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Sammanfattning 
 
Titel: Ungdomars er farenheter av våld från föräldrar och i egna relationer – 

en kvantitativ studie bland gymnasieungdomar  
Författare: Anna Hult och Beatrice Jardeberg 
Handledare: Björn Johansson 
 
Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning ungdomar har erfarenheter av att ut-
sättas för våld från sina föräldrar. Studien syftar också till att undersöka ungdomarnas erfa-
renheter av kontrollerande beteende och våld i nuvarande och tidigare relationer, samt ung-
domarnas attityder till mäns våld mot kvinnor. I syftet har följande frågeställningar varit cen-
trala: 
 

• Vilka erfarenheter har ungdomar av våld från föräldrarna? 
• Vilka erfarenheter har ungdomar av våld i nuvarande och tidigare relationer?  
• Vilka erfarenheter har ungdomar av kontrollerande beteende i nuvarande och tidigare 

relationer? 
• Finns det skillnader i pojkars och flickors attityder gällande mäns våld mot kvinnor? 

 
För att bäst besvara vårt syfte föll valet av metod på att genomföra en enkätundersökning 
bland ungdomar på en gymnasieskola, 60 elever i årskurs tre besvarade enkäten. Av resultatet 
framgår att en fjärdedel av ungdomar har utsatts för våld av sin pappa och mer än en tredjedel 
av ungdomarna har utsatts för våld någon gång under uppväxten av någon av föräldrarna. Var 
nionde flicka har uppgett att hon blivit utsatt för våld i sin nuvarande relation och av de flick-
or som haft en tidigare partner har var femte uppgett att våld förekommit.  
 
Vi har funnit samband mellan våld i uppväxten och våld i ungdomarnas egna relationer, sam-
band finns också mellan ett kontrollerade beteende och våld hos en nuvarande partner. Det 
finns en signifikant skillnad mellan kön och erfarenheter av våld från pojk- eller flickvänner. 
Det är betydligt vanligare att flickor utsätts för våld av sin partner än pojkar. Avsnittet om 
ungdomarnas attityder till mäns våld mot kvinnor visar att flickorna i denna studie är bättre 
upplysta om orsaker till och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor. 
 
 
 
Nyckelord: ungdomar, familj, våld, relationer, kontrollerande beteende, attityder. 
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Abstract  
 
Title:  Young peoples experiences of violence from parents and in their  own 

relationships – a quantitative study among senior high school students 
Authors: Anna Hult and Beatrice Jardeberg  
Supervisor: Björn Johansson 
 
The purpose of the essay is to investigate to which extent young people have got experiences 
of being physically abused by their parents. The study also aims to investigate the young peo-
ples experiences of controlling behaviours and violence in present and earlier relationships, as 
well as young peoples attitudes about mens violence towards women. The following questions 
have been at issue as a starting point to reach the ain: 
 

• Which experiences have young people got from being physically abused by their par-
ents? 

• Which experiences have young people got from violence in present and earlier rela-
tionships? 

• Which experiences have young people got from controlling behavior in present and 
earlier relationships? 

• Are there differences between girls and boys attitudes about mens violence against 
women? 

 
To preserve our aim we chose to do an opinion poll among the young people at senior high 
school, 60 students in 3rd grade answered the inquiry. The result showed that one fourth of the 
young people have been physically abused by their father and more than one third of the 
young people have been physically abused sometime during their childhood of one parent. 
One of nine girls have declared that she has been expost to physically abused in her present 
relationship. Of the girls who has been in an earlier relationship has one of five experiences of 
being physically abused. 
 
We have found a connection between violence in the childhood and violence in the young 
peoplé s own relationships, connections are also found between a controlling behaviour and 
physical abuse of a present partner. That are a significant difference between gender and ex-
periences of violence from a boy- or girlfriend. We have found that it´s more common that 
girls beeing psysically abused of her partner than boys. The section about young peoples atti-
tudes about mens physical abuse towards women shows that the girls in this essay are more 
aware about the reasons for and the consequences of mens physical abuse towards women. 
 
 
 
Keywords: young people, family, violence, relationship, controlling behaviour, attitudes. 



Förord 
 
Först och främst vill vi visa vår tacksamhet till Philskolan i Hällefors med dess elever i 
årskurs tre som besvarade enkäten och de lärare som varit inblandande, utan er hjälpsamhet 
hade inte denna studie blivit genomförd.  
 
Vi vill tacka vår handledare Björn Johansson för all hjälp under arbetets gång, speciellt med 
databearbetningen, även våra familjer och andra berörda som bistått med hjälp i form av kor-
rekturläsning och värdefulla synpunkter.    
 
 
Hällefors, December 2005 
 
Anna Hult och Beatrice Jardeberg 
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Inledning 
 
Kvinnovåldet som finns i samhället är ett uppmärksammat problem och de flesta polisanmäl-
da våldsbrotten mot kvinnor har begåtts av en gärningsman som var bekant med offret. För 
kvinnor som utsätts för våld hör det till vanligheten att de har en känslomässig relation til l 
förövaren och flertalet forskare har belyst området, både nationellt och internationellt de se-
naste årtiondena. Det finns flertalet olika förklaringsmodeller och teorier för att finna orsaken 
till mäns våld mot kvinnor, de mest uppmärksammade inom området är det individualpsyko-
logiska och radikalfeministiska perspektiven. Behandlingsmodeller för männen som slår och 
handlingsplaner för kvinnorna och barnen som blivit utsatta för våld har arbetats fram genom 
projekt som startats efter att propositionen Kvinnofrid 1997/1998:55 antogs.  
 
Samhällets tolerans för våld och kränkningar mot barn har minskat som en följd av den för-
ändrade synen på barn och deras rättigheter som under den senaste tiden fått allt mer upp-
märksamhet. Trots detta faktum pågår våld och kränkningar mot barn, som i huvudsak äger 
rum i det fördolda och utövas av familjemedlemmar eller andra närstående. Våld mot barn 
sker ofta bortom insyn från det omgivande samhället, detta innebär att det inte finns någon 
säker grund för att uppskatta hur vanligt att barn direkt eller indirekt drabbas av att bevittna 
och själva vara utsatta för familjevåld i Sverige (Regeringen, Justitiedepartementet 
2004:87ff). Kommittén mot barnmisshandel gör dock en uppskattning i sin rapport om att vart 
tionde barn i Sverige upplevt våld inom familjen och fem procent av alla barn upplever ofta 
våld i familjen (Barnombudsmannen, Nyberg 2004-08-02). 
 
När studier har gjorts om i vilken utsträckning barn och ungdomar själva har upplevelser av 
familjevåld och även själva varit utsatta för våld i hemmet har dessa studier ofta en kvalitativ 
ansats. Barnen som ingått i studierna har påträffats genom kontakt med mammorna som be-
funnit sig på kvinnohus eller kvinnojourer i egenskap av att vara misshandlade kvinnor. Wei-
nehall (1997:28) menar att det inte är alldeles enkelt att komma i kontakt med ungdomar som 
vill berätta om sina upplevelser av våld i hemmet. Därav uppstod vår idé av att göra en enkät-
studie bland helt ” vanliga ungdomar”  för att undersöka deras erfarenheter av våld i hemmet 
och i egna relationer.   
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka vilka erfarenheter ungdomar har av våld och hot om våld. Mer 
specifikt handlar det om våld under uppväxten samt erfarenheter av våld från relationer med 
pojk- eller flickvänner.  
 
Då kontrollerande beteende och ungdomars inställning till kvinnovåld kan ses ingå som vikti-
ga delar i en våldsam relation har vi även valt att undersöka ungdomarnas erfarenheter av 
kontrollerande beteendet hos nuvarande och tidigare pojk- eller flickvänner, samt undersöka 
ungdomarnas attityder gällande mäns våld mot kvinnor. 
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Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar varit centrala: 
• Vilka erfarenheter har ungdomar av våld från föräldrarna? 
• Vilka erfarenheter har ungdomar av våld i nuvarande och tidigare relationer?  
• Vilka erfarenheter har ungdomar av kontrollerande beteende i nuvarande och tidigare 

relationer? 
• Finns det skillnader i pojkars och flickors attityder gällande mäns våld mot kvinnor? 

 
 
Avgränsningar 
Författarna har valt att enbart undersöka ungdomars erfarenheter av våld i nära relationer, från 
föräldrar/styvföräldrar och egna kärleksrelationer. Våldet som avses att undersökas är fysiskt 
och psykiskt, dock inte våld som är förknippat med sexuella aktiviteter. En medvetenhet finns 
om att våld kan förekomma mellan syskon eller andra personer som kan ingå i ett hushåll, en 
avgränsning har gjorts eftersom studien avser att undersöka förekomsten av våld från en an-
knytningsperson eller förekomsten av våld i en egen kärleksrelation. Avsikten med studien är 
inte att undersöka om ungdomarnas föräldrar har problem som skulle kunna vara en orsak til l 
våldet, till exempel egna upplevda övergrepp, psykisk sjukdom, alkohol- eller narkotikamiss-
bruk. 
 
 
Förförståelse 
I kursen Socialt Arbete B, socionomutbildningens femte termin, utarbetades en litteraturstudie 
om barn som bevittnat familjevåld. Detta medför att vissa kunskaper om barn som lever i fa-
miljer där det förekommer våld och barnens eventuella problematik redan finns. Författarna 
har under utbildningens sjunde termin valt att gå två olika inriktningar, Socialt arbete med 
barn och familj och Missbruk och behandling. Kurslitteraturen som ingick i de två delkurser-
na berörde detta ämne ur två olika infallsvinklar, barns problematik av våld och utsatthet för 
våld i familjen, samt våldsutsatta kvinnors problematik.  
 
 
 
Metod 
 
I detta kapitel beskrivs val av metod, förberedelsearbetet och litteraturanskaffningen inför 
studien. Vidare följer en redogörelse för urval av undersökningspersoner, samt enkätens ut-
formning, tillkomst och operationaliseringar. Därefter presenteras hur undersökningen 
genomfördes, med dess bortfall och generaliserbarhet och vilka analysmetoder som nyttjats. 
Avslutningsvis förs en metoddiskussion om studiens validitet och reliabilitet, etiska över-
väganden och metodens styrkor och svagheter.  
 
 
Metodval 
 
Metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om och hur man ämnar 
behandla ämnet. Metoden man väljer kommer att påverka och genomsyra hela uppsatsen (Ej-
vegård 2003:31). Uppsatsen syftar till att undersöka ett större antal ungdomars erfarenheter av 
våld under uppväxten och erfarenheter av våld och kontrollerande beteende i egna relationer, 
samt deras attityder till mäns våld mot kvinnor. Valet av en kvantitativ metod blir då att före-
dra eftersom fler respondenter kan nås och att syftet på detta sätt kan uppnås.  
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Tillvägagångssätt 
 
Förberedelsearbete och litteratursökning  
Redan innan arbetet med uppsatsen påbörjades undersöktes möjligheten att få genomföra en 
enkätstudie bland gymnasieungdomarna i Hällefors. Detta gjordes genom kontakt med sko-
lans rektor och skolans kurator där en diskussion fördes om uppsatsens syfte. Efter att enkäten 
hade utformats fick rektor och kurator ta del av enkäten samt följebrev och hade då möjlighet 
att lämna synpunkter, vilket de ej lämnade.    
 
Den kunskap som tillägnades under arbetet med litteraturstudien ”Barn som bevittnat familje-
våld”  under Socialt arbete B termin 5 vägledde oss till en början med litteratur som även var 
aktuell för denna studies problemområde. Ytterligare relevant litteratur inom området söktes 
vid Örebro Universitetsbibliotekskatalog Voyager, Örebro Stadsbibliotek, Libris, 
Elin@Örebro och Internet via sökmotorn Google. Sökorden som använts är: våld* , ungdom*, 
barn* , män*, kvinnor* , familj* , erfarenheter* , attityder* , domestic*  violence* , children* , 
adolescent* , violence*  och family* . Dessa sökord har använts i flera olika kombinationer. 
Litteratur har sedan valts utifrån uppsatsens syfte. Den valda litteraturen gav sedan upphov till 
annan litteratur som inhämtades.   
 
 
Urval  
Urvalet till denna enkätstudie har hämtats på gymnasieskolan i Hällefors Kommun, då deras 
elevantal i årskurs tre utgjorde ett lagom stort stickprov för undersökningen, någon klass be-
hövdes då ej väljas bort. Valet föll på att endast utfråga tredje årseleverna med anledning av 
deras lämpliga ålder ur den etiska aspekten. Respondenterna som besvarat enkäten är minst 
sjutton år och i samråd med handledaren har vi gjort bedömningen att föräldrarna då ej behövs 
tillfrågas.   
 
 
Enkätens utformning, tillkomst och operationaliseringar 
Enkätens utformning har till viss del gjorts utifrån redan validerade och reliabilitetstestade 
enkäter. Omfångsstudien Slagen Dam (Lundgren m.fl. 2001) har använts för att konstruera 
frågorna som handlar om våld i relationer, både gällande föräldrar och partner. Enligt Lund-
gren m.fl. (2001:19) kan konkreta frågor som beskriver fysiskt våld används för att undvika 
eventuella omtolkningar och bagatelliseringar av våldet. Våld definieras som (otillbörlig) an-
vändning av fysisk styrka som påtrycknings eller bestraffningsmedel mot någon (Norstedts 
ordbok 1999). Definitionen våld i denna uppsats innehåller begreppen fysiskt våld och hot om 
våld. Det finns föreställningar om tydliga gränser mellan olika typer av våld, där hot om våld 
kan betraktas som mindre allvarligt än ett faktiskt utövat våld. Kvinnors egenrapportering av 
våld har emellertid visat att hot kan ses som en allvarlig form av psykiskt våld och att det vål-
det ibland beskrivits som det värsta de varit utsatta för (Lundgren m.fl. 2001:74f). Definitio-
ner som omfattar psykiskt, känslomässigt och verbalt våld måste läggas till de definitioner 
som omfattar det rent fysiska våldet. Detta är nödvändigt på grund av att män och kvinnor 
definierar våld på olika sätt, och uppfattningarna skiljer sig åt om vad som är att betrakta som 
våld. De olika definitionerna om våld, får i sin tur konsekvenser för hur våld rapporteras. Män 
kan ofta ha en snävare definition än kvinnor. För kvinnor som tidigare upplevt våldshändelser 
kan ett hot vara tillräckligt för att skapa osäkerhet och rädsla hos kvinnan och ge henne en 
känsla av kontrollförlust. Detta kan föra med sig kollektiva fördelar för män gentemot kvinnor 
(Jalmert i Heimer & Posse 2003:256). 
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Till enkätens fråga om i vilken utsträckning ungdomen har eller haft relationer med pojk- eller 
flickvänner inhämtades inspiration från C-uppsatsen Psychopathic Traits and Dating Aggres-
sion among Adolescents (Sjöholm & Wänn 2005). Den uppsatsens enkät är utformad från den 
reviderade upplagan av Conflict Tactic Scale (CTS2) som är väl beprövad. En relation inne-
bär ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera parter (Norstedts ordbok 1999). I den-
na uppsats kan relation ses ur två bemärkelser, dels har ungdomen en relation till sina föräld-
rar och dels kan ungdomen ha en känslomässig relation till pojk- eller flickvänner.  
 
Ytterligare ett begrepp som avses att operationaliseras är kontrollerande beteende. Definitio-
nen av kontroll är att övervaka och behärska ett skeende (Norstedts ordbok 1999). Lundgren 
m.fl. (2001:75) har funnit samband mellan ett kontrollerande beteende från männen och våld 
och hotelser som kvinnor varit utsatta för. I begreppet kontrollerande beteende ingår beskriv-
ningar på beteenden som kan innebära minskat livsutrymme för den person som blir utsatt för 
ett sådant beteende. Ett sådant beteende kan innebära att personen hindras från att träffa fa-
milj, släkt eller vänner, eller att personen har en partner som uppvisar ett svartsjukt beteende 
(Lundgren m.fl. 2001:29). 
 
När det gäller delen som behandlar attityder om mäns våld mot kvinnor finns två svenska stu-
dier gjorda. Den första studien Ungdomars attityder till mäns våld mot kvinnor (Hultgren 
2002) var den första av sitt slag i Sverige, då det inte gjorts mätningar av ungdomar attityder 
var detta en pilotstudie. Hultgren använde en Kanadensisk undersökning (Violence and vic-
tims 1992) som grund för sin utformning av enkäten. Den andra svenska studien En attitydun-
dersökning om ungdomars syn på män våld mot kvinnor (Simicic 2004) har använt Hultgrens 
utformning av enkäten, dock har förändringar gjorts i svarsalternativen. Delen som handlar 
om attityder i vår studie har baserats på tidigare nämnda studiers utformning av liknande atti-
tydundersökning. Det är Hultgrens femgradiga svarsalternativskala av Likert-typ som ligger 
till grund för utformningen av våra svarsalternativ (Hultgren 2002:15).  Med attityd menas en 
inställning till en viss företeelse eller person (Norstedts ordbok 1999). Denna studie avser att 
undersöka ungdomarnas inställningar till påståenden om mäns våld mot kvinnor.   
 
 
Undersökningen 
Efter att enkäten utformats besöktes skolan under en lärarkonferens. Personalen informerades 
om enkätens syfte och innehåll. Diskussion fördes om att ämnet våld kan väcka starka känslor 
och att personalen skulle vara uppmärksamma på detta, vilket även eleverna fått information 
om i enkätens följebrev. Därefter delades enkät med bifogat följebrev och kuvert ut till samt-
liga klasslärare. Enkätstudien genomfördes under tre dagar. Klasslärarna ansvarade för att 
enkäterna delades ut och samlades in för att sedan vidarebefodras till expeditionen där de se-
dan hämtades av författarna.   
 
 
Bortfall 
Elevantalet i årskurs tre på gymnasieskolan i Hällefors bestod under studiens genomförande 
av 74 studenter. Antalet besvarade enkäter var 60 stycken, orsaken var att inte alla elever i 
årskursen befann sig på skolan under undersökningstillfället. De elever som inte var närvar-
ande på skolan under enkättillfället räknas inte som ett externt bortfall. Det finns ett internt 
bortfall på enskilda frågor vilka framgår i resultatredovisningen, generellt sett är svarsfre-
kvensen hög bland eleverna som besvarat enkäten. Ejvegård (2003:54) menar att ett internt 
bortfall innebär att respondenterna ej svarat på en eller flera frågor, svarsfrekvensen  
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kan då bli för låg för att frågan skall vara meningsfull att bearbeta statistiskt. Enkäter i sam-
hällsvetenskapliga sammanhang har ofta svårt att få riktigt höga svarsfrekvenser, en riktlinje 
för en fullt godtagbar svarsfrekvens är 80 procent. Är studiens svarsfrekvens under 70 procent 
är det ej meningsfullt att statistiskt bearbeta materialet, dock kan andra värdefulla upplysning-
ar erhållas.  
 
 
Generaliserbarhet 
Ungdomarna i denna studie har inte valts ut slumpmässigt, utan efter geografiskt område och 
från en skola med lämpligt elevantal, därför kan inga generella slutsatser dras. Studien skulle 
kunna ses som en pilotstudie som kan appliceras på ett större urval, vilket då skulle kunna 
leda till en generaliseringsmöjlighet (Körner & Wahlgen 1998:26f). 
 
 
Analysmetod 
För att statistiskt kunna bearbeta materialet användes dataprogrammet SPSS, som är ett verk-
tyg för att göra statistiska analyser. Som grund för de diagram som presenteras i resultatet har 
frekvens- och korstabeller använts. Där eventuella samband varit intressanta att undersöka har 
analysmetoden Chitvå använts. Enligt Dahmström (2000:172f) mäter Chitvå avvikelser mel-
lan observerade och förväntade frekvenser. Om avvikelsetalet mellan den observerade och 
den förväntade frekvensen är stort kan ett samband finnas mellan variablerna. Ett litet tal ty-
der på att inte något samband finns. Chitvå-måttet används också för att bestämma signifi-
kansnivån, som utesluter slumpen i samband. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
För att undersökningsmetoder ska vara användbara och lämpliga måste de vara reliabla och 
valida. De vetenskapliga forskningsresultat som inte uppfyller dessa krav har inget värde. 
Med validitet menas att man verkligen mäter det som man avser att mäta (Ejvegård 
2003:70ff). Holme och Solvang (1997:163) menar att validiteten är beroende av att mäta det 
man avser att mäta och att detta är uttalat i frågeställningen. Denna studie avser att mäta ung-
domars erfarenheter av våld under uppväxten, erfarenheter av våld och kontrollerande beteen-
de i egna relationer samt deras attityder till mäns våld mot kvinnor. Enkäten som är utformad 
för att besvara ovan nämnda syfte mäter dessa operationaliserade variabler och kan därför 
anses vara valid.    
 
Ejvegård (2003:70ff) menar att tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument 
anges i reliabiliteten. Reliabiliteten bestäms enligt Holme och Solvang (1997:163) av hur 
mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen varit av informationen. Faktorer som kan 
öka reliabiliteten i denna studie är: - att undersökningen varit frivillig för ungdomarna att del-
taga i, - att ungdomarna varit anonyma, - att ungdomarna ej har påverkats av författarna som 
inte var närvarande vid undersökningstillfället, - att enkäterna efter ifyllandet förseglats i 
igenklistrade kuvert av ungdomarna, - att enkäterna i samband med införandet i SPSS numre-
rats från ett till sextio för att sedan åter slumpvis kontrolleras.  
 
Ännu ett argument för att denna studie är reliabel och validerad finner vi i att de olika delar 
som använts i mätinstrumentet (enkäten) är grundade i redan reliabla och validerade under-
sökningar.  
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Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning syftar til l 
att ”ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare 
så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskra-
vet”  (HSFR 2002:6). Dessa principer innehåller fyra allmänna huvudkrav på forskning, vilka 
är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR 
2002:6ff). Informations- och samtyckeskravet beaktades genom att forskningsuppgiftens syfte 
och frivilligheten att delta i studien klargjordes i enkätens följebrev. Samtycke från föräldrar 
eller vårdnadshavare bedömdes inte vara nödvändigt att inhämta då ungdomarna är i 18 årsål-
dern och ansågs vara kapabla att avgöra om deltagandet skulle kunna medföra negativa kon-
sekvenser för undersökningsdeltagaren, då syftet är av etiskt känslig karaktär. Konfidentiali-
tetskravet innebär att de undersökta personerna skall förbli anonyma och att personuppgifter 
skall förvaras på ett aktsamt sätt. Insamlade uppgifter får enligt nyttjandekravet endast använ-
das för forskningsändamål (HSFR 2002:12ff). Ungdomarna som deltagit i studien är gentemot 
författarna anonyma, då inte författarna närvarade vid undersökningstillfället och de insamla-
de uppgifterna kommer endast att användas för denna undersökning.  
 
 
Metodens styrkor och svagheter  
Val av metod bör göras utifrån kunskap och den utgångspunkt som vill undersökas. Den 
kvantitativa ansatsen har som kännetecken att den är selektiv och avståndstagande till infor-
mationskällan. Detta krävs för att kunna genomföra jämförelser, pröva resultat gentemot de 
enheter man önskar uttala sig om samt att kunna göra formaliserande analyser (Holme & Sol-
vang 1997:14). En kvalitativ metod innebär en möjlighet att fördjupa sig i undersökningsper-
sonernas resonemangen och får därigenom möjlighet att ställa följdfrågor. Med en kvantitativ 
metod nås fler undersökningsobjekt och en möjlighet finns att övergripande kunna generalise-
ra (Ejvegård 2003:47ff). 
 
Då uppsatsens syfte är att undersöka ungdomars erfarenheter av våld i nära relationer, samt att 
undersöka ungdomars attityder om mäns våld mot kvinnor, är den kvantitativa metoden att 
föredra. För att uppnå detta syfte krävs att ett större antal personer får samma frågor för att 
jämförelser skall kunna göras. Som nämnts inledningsvis finns det svårigheter att komma i 
kontakt med ungdomar som vill berätta om sina upplevelser av våld i hemmet (Weinehall 
1997:28). Tidigare studier inom detta område har funnit sina intervjuobjekt genom att etablera 
kontakt med misshandlade kvinnor som befunnit sig på kvinnohus och kvinnojourer. Då av-
sikten med denna studie är att undersöka erfarenheter av våld hos ett större antal ungdomar är 
inte en kvalitativ ansats att föredra. Ytterligare argument för att välja en kvantitativ metod 
framställer Skinner m.fl. (2005:118f) i en beskrivning av problem som kan uppstå vid inter-
vjuer som berör ett så känsligt ämne som våld. Intervjuaren kan hamna i situationer som kan 
bli problematiska om respondenten exempelvis vill ha information eller hjälp med att till ex-
empel göra en polisanmälan. Det finns dessutom en beskrivning av situationer där responden-
ter börjat prata om intima/detaljerade händelser i deras liv som de aldrig förut berättat för nå-
gon. Detta kan leda till att respondenten vill ha fortsatt kontakt med intervjuaren då denne fått 
förtroende för intervjuaren i deras möte med varandra.  
 
I intervjuer har framkommit att det funnits en retroperspektiv skillnad i den förståelse av vål-
det kvinnorna varit utsatta för, jämfört med hur kvinnorna uppfattade mannens handlingar 
medans hon ännu levde i en relation med mannen. Det var först när kvinnan lämnat mannen 
hon kunde sätta ord på sina erfarenheter (Lundgren m.fl. 2001:18). Detta fenomen torde också 
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kunna finnas hos de ungdomar som lever i en familj eller ingår i en relation med en partner 
där våld förekommer. Ungdomarnas förståelse av våld skulle kunna påverka deras rapporte-
ring av våldet de upplevt. Detta skulle kunna ses som en svaghet med den valda kvantitativa 
metoden, då metoden kräver att begrepp är definierade och har liknande innebörd för alla del-
tagare. 
 
Ejvegård (2003:54f) menar att enkäter passar bäst när vanligt folk ska utfrågas gällande ex-
empelvis attityder medans intervjuer lämpar sig bäst när experter ska utfrågas om fakta. Enkä-
ter är ett bra sätt att samla in material för att nå många personer med samma frågor som sedan 
lätt kan jämföras med varandra. 
 
 
 
Tidigare forskning och teorier inom området 
 
I avsnittet som följer redovisas undersökningens teoretiska ram, som dispositionernas under 
följande rubriker: – mäns våld mot kvinnor, - föräldra- barnrelationer, - barn och ungdomar 
som offer och vittnen samt internationell forskning.  
 
 
Mäns våld mot kvinnor 
 
I Sverige är forskningen om mäns våld mot kvinnor relativt eftersatt i jämförelse med Norden 
och internationellt, där forskningen började på 70-talet. Norge har genomfört två stora forsk-
ningsprogram om våld mot kvinnor och Finland har genomfört en om kön och våld (Lundgren 
m.fl. 2001:11). I Sverige började inte kvinnorna uppmärksammas först på 90-talet då riktade 
insatser började göras (Eduards i Eliasson 1997:231).  
 
Regeringen tillsatte 1995 en utredning rörande kvinnofrid vilket ledde regeringen till att anta 
propositionen Kvinnofrid 1997/1998:55. Utifrån denna proposition startades flera olika pro-
jekt bland annat Operation kvinnofrid i Stockholm och Utväg Skaraborg – samverkan för 
kvinnofrid (Regeringskansliet, faktablad 2001). Rapporten Våga se – kunna handla om Utväg 
Skaraborgs samverkansprojekt färdigställdes 2001. Projektet startades 1996 och har pågått 
sedan dess. Den bärande tanken i projektet är att betrakta mäns våld mot kvinnor som en hel-
het. I projektets arbete ingår att erbjuda gruppverksamheter för män, kvinnor och barn vidare 
har en arbetsmodell innehållande motivations och stödsamtal för misshandlande män arbetats 
fram (Våga se – kunna handla 2001:7).   
 
I Sverige fanns hittills inga siffror eller kunskaper på omfattningen om mäns våld mot kvin-
nor. En brottsofferundersökning hade 1993 genomförts i Kanada och gett viktiga kunskaper, 
därav ansåg kvinnovåldskommissionen att en liknande undersökning skulle genomföras i Sve-
rige. Året 1998 anslog Regeringen och Brottsoffermyndigheten medel för genomförandet av 
en studie, som sedan fick namnet Slagen Dam. Frågorna för att undersöka omfattningen av 
mäns våld mot kvinnor utformades till en enkät som skickades ut till 10 000 kvinnor i åldrar-
na 18-64 år. 70 procent av de tillfrågade besvarade enkäten som sedan blev de första statistis-
ka uppgifterna i Sverige på hur vanligt förekommande våld mot kvinnor är.  De erfarenheter 
av våld som undersöktes var fysiskt våld, sexuellt våld, hot om våld, kontrollerande beteende 
och sexuella trakasserier (Lundgren m.fl. 2001:7ff,20).  
 
 
 
 

7 



Lundgren m.fl. (2001:8) visar i sitt resultat att nästan varannan kvinna, 46 procent, har utsatts 
för våld av en man någon gång efter 15-årsdagen. Nästan var fjärde kvinna, 22 procent, mel-
lan 18 och 64 år har utsatts för våld det senaste året. Som våld räknas då även erfarenheter av 
hot om våld. Var tredje kvinna, 34 procent, har utsatts för sexuellt våld minst en gång av en 
man efter sin 15-årsdag och 7 procent har varit utsatta under det senaste året. Nästan var femte 
kvinna, 18 procent, har erfarenheter av att bli hotade av en man minst en gång efter 15-
årsdagen och 4 procent har utsatts för hot det senaste året. 
 
Undersökningen visar dessutom att det är betydligt vanligare att våld i olika former förekom-
mit i en tidigare relation än i en pågående. Av svaren framkommer att våldserfarenheter från 
tidigare make eller sambo bland svenska kvinnor är utbrett. Av de kvinnorna som varit gifta 
eller sammanboende svarade 35 procent att de hade utsatts för våld och utav dem hade 28 
procent svarat att de haft erfarenheter av fysiskt våld. Resultatet visar att våldserfarenheterna 
från nuvarande make eller sambo beskrivs med bättre siffror av kvinnorna, 11 procent, cirka 
var tionde kvinna har blivit utsatt för våld och hälften av dessa har blivit utsatta under det se-
naste året. 7 procent hade blivit utsatta för fysiskt våld från nuvarande make eller sambo 
(Lundgren m.fl. 2001:23ff). 
 
Resultatet i studien visar även att mer än hälften av kvinnorna med barn, 54 procent, uppger 
att barnen sett eller hört tidigare make eller sambo vara våldsam mot kvinnan. I nuvarande 
relation uppger 29 procent av kvinnorna att barnen blivit vittnen. 21 procent av kvinnorna 
uppger även att tidigare make eller sambo utsatt barnen för fysiskt våld och 5 procent uppger 
att nuvarande make eller sambo utsätter barnen för våld (Lundgren m.fl. 2001:34f).   
 
Lundgren m.fl. (2001:29) framhåller en annan viktig aspekt, som utgörs av ett kontrollerande 
beteende i våldets påverkan på kvinnors livsvillkor. De menar att den kontroll och maktutöv-
ning som män utsätter kvinnor för är viktig att beakta trots att det inte faller under en brottsru-
bricering eftersom dessa beteenden kan utgöra allvarliga kränkningar av kvinnans integritet 
och självkänsla. Utifrån tanken på våldet som ett kontinuum och våldets normaliseringspro-
cess kan mannens kontrollerande beteende innebära en kontroll av kvinnans livsutrymme. Om 
mannen dessutom utövar fysiskt våld mot kvinnan förstärker detta beteende kontrollen av 
kvinnan. Kontrollerande beteende kan innebära att mannen är svartsjuk, att mannen hindrar 
kvinnan från att träffa släkt och vänner, att han kallar henne nedsättande saker eller får kvin-
nan att känna sig underlägsen. 
 
Studien framhåller att då det är många kvinnor som upplevt våld kan problemet inte längre ses 
som marginellt och isolerat, det är heller inte ett fåtal män som utövar våld mot kvinnor. En 
ny förståelse behövs där kunskap om våldets plats i kvinnors och mäns liv är nödvändig för 
att kunna rikta åtgärder för att stoppa våldet (Lundgren m.fl. 2001:73). 
 
Den genusorienterade våldsforskningen försöker hitta andra alternativ och förklaringar till en 
individs ”avvikande” beteende, för att föra upp problemet som ett offentligt och samhälleligt 
problem (Lundgren m.fl. 2001:11). Den forskningen har tagit fart på senare år genom olika 
förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor, även flertalet studier har genomförts om våld 
mot kvinnor. Exempelvis BRÅ rapporten 2002:14 Våld mot kvinnor i nära relationer. En 
kartläggning. Studien visar att det faktiska våldet mot kvinnor inte är begränsat till socialt 
marginaliserade grupper och att cirka 25 000 förvärvsarbetande kvinnor under en ettårsperiod 
utsatts för våld av en man de haft nära relation med. I studiens slutsats framhålls en kombina-
tion av ökad anmälningsbenägenhet från kvinnorna men dock en faktisk ökning av våldet 
(Brottsförebyggande rådet, Nilsson 2002).  
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Förklaringsmodeller 
I litteraturen framgår att det finns olika förklaringsmodeller för hur man ser på mäns våld mot 
kvinnor. Jalmert (i Heimer & Posse 2003:257f) menar att synen på våldsamma män och hur 
de ska behandlas ligger i hur man förklarar orsakerna till mäns våld. I en analys av vanliga 
förklaringar till mäns våld hänvisar Jalmert till Lövkrona som identifierat tre olika förklaring-
ar. Männen har antingen varit testosteronstinna, aggressiva eller sjuka. Dessa förklaringar 
används ur ett individualistiskt och biologiskt perspektiv för att ursäkta männen  
 
En vanligt förekommande förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor i Sverige är den indi-
vidualpsykologiska. Det är i huvudsak kliniskt arbetande psykologer som fört fram denna 
förklaringsmodell, de studier som gjorts har utarbetats på de män som psykologerna haft kon-
takt med. Tyngdpunkten inom detta synsätt finner orsaken till våldet hos den enskilde indivi-
den, då mannen betraktas som ”sjuk” , ”störd”  eller ”avvikande” och kvinnan som ”otillräck-
lig”  eller ”provocerande”  (Lundgren m.fl. 2001:14). Även Hydén beskriver denna förklar-
ingsmodell på liknande sätt, då hon menar att det individualpsykologiska perspektivet besva-
rar frågorna om varför mannen slår och varför kvinnan stannar kvar med samma svar: Person-
lighetsstörning (Hydén i Våga se - kunna handla 2001:40). 
 
Ett annat sätt att förstå och förklara problemet kan göras utifrån systemteorier, där det ingår 
flera olika synsätt. Familjesystemteorin menar att våldsbeteendet inom familjen är interaktivt 
och funktionellt, när det i den dysfunktionella familjen uppstår våld är det ett symtom på att 
något är fel i systemet. Familjen kan även ses som ett system utifrån resursteorin, som hävdar 
att våldet i familjen beror på de resurser familjemedlemmarna har eller kan erhålla. Familje-
våldet ur det ekologiska perspektivet ses som en dålig synkronisering mellan föräldrar, barn 
och familj till grannskap och samhälle. Det beror på att många sociala systemet är relaterade 
och påverkar familjens villkor, som innefattar mänsklig utveckling, miljömässig kvalitet och 
förhållandet mellan människor och miljöer (Weinehall 1997:104). 
 
Enligt det feministiska synsättet råder en maktobalans i samhället, och menar att vi har ett 
manssamhälle, det så kallade patriarkatet. Patriarkatet har funnits så långt tillbaka som histo-
rien kan överblicka. I detta perspektiv är våldet strukturellt betingat och grundas i att sam-
hällsformen är så ordnad att männen är i överläge och kvinnorna i underläge. Vidare anses 
enligt detta perspektiv att våld mot kvinnor utgör en integrerad del i vårt samhälle (Jalmert i 
Heimer & Posse 2003:258f). Det radikalfeministiska synsättet menar att våldet inte begås utav 
sjuka eller personlighetsstörda män utan att alla män våldför sig på kvinnor, den enda skillna-
den är vilka medel som används. Det är det patriarkaliska samhället som ger dem den rätten 
och nyckelorden är makt och kontroll. I det feministiska synsättet om mäns våld mot kvinnor 
ingår ” våldets normaliseringsprocess”  som en central del. Normaliseringsprocessen har base-
rats på flera olika teoribildningar där begreppet normalisering får den innebörden att våldet 
successivt kommer att uppfattas som ett normalt inslag i mannen och kvinnans liv. Här hänvi-
sar Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:41) till Lundgren som menar att män använder 
våldet målinriktat och strategiskt för att utöva makt och kontroll över kvinnan och därigenom 
skapas som män. Männen behöver helt enkelt kvinnor att slå på och får en sexuell kick utav 
att slå kvinnor. Vidare handlar detta inte om några speciella män utan det rör sig om tillblivel-
sen av helt vanliga män, och genom att kvinnan underordnar sig och anpassar sig blir kvinnan 
till som kvinna. 
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Ett helhetsperspektiv 
Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:43ff) menar att en förklaringsmodell måste kunna in-
nehålla delar som kan förklara det enskilda, det gemensamma och det komplexa. Genom sina 
studier och samtal med både män och kvinnor där de berättat om sina egna erfarenheter av att 
vara respektive förövare och offer för våld, har Hydén identifierat tre komponenter som till-
sammans, och genom deras inbördes relationer kan beskriva våldshändelsen. Hon menar att 
komponenterna består av att mannen och kvinnan är våldshändelsens huvudaktörer, båda är 
präglade av sina olika livshistorier. Mannen och kvinnan är också del i ett samboförhållande 
eller äktenskap, inom vilket våldet ägt rum, samt i den situation våldet uppstod. Hydén har 
som åsikt, att man kan förstå den enskilda våldshändelsen om man har kunskap om dessa 
komponenter, deras inbördes relationer, och det könskulturella sammanhang våldet utspelar 
sig i, och har konstruerat en modell för att analysera mäns våld mot kvinnor. Hydén definierar 
könskulturellt sammanhang med förklaringen att det är ”kulturellt betingade föreställningar 
om manlighet och kvinnlighet, och föreställningar om hur män respektive kvinnor bör hands-
kas med sexualitet och aggressivitet”  (Hydén i Våga se – kunna handla 2001:45).  
 
I modellen (se figur 1) som Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:44ff) konstruerat av vål-
dets sammanhang har mannen och kvinnan en individuell förståelse utifrån den könskulturella 
ram om vad ett äktenskap eller ett samboförhållande är. Denna förståelse sätter de i relation 
till sig själva som make, maka eller sambo. Det som mannen och kvinna skapar när de inleder 
ett äktenskap eller ett samboförhållande benämner Hydén som ett gemensamt parprojekt. 
Mannen och kvinnan bidrar utifrån skilda biologiska, personliga och sociala utgångspunkter 
till att utforma sitt gemensamma parprojekt. Parprojektet kräver ständiga förhandlingar och en 
hög grad av samarbete mellan makarna. Inom äktenskapet som Hydén benämner som parpro-
jektet ryms dessutom två individuella livsprojekt där det ofta ingår ett parprojekt som en för-
utsättning, som står i ständig förbindelse med varandra. Hydén menar vidare att denna modell 
rymmer en syn på våldet som något som uppstår i ett komplext sammanhang, och att det är 
utifrån mannens och kvinnans livshistorier, den könskulturella ramen, samt den situation i 
vilket våldet uppstår som gör det möjligt att förstå det upprepade våldet. 
 
 
 
                                                        Våldets sammanhang   
        
                                                                 Kvinna   
 
  Normer som anger ideal för hur en man                               Könskulturell ram  
  och en kvinna bör vara och vad som  
  skall hända om dess normer eller  
  ideal överträds.                      
                                         
                      Parförhållande                                                        Situation 
 
  Föreställningar om rådande makt-                                                        Kulturellt bestämda föreställningar om 
  förhållande mellan könen.                                                                     vad en kvinna är och vad en man är.  
 
 
                                                                                 Man                                                                                                 
 
Figur  1. (Hydén i Våga se – kunna handla 2001:44) 
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Dock räcker inte detta för att till fullo förstå hur våldet upprepas enligt Hydén hon komplette-
rar dessutom med de tre mest betydelsefulla aspekterna ur våldets speciella process: ”Man-
nens ansvarsbefrielse, kvinnans tveksamhet inför att identifiera sig som en misshandlad kvin-
na, samt kvinnans uppbrottsprocess”  (Hydén i Våga se – kunna handla 2001:47).  
 
För att förhindra våldets upprepning är det av stor betydelse att identifiera de faktorer som 
samspelar, menar Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:47ff). Den första faktorn: mannens 
ansvarsbefrielse, i detta sammanhang eftersträvas att mannen i stället för att benämna våldet 
som t ex. ett bråk, skall se sitt handlande i dess hela sammanhang och få männen att inse att 
våldet är en handling de utfört, och får ta ansvar för och ställning till. Männen bör få insikt i 
att våldet inte är något de har ” råkat ut för”  som ett resultat av en situation de befunnit sig i. 
När mannen ansvarsbefrias leder det till att såväl äktenskap och våld kan fortleva. Dock kan 
hans beskrivning av sig själv som en person oförmögen till ansvar, samtidigt innebära att han 
framställer sig som en person som inte kan kontrollera sina handlingar och han riskerar att 
framstå som svag.  
 
Den andra viktiga faktorn är kvinnans tveksamhet inför att identifiera sig som en misshandlad 
kvinna. Här menar Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:49f) att det inte alls är självklart att 
en kvinna som misshandlats benämner det hon utsatts för som misshandel. Detta motstånd 
mot att betrakta sig som en misshandlad kvinna skall förstås mot en bakgrund av att kvinnor-
na söker en förståelse som inte hotar deras självuppfattning och livsprojekt. Kvinnorna vil l 
uppfatta sig som värda att älska och som en person kapabel att styra sitt liv. De vill inte bli 
identifierade med egenskaper som innefattas i en offerroll. Det som hindrar kvinnorna att 
identifiera sig med offerrollen är att en kvinna som misshandlas riskerar att stängas in i det 
hon kallar ”det rena offerskapet” . I den rollen berövas kvinnan sin förmåga till aktiv handling, 
sitt ansvar och därigenom sin värdighet som människa, hon riskerar även att ”stängas in i sitt 
lidandes historia och för all framtid definieras av mannens våldshandlingar”  (Hydén i Våga se 
– kunna handla 2001:51). Hydén menar också att kvinnans motvilja till att identifiera sig som 
ett offer kan ge henne den styrka hon behöver för att bryta sig loss från sitt förhållande.  
 
Den tredje faktorn kallar Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:52f) för kvinnans uppbrotts-
process. Den processen kan sträcka sig över flera år. Uppbrottsprocessen kan innebära risker 
för såväl mannen som för kvinnan och barnen. För männen betyder uppbrottsprocessen att 
han riskerar att förlora sin familj, här möter många män denna risk med ännu mera våld och 
med försök att kontrollera kvinnan ännu mer. Då kvinnan bjuder mannen motstånd och bryter 
hans maktsfär ligger kvinnans mest uppenbara risk i denna process i hennes begränsade möj-
lighet till påverkan och kontroll över vad som sker, och vilka konsekvenser uppbrottet kan 
medföra. Detta är en av de grundläggande orsakerna till kvinnans rädsla under uppbrottet.  
  
I föräldrars berättelser om våld finns ofta barnen inte omnämnda, därför har barnen placerats 
in i modellen av våldets sammanhang som i sina positioner som delaktiga vittnen, se figur 2 
(Hydén i Våga se – kunna handla 2001:46f).  
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                                                        Våldets sammanhang   
                                  
                                Barn                           Kvinna                             Barn      
 
  Normer som anger ideal för hur en man                             Könskulturell ram  
  och en kvinna bör vara och vad som  
  skall hända om dess normer eller  
  ideal överträds.                      
                                         
                      Parförhållande                                                        Situation 
 
  Föreställningar om rådande makt-                                                        Kulturellt bestämda föreställningar om 
  förhållande mellan könen.                                                                     vad en kvinna är och vad en man är.  
 
 
                                Barn                                        Man                            Barn                                                                          
 
 
Figur  2. (Hydén i Våga se – kunna handla 2001:46) 
 
Det centrala i helhetsperspektivet ligger i att se mannen och kvinnan som aktivt handlande 
personer. Mannen har flera möjliga handlingsalternativ under våldshändelsernas samtliga fa-
ser som är: våldets förhistoria, själva våldsakten samt efterförloppet. Mannen kan välja bland 
en mängd olika handlingsalternativ innan han fysiskt attackerar en kvinna i våldets förhistoria, 
han kan i själva våldsakten välja att göra något annat än att slå, till exempel gå ifrån platsen. I 
efterförloppet kan mannen ta ansvar för sitt handlande. Kvinnan har i våldets förhistoria möj-
lighet att försöka påverka förloppet genom att försöka skydda sig och bryta den destruktiva 
interaktionen samt i efterförloppet där hon kan fatta beslut om att till exempel lämna mannen. 
Under själva våldsakten kan kvinnan endast skydda sig genom att hennes handlingsutrymme 
är minimalt (Hydén i Våga se – kunna handla 2001:47).    
 
Våldshändelsernas faser kan också beskrivas med Axbergs (i Våga se – kunna handla 
2001:107,123) beskrivning om att mäns våld mot kvinnor har ett cyklist förlopp. Där faserna 
benämns bestå av ett upptrappningsskede, ett våldsutbrott, en smekmånad för att sedan återgå 
till en ny upptrappning. Männen har beskrivit i samtal att de uppfattat det som att våldscyk-
lernas hastighet trappas upp från att kanske spänna över månader eller år för att till slut kunna 
handla om dagar eller till och med timmar. 
 
 
Föräldra- barnrelationer 
 
Den tidiga forskningen om barnmisshandel hade utgångspunkt i att övergreppen medförde 
allvarliga konsekvenser för barnen, på både kort och lång sikt. Frågorna om konsekvenserna 
för barnen har sedan blivit differentierade, man har försökt att skilja effekterna från en allmänt 
ogynnsam familjemiljö från effekterna av våld i sig (Lagerberg & Sundelin 2003:202). 
 
En teori som fick många anhängare när barnmisshandeln som fenomen upptäcktes var att för-
äldrar som misshandlade sina egna barn själva hade blivit misshandlade som barn och nu upp-
repade samma mönster (Lagerberg & Sundelin 2003:31). Barnmisshandelsfenomenet har se-
dan fått en mer ekologisk prägel vilket lyfts fram i Buchanans studie som Lagerberg och Sun-
delin (2003:31) hänvisar till, där en slutsats har antagits att ”arvet”  överförs från föräldrar till 
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barn och samtidigt samspelar med biologiska och psykologiska faktorer. Det påvisas även att 
misshandel mellan generationer också överförs genom andra ekologiska nivåer, detta gäller då 
alla barn i viss mening. Det som gör att misshandeln kan överleva från generation till genera-
tion har Buchanan identifierat som fyra cykler, de består av sociopolitiska, kulturella, psyko-
logiska och biologiska faktorer (Lagerberg & Sundelin 2003:31). Tidigare nämnda studie av 
Buchanan som Lagerberg och Sundelin (2003:203f) redogjort för visar att 30 till 40 procent 
av föräldrar som blivit misshandlade själva kommer att misshandla sina barn. Lagerberg och 
Sundelin ställer sig tveksamma till om de hypotetiska procentsatserna från en amerikansk 
studie kan överföras till svenska förhållanden. De anser dock att en trolig överföringseffekt 
finns och att föräldrar som misshandlats som barn begår mer våld mot sina egna barn än andra 
föräldrar. Där ingår också viktiga komponenter som handlar om socioekonomisk status och 
andra förhållanden i familjernas livsvillkor. En annan viktig aspekt är betydelsen av föräldrar-
nas inställning till sin egen uppfostran som barn. (Lagerberg & Sundelin 2003:203f).  
 
Föräldra- barn förhållandet är det som starkast påverkar ett barns välbefinnande eller brist på 
välbefinnande. Ett förhållande präglat av värme, tillgivenhet, förståelse och känslighet för 
barnets behov är det som utmärker ett gott förhållande med bra känlsokvalitet. Detta är den 
viktigaste faktorn för barns anpassning (Lagerberg & Sundelin 2003:199). Enligt Lagerberg 
och Sundelin (2003:199) har forskare påvisat att en skyddsfaktor för att motverka ett asocialt-
beteende är en trygg anknytning mellan barn och föräldrar. En trygg anknytning främjar bar-
nets sociala kompetens och dess relationer. 
 
En faktor som har identifierats som skadlig för barnet är ett dåligt familjeklimat, inte minst 
därför att ogynnsamma förhållanden ofta förekommer tillsammans. Det är också vanligt för 
barn som misshandlas i sina familjer att de möter negativa eller avvikande attityder från för-
äldrarnas sida. Föräldrarna beskriver ofta barnen med negativa formuleringar som att barnen 
är aggressiva eller olydiga. Lagerberg och Sundelin hänvisar till en studie genomförd av 
Browne och Herbert som påvisar att föräldrarnas förhållningssätt kännetecknas av likgiltighet, 
ofördragsamhet eller överdriven ängslighet i 31 procent av 106 misshandlande familjer till 
skillnad mot 3 procent bland 14 146 icke misshandlande familjer. Dessa resultat är enligt Ga-
uthier m.fl. olycksbådande eftersom dessa förhållningssätt kan ge svårare konsekvenser på 
lång sikt för barnen än fysisk misshandel. Dock hävdar andra forskare, Bifulco m fl. att det är 
svårt att ange hur starka effekter ett dåligt föräldra- barnförhållande har på lång sikt (Lager-
berg & Sundelin 2003:199f).  
 
I diskussioner om misshandelsrisk brukar fyra dimensioner nämnas enligt Browne och Her-
bert. Dessa är; moders känslighet eller okänslighet för signaler, moderns accepterande eller 
avvisande av barnet, moderns samarbete eller inblandning som handlar om modern tvingar 
barnet att anpassa sig efter henne eller uppmuntrar barnet till självständighet. Den sista di-
mensionen är moderns tillgänglighet för eller ignorerande av barnet. I en familj där de negati-
va förhållningssätten överväger betyder inte i sig att misshandel förekommer, men de är dock 
ett tecken på att familjen är i behov av hjälp (Lagerberg & Sundelin 2003:199f). 
 
 
Barn och ungdomar som offer och vittnen 
  
Barnen som lever i våldet inom hemmets fyra väggar har börjats uppmärksammats allt mer 
och mer. Weinehall färdigställde 1997 sin avhandling Att växa upp i våldets närhet som base-
ras på ungdomars upplevelser av våld inom familjen. Författaren djupintervjuade femton  
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ungdomar under längre tid. Den studien är den första av sitt slag i Sverige med fokus på ung-
domar i dessa specifika uppväxtförhållanden (Weinehall 1997:233).   
 
Under senare år har flertalet studier och forskning gjorts om barn som växt upp i och bevittnat 
eller själva blivit utsatta för våld. Bland annat projektet Barn som bevittnat våld mot mamma, 
där 50 mammor med sammanlagt 86 barn deltog. Resultatet visade att 77 procent av barnen 
hade befunnit sig i samma rum där misshandeln av mamman skett och 45 procent av barnen 
hade varit i direkt fysiskt kontakt med en eller båda föräldrarna under misshandeln. 62 procent 
av barnen hade själva utsatts för en eller flera former av misshandel av sin pappa eller styv-
pappa och en fjärdedel av dessa barn hade utsatts för grovt eller upprepat våld (Almqvist & 
Jansson 2004:26). 
 
Almqvist och Janssons (2004:12) forskning har visat att barn som bevittnar familjevåld riske-
rar att drabbas av flertalet problem bland annat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och 
anknytningsproblematik. En del barn som växt upp i våldsutsatta miljöer klarar sig bra, andra 
barn riskerar att utvecklas negativt ju svårare och mer omfattande upplevelser de utsätts för. 
De psykiska effekterna blir mer omfattande och av annan karaktär när hotet barnet upplever 
kommer från en person som barnet söker kärlek och omsorg ifrån än om hotet kommer från 
en okänd person (Almqvist & Jansson 2004:8). När barnet bevittnar våld i familjen finns risk 
för att det utvecklar ett desorganiserat anknytningsmönster. Anknytningsbeteende är något 
som aktiveras när barnet blir skrämt, och barnet söker skydd hos sina föräldrar, men i familjer 
där det förekommer våld är det just föräldrarna som upplevs som skrämmande (Almqvist & 
Jansson 2004:14). När ett barn bevittnar våld i hemmet som skall vara en lugn och trygg plats, 
utsätts de för ett långvarigt trauma. Upprepade traumatiska händelser kan leda till PTSD (Ar-
nell & Ekbom 1999:21). Ett långvarigt trauma kan även utveckla personlighetsförändringar 
som påverkar den egna självbilden och förmågan att kunna relatera till andra (Almqvist & 
Jansson 2004:12). 
 
Gustavsson och Hydén (2001:128) hänvisar till Christensens forskning, där hon menar att 
barn som bevittnat familjevåld kan uppvisa en rad olika symptom som uppträder i olika kom-
binationer. Därför är det ej enligt henne meningsfullt att ha en utgångspunkt i en symptombild 
för att nå fram till generaliserbar kunskap om barn som bevittnat familjevåld. Christensen har 
i sitt arbete med barn till våldsutsatta kvinnor identifierat fem förhållanden som hon karaktäri-
serat som gemensamma betingelser för barnen, vilka är: att de har upplevt våld, att de känner 
oro och ängslan, att de har ambivalenta känslor inför föräldrarna, att de har inte berättat om 
våldet och att de skäms för att våldet förekommer (Gustavsson & Hydén i Våga se – kunna 
handla 2001:128).   
 
Barn som själva utsätts för våld belastat ytterligare än om de bara betraktas som vittnen til l 
våld i hemmet. Barn kan inte heller betraktas som en homogen grupp, eftersom de påverkas 
olika beroende på traumats natur, barnets personliga egenskaper, ålder och tillgång till skyd-
dande faktorer i omgivningen (Weinehall 1997:117f). De barn som utsätts för våld direkt rik-
tat mot dem kan erhålla ” fysiska skador, låg självkänsla, ångest, avsaknad av empati, dåliga 
sociala kontakter, alkohol- och drogmissbruk, brottslighet, självmord och mord”  (Gabarino & 
Gilliam citerad i Weinehall 1997:122).   
 
Barn som lever i familjer där det inte förekommer familjevåld lär sig alternativa lösningar på 
konflikter till skillnad mot barn som lever i våldsamma familjer, där våld ofta är den enda 
lösning på konflikter barnen får tillgång till. Familjen utsätter inte enbart medlemmarna för 
våld utan förmedlar också tekniker för att utöva våld och lär ut ett samtycke till bruk av sådant 
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våld (Weinehall 1997:123). För ungdomar som har levt i familjer där det förekommer våld 
och som befinner sig i den ålder då de ska utveckla sina relationer och öva sina könsroller 
finns en ökad risk för att de utvecklar ett mönster i sina beteenden som inryms i en offer- eller 
förövarroll (Weinehall 1997:124). En studie av Stith och Farley som Weinehall (1997:124) 
hänvisar till har kunnat påvisa två variabler som direkt kunde förutspå ungdomarnas framtida 
utövande av våld inom äktenskapet, dessa är: könsroller som inte är jämställda och en till-
låtande attityd till våld inom äktenskapet.  
 
Weinehall (1997:124) refererar till en studie med ungdomar i ålder 17-23 år där 31 procent 
angett att det förekommit fysiskt våld i de förhållanden de själva haft. Ytterligare en studie 
Weinehall (1997:124) nämner har funnit att 59 procent av ungdomar som upplevt våld i en 
egen relation hade levt i en uppväxtfamilj där våld förekommit. Vidare hänvisar Weinehall 
(1997:124) till Henning m.fl. som menar att det finns tendenser till att ungdomarnas uppväxt-
förhållanden leder till att de etablerar ett mönster som de kommer föra med sig i sina framtida 
relationer. 
 
I Sverige har under senare tid två studier genomförts om ungdomars attityder till mäns våld 
mot kvinnor. Den första studien Ungdomars attityder till mäns våld mot kvinnor färdigställdes 
av Hultgren 2002, och den andra studien En attitydundersökning om ungdomars syn på män 
våld mot kvinnor gjordes av Simicic 2004. Hultgren fann signifikanta skillnader mellan könen 
på flera av de besvarade frågorna och ungdomarnas svar tyder på viss kunskap i ämnet mäns 
våld mot kvinnor men att luckor finns (Hultgren 2002:15ff). Simicic jämförde attityder bland 
ungdomar ifrån två olika skolklasser, en svensk och en kroatisk skolklass. Hennes resultat 
visar att det är pojkarna överlag som har minst kunskap och olämpliga tankar kring mäns våld 
mot kvinnor. I jämförelse mellan skolorna hade de kroatiska pojkarna bättre kunskap än de 
svenska pojkarna. Flickorna var i flera avseenden bättre upplysta och medvetna, främst då 
flickorna från Kroatien (Simicic 2004:35).  
 
Den 16 november 2005 publicerades en artikel i Dagens Nyheter av Rädda Barnen (Perti 
Gornitzka m.fl. 2005-11-16) som handlade om hur ungdomarna själv upplever våld i sin var-
dag. Artikeln baserades på en enkät som 3 800 18-åringar besvarat på internetplatsen Lunar-
storm. Det var 2 400 flickor och 1 400 pojkar som besvarat enkäten och svaren visar att mer 
än hälften av alla ungdomar har hotats om våld. Studien visar att ungdomarna möter våld i 
olika delar av vardagen. Hälften av pojkarna har drabbats av våld på stan, medan flickorna 
möts av våld i hemmet och i kärleksrelationer. Tre av tio ungdomar uppger att de någon gång 
blivit slagna i hemmet, oftast av syskon, men 5 procent uppger att de blivit slagna av mamma 
och 8 procent av pappa. Gällande våld i kärleksrelationer uppger en av sex flickor att de nå-
gon gång blivit hotade av en pojkvän, medan sex procent av pojkarna menar att de blivit hota-
de av en flickvän.  
 
 
Internationell forskning 
 
Shipway (2004:125) nämner en studie av Mullender som handlar om ungdomars attityder til l 
våld. Studien baseras på 1 300 barn från Bristol, North London och Durham i åldrarna 8 till 
16. Resultatet visar att de flesta barn visste att familjevåld är vanligt och tyckte att bråk mel-
lan föräldrar var fel. Majoriteten tyckte även att det var värre när en man slår en kvinna för att 
män är starkare. De flesta, speciellt äldre barn tyckte att hot är lika dåligt som fysiskt våld. Av 
de tillfrågade trodde 75 procent att barn som lever med familjevåld kan göra något praktiskt åt 
situationen som att ringa polisen eller berätta för någon. Över 75 procent av de 11 
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och 12 åriga pojkarna trodde att kvinnor blir slagna om de gör män arga, och mer pojkar än 
flickor över alla åldrar ansåg att en del kvinnor förtjänade att bli slagna. Pojkarna i 13-14års 
åldern var överlag på det klara med att män som slår får ta ansvar för sitt handlande. Även 
pojkarna, då mest tonåringarna hade mindre förståelse än vad flickorna hade om vems fel det 
är och det var mer vanligt att pojkarna ursäktade förövaren. 
 
Shipway (2004:121) menar att forskning visar att de fysiska och emotionella effekter man kan 
få av att leva i en våldsam relation kan ha negativ inverkan på barnets framtida förmåga att 
fungera som förälder. Andra teoretiker menar dock att på grund de erfarenheterna barn har 
med sig från sin våldsamma uppväxt anstränger sig barnen hårdare för att förvärva positiva 
föräldraegenskaper. Shipway (2004:36f) nämner även en studien Mirlees-Black British Crime 
Survey (BCS) som handlar om kvinnors våld mot män. I den studien framkommer att 14,9 
procent av männen rapporterade att de blivit utsatta för våld av sina kvinnor jämfört med 22,7 
procent av kvinnorna. I Criminal Statistics for England and Wales noterades att 8 procent av 
manliga mordoffer blev dödade av sin kvinnliga partner i jämförelse med 47 procent kvinnor 
som dödats av sin manliga partner eller ex partner. Shipway (2004:36f) hänvisar till Mullen-
der som menar att när kvinnor agerar våldsamt mot män visar den mesta forskning på att 
kvinnans våld ofta är ett försvar mot mannens våld. När en kvinna dödar sin partner sker det 
ofta efter år av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, när kvinnorna fruktar för sina liv. Wallby 
och Mayhill som Shipway (2004:36f) hänvisar till, påvisar i studien av BSC att kvinnor var 
signifikant mer påverkade än män i vissa områden. Kvinnor blev dubbelt så ofta skadade av 
våldet, de blev också oftare utsatta för skrämmande hot, var mer utsatta för allvarliga fysiska 
skador och upprepade attacker. Kvinnorna blev också mer upprörda och skrämda av våldet. 
Dessa upptäckter stöds även utav Mullender (Shipway 2004:36f). Mäns våld mot kvinnor har 
funnits vara den främsta orsaken till skador hos kvinnor i åldern 15 till 44 år, mer vanligt än 
skador orsakade av bilolyckor, rånförsök och våldtäkter tillsammans (Forrestal 2004:96). 
 
Moore Parmley (2004:1418) menar i sin artikel att våld mot kvinnor är definierat som ett ag-
gressivt beteende som fientligt påverkar kvinnan och som innefattar våld inom en intim rela-
tion, sexuellt våld och trakasserier. Vidare menar Moore Parmley (2004:1422) att mycket av 
den forskning som gjorts om orsaker till våld mot kvinnor funnit att patriarkatet har den störs-
ta skulden till det könsrelaterade våldet. Förtrycket av kvinnor genom våldsamt beteende till-
skrivs i första hand männens dominans och kontroll, där ingår också andra faktorer som in-
kluderar individuella egenskaper, socioekonomisk status, kön, ras, etnicitet och ålder. Dessa 
faktorer har samband med våld mot kvinnor. 
 
Jaffe och Crooks (2004:916) påpekar att familjevåld har nyligen blivit identifierat som ett 
kriminellt beteende och våld mot intima partners har gått från att ses som en privat familjean-
gelägenhet till att bli ett viktigt samhällsproblem. 
 
Hartley (2004:373ff) har i sin studie studerat skillnader mellan två olika grupper av familjer 
där barnmisshandel konstaterats, i den ena gruppen ingick barnmisshandel och mer eller 
mindre allvarligt familjevåld och i den andra gruppen av familjer var endast barnmisshandel 
känt. Resultatet visar att socialarbetare menade att fler mammor var ansvariga för bristande 
tillsyn av barnen och att färre pappor ansågs vara ansvariga för fysisk barnmisshandel, trots 
att många pappor i båda grupperna utövade väldigt allvarligt våld mot sina barn, ibland sked-
de våldet i samband med misshandel av mamman. Mammor i gruppen där barnmisshandel 
och familjevåld var känt, hade också utövat allvarligt våld mot sina barn. Mammorna hölls 
ansvariga för männens våld mot barnen genom att de ansågs ha misslyckats 
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i att skydda barnen från männens våld. Hartley fann att detta synsätt hos socialarbetarna illu-
strerar det som familjevåldsadvokater oroar sig för, att pappor som för det mesta är utövarna 
av våldet i familjen sällan beskylls för att ha misslyckats i att skydda sina barn från sitt eget 
våld.   
 
I artikeln av Guille (2002:156f) påvisas att studier om relationen mellan män som slår och 
deras barn är ett område som är mycket eftersatt. Även vikten av behandling för män som slår 
för att stoppa den generationella överföringen av familjevåld belyses av Guille som ett viktigt 
område. Mer forskning behövs för att tydliggöra hur män som slår ser på sina roller som pap-
por och hur de påverkar sina barn som bevittnat deras våld. I litteraturen om män som slår 
framgår att männen är en väldigt heterogen grupp, det finns några gemensamma nämnare hos 
de manliga våldsutövarna vilka är att de själv blivit utsatta för övergrepp, ett frekvent alkohol- 
eller substansbruk och närvaron av olika nivåer av psykopatologi, mest personlighetsstörning-
ar (Guille 2002:156f).  
 
Teoriavsnittets bärande teman och mest centrala slutsatser kan sammanfattas till att mäns våld 
mot kvinnor inte är ett marginellt och isolerat problem. Nästan varannan kvinna i Sverige har 
utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag och var fjärde kvinna mellan 18 och 
64 år har utsatts för våld det senaste året. Hälften av kvinnorna med barn uppger att barnen 
bevittnat våld från en tidigare make eller sambo. Kontrollerande beteende innebär en kontroll 
av kvinnans livsutrymme, om mannen dessutom utövar fysiskt våld mot kvinnan förstärker 
detta beteende kontrollen av kvinnan. Det individualpsykologiska förklaringsmodellen til l 
mäns våld mot kvinnor finner orsaken till våldet hos den enskilde individen. Enligt systemteo-
retiska förklaringar är våldet en produkt av systemet. Feministiska och radikalfeministiska 
perspektiv påtalar maktobalansen i samhället och att det patriarkaliska samhället ger männen 
rätt att våldföra sig på kvinnor. Ett viktigt begrepp i detta synsätt är normaliseringsprocessen. 
Det centrala i helhetsperspektivet ligger i att se mannen och kvinnan som aktivt handlande 
personer. Helhetsperspektivet förklarar våldet som något som uppstår i ett komplext samman-
hang utifrån mannens och kvinnans livshistorier, den könskulturella ramen, samt den situation 
i vilket våldet uppstår som gör det möjligt att förstå det upprepade våldet. Tre betydelsefulla 
aspekterna i våldets speciella process är mannens ansvarsbefrielse, kvinnans tveksamhet inför 
att identifiera sig som en misshandlad kvinna, samt kvinnans uppbrottsprocess. 
 
Studier har visat att föräldrar blivit misshandlade som barn själva kommer att misshandla sina 
egna barn vilket innebär att en trolig överföringseffekt finns. Föräldra- barnförhållandet är det 
som starkast påverkar ett barns välbefinnande eller brist på välbefinnande. Ett förhållande 
präglat av värme, tillgivenhet, förståelse och känslighet för barnets behov är det som utmärker 
ett gott förhållande med bra känlsokvalitet. En faktor som har identifierats som skadlig för 
barnet är ett dåligt familjeklimat. Det är också vanligt för barn som misshandlas i sina familjer 
att de möter negativa eller avvikande attityder från föräldrarnas sida. Ett negativt förhållnings-
sätt hos föräldrarna kan ge svåra konsekvenser för barnet på lång sikt. 
 
Barn som lever i våldutsatta miljöer risker att utvecklas negativt och utveckla personlighets-
förändringar som påverkar den egna självbilden och förmågan att kunna relatera till andra. 
Dessa barn lär sig att våld ofta är den enda lösningen på konflikter och riskerat att utveckla 
mönster i sina beteenden som förs med in i egna relationer. Studier har visat att majoriteten av 
ungdomar som upplevt våld i en egen relation hade levt i en uppväxtfamilj där våld förekom-
mit. Signifikanta skillnader mellan könen har upptäckts gällande attityder om mäns våld mot 
kvinnor. Flickorna ansågs ha bättre kunskaper överlag än pojkarna.  
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Internationell litteratur påvisar att familjevåld identifierats som ett viktigt samhällsproblem. 
Förklaringen till varför kvinnor agerar våldsamt mot män hittas ofta i att kvinnans våld är ett 
försvar mot mannens våld. I de fall där kvinnor dödat sin partner har det skett efter år av fy-
siskt, psykiskt och sexuellt våld. Mäns våld mot kvinnor har funnits vara den främsta orsaken 
till skador hos kvinnor i åldern 15 till 44 år, mer vanligt än skador orsakade av bilolyckor, 
rånförsök och våldtäkter tillsammans. Ett oroväckande synsätt på kvinnor som utsätts får våld 
har funnits hos socialarbetare i USA, då mammorna hölls ansvariga för våldet barnen utsattes 
för av sina pappor.  
 
 
 
Resultat och analys 
 
Resultat och analysdelen är sammanvävd och uppdelad i fyra delar. De fyra delarna tar ut-
gångspunkt i vårt syfte:  

• Vilka erfarenheter har ungdomar av våld från föräldrarna? 
• Vilka erfarenheter har ungdomar av våld i nuvarande och tidigare relationer?  
• Vilka erfarenheter har ungdomar av kontrollerande beteende i nuvarande och tidigare 

relationer? 
• Finns det skillnader i pojkars och flickors attityder gällande mäns våld mot kvinnor? 

 
Totalt har 60 elever utav samtliga 74 elever i årskurs tre på gymnasieskolan i Hällefors besva-
rat enkäten. Av dessa 60 elever är 26 flickor och 34 pojkar. De kvinnliga respondenterna är 
samtliga födda i Sverige och av de manliga respondenterna är 32 födda i Sverige och 2 födda i 
annat land. 
 
 
Ungdomars erfarenheter av våld från föräldrarna 
 
Konflikter och gräl mellan föräldrarna 
Förekomsten av konflikter och gräl mellan föräldrar presenteras i figur 3, n = 60. Här har 35 
ungdomar (58,3 % n = 60), besvarat att det har förekommit konflikter och gräl under uppväx-
ten. När jämförelsen görs utifrån kön konstateras att dessa 35 respondenter utgörs av 19 poj-
kar (55,8 % n = 34) och 16 flickor (61,5 % n = 26). 18 ungdomar (30 % n = 60) har svarat att 
det inte förekommit konflikter och gräl under uppväxten och 7 ungdomar (11,6 % n = 60) har 
angett att de inte vet eller minns.  
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Ett dåligt familjeklimat under uppväxten har identifierats som en skadlig faktor för barn och 
ogynnsamma förhållanden förekommer sällan ensamma. Föräldrarnas förhållningssätt i miss-
handlande familjer kännetecknas av likgiltighet, ofördragsamhet eller överdriven ängslighet 
och föräldrarna beskriver ofta sina barn med negativa formuleringar (Lagerberg & Sundelin 
2003:199). Konflikter och gräl mellan föräldrarna som redovisas i figur 3, skulle kunna ses 
som ett dåligt familjeklimat, dock måste även konflikter och gräl i viss utsträckning kunna 
anses förekomma i de flesta familjer, utan att detta ska menas vara skadligt för barnet. I en 
studie konstaterades att barn som fick ta del av fiktiva konflikter mellan vuxna fick mindre 
negativa reaktioner om konflikten avslutades med att de vuxna kom överens (Lagerberg & 
Sundelin 2003:199). I figur 3 kan konstateras att konflikter och gräl förekommit mellan för-
äldrar, dock finns ingen vetskap om hur dessa konflikter och gräl löstes. Ungdomar som lever 
i familjer där det förekommer gräl och konflikter kan anses leva i en familjesituation som de-
finieras som ett dåligt familjeklimat.  
 
 
Våld mellan föräldrarna 
När det gäller frågor om föräldrar utövat våld mot den andre föräldern under uppväxten, figur 
4, har samtliga respondenter besvarat frågorna. Sammanlagt 7 ungdomar (11,6 % n = 60) har 
svarat att pappan brukat våld mot mamman, av dessa ungdomar är 4 pojkar (11,7 % n = 34) 
och 3 flickor (11,5 % n =26). I samma diagram redovisas i vilken utsträckning mamman bru-
kat våld mot pappan, här har 2 respondenter (3,3 % n = 60) uppgett att våld förekommit. Des-
sa 2 respondenter är flickor vilket innebär att 7,7 % (n = 26) av de kvinnliga respondenterna 
har uppgett att deras mamma brukat våld mot pappa. Efter jämförelse framkommer att en re-
spondent uppgett att hennes båda föräldrar varit våldsamma mot varandra. Totalt har då 8 
ungdomar uppgett att det förekommit våld mot den andra föräldern under uppväxten. 
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                                        Figur  4 
 
Vårt resultat visar att det är åtta ungdomar som angett att mamma eller pappa varit våldsamma 
mot den andra föräldern eller våldsamma mot varandra. Enligt Hydéns modell (i Våga se – 
kunna handla 2001:44ff) om våldets sammanhang uppstår våldet mellan kvinnan och mannen 
i ett komplext sammanhang. Äktenskapet ett gemensamt parprojekt, som innefattar två indivi-
duella livsprojekt. Föräldrarna bidrar utifrån sina biologiska, personliga och sociala förutsätt-
ningar till detta projekt. Deras föreställningar om sin gemensamma relation är påverkade av 
normer som anger ideal för hur en man och en kvinna bör vara. När dessa föreställningar inte 
överensstämmer med den verklighet de lever i uppstår våldet.  
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En annan förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor kan ses ur det patriarkala perspektivet, 
som menar att våldet uppstår genom samhällsstrukturen, där männen har en överordnad ställ-
ning och att våld mot kvinnor utgör en integrerad del av samhället (Jalmert i Heimer & Posse 
2003:258). Ur detta perspektiv skulle då föräldrarnas våld spegla den maktstruktur som finns i 
samhället. Skulle istället ett radikalfeministiskt synsätt brukas för att förklara våldet, enligt 
Hydéns hänvisning till Lundgren (i Våga se – kunna handla 2001:41) så använder papporna 
våldet målinriktat och strategiskt för att utöva makt och kontroll över mammorna, för att där-
igenom skapas som män.  
 
I figur 4 framgår att det i två fall förekommit våld från mamman mot pappan i familjen, varav 
en av de två respondenterna också angett att pappan utövat våld mot mamman. Enligt Ship-
way (2004:36f) visar forskningen att det ofta finns en orsak till kvinnors våld mot män, den 
består i att våldet från kvinnan uppstår i självförsvar mot mannens våld. Av de två mammor 
som uppges ha varit våldsamma mot pappan kan eventuellt en mamma ha varit våldsam i 
självförsvar, eftersom den respondenten har svarat att både mamma och pappa varit våldsam-
ma mot varandra.  
 
 
Föräldrarnas våld mot syskon  
Sedan följde frågor om föräldrarna någonsin varit våldsamma mot syskon eller andra personer 
i hushållet, figur 5. I den utsträckning pappa varit våldsam mot syskon eller andra, har 10 re-
spondenter (16,6 % n= 60) svarat ja på den frågan. Av dessa är 7 pojkar (20,6 % n = 34) och 3 
flickor (11,5 % n =26). När det gäller våld från mamma mot syskon eller andra personer i 
hushållet har 3 ungdomar (5 % n = 60) angett att det förekommit. Dessa tre utgörs endast av 
flickor (11,5 % n =26). 2 respondenter har angett att båda föräldrarna varit våldsamma mot 
syskon eller andra. Totalt har då 11 ungdomar uppgett att det förekommit våld från antingen 
mamma, pappa eller båda föräldrarna.  
 

Våld från föräldrarna mot syskon eller andra i hushållet
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Weinehall (1997:237) menar att informanterna i hennes studie är offer för psykiskt våld då de 
tvingas bevittna fysiskt våld mellan andra familjemedlemmar. Ungdomarna beskriver det 
psykiska våldet som mer smärtsamt än att själv bli slagen, då den psykiska smärtan ligger i att 
vara ett maktlöst vittne och tvingas se på när mamma eller syskon blir misshandlade. Av re-
sultatet framgår i figur 4 och 5 att det finns ungdomar som befunnit sig i situationer då de 
kunnat vara ett offer för psykiskt våld enligt Weinehalls definition, då det framkommit att 
ungdomarna har vetskap om våld mot föräldrar, syskon eller andra personer i hushållet. Om 
dessa ungdomar bevittnat våldet eller fått det berättat för sig vet vi ej. De psykiska effekterna 
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blir dock mer omfattande och av annan karaktär när hotet barnet upplever kommer från en 
person barnet söker kärlek och omsorg ifrån, vilka är barnets föräldrar (Almqvist & Jansson 
2004:8). Det finns gemensamma betingelser för barn som upplevt våld, menar Gustavsson 
och Hydén som hänvisar till Christensen, dessa är: att ha har upplevt våld, att känna oro och 
ängslan, att ha ambivalenta känslor inför föräldrarna, att inte berättat om våldet och att skäm-
mas för att våldet förekommer (Gustavsson & Hydén i Våga se – kunna handla 2001:128).  
 
Forskning visar enligt Almqvist och Jansson att barn som bevittnat familjevåld riskerar att 
drabbas av flertalet problem bland annat posttraumatiskt stressyndrom och anknytningspro-
blematik (Almqvist & Jansson 2004:8). I Lundgren m.fl. (2001:8) studie framgår att 54 pro-
cent av kvinnorna med barn uppgett att barnen sätt eller hört en tidigare make eller sambo 
varit våldsam mot mamman. Vår undersökning visar att 11,6 procent av ungdomarna bevittnat 
våld i hemmet, figur 4 och 5, vilket jämfört med Lundgren m.fl. resultat skulle kunna tyda på 
att relativt få ungdomar i denna studie bevittnat familjevåld. För dessa ungdomar föreligger 
dock en ökad risk att utveckla problem av ovan nämnda karaktär.  
 
 
Föräldrarnas våld mot ungdomarna 
I vilken utsträckning ungdomarna upplevt våld från sina föräldrar de senaste tolv månaderna 
presenteras i figur 6. I dessa frågor kan ungdomen välja flera alternativ för att beskriva våldet 
från sina föräldrar. Dessa svar har sedan omarbetats för att tydliggöra hur många ungdomar 
som har upplevt våld, se figurerna 6 och 7. I figur 6 redovisas som nämnts ovan, våld från 
pappa och mamma de senaste tolv månaderna, där n = 58. I figur 7 redovisas om det före-
kommit våld tidigare under uppväxten av pappa, n = 59 och mamma, n = 58. Skillnaden på 
antalet besvarade enkäter i figur 6 och 7 beror på internt bortfall.  
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                                                Figur  6 
 
Figur 6 visar att det är 3 ungdomar (5,2 % n =58) som upplevt våld från pappa de senaste tolv 
månaderna, 2 pojkar (6,1 % n =33) och 1 flicka (4 % n =25). En av pojkarna uppger att hans 
pappa knuffat, hållit fast eller släpat honom, och slagit med knytnäven, hårt föremål eller 
sparkat honom. Den andra pojken har angett alternativet att pappa varit våldsam på annat sätt 
under de senaste tolv månaderna och preciserat med den egna kommentaren att pappa fått 
”utbrott på möbler” . Flickan som upplevt våld ifrån pappa de senaste tolv månaderna har upp-
gett flera svarsalternativ för att beskriva våldet. Hennes pappa har hotat med fysiskt våld och 
också kastat något på henne som skulle kunna ha gjort henne illa. Han har även knuffat, hållit 
fast eller släpat henne. Dessutom har flickan uppgett att pappan tagit stryptag eller försökt 
kväva henne och även bankat hennes huvud mot något. I samma figur 6 redovisas våld från 
mamma de senaste tolv månaderna. Här har 1 respondent uppgett (n = 58) att det 
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förekommit våld. Denna respondent är en flicka och har angett att mamman har hotat henne 
med fysiskt våld, knuffat, hållit fast eller släpat henne. Flickan har också uppgett att hennes 
mamma bankat hennes huvud mot något.  

 

Våld från pappa och mamma tidigare under 
uppväxten
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                                                Figur  7 
 
Ungdomarnas erfarenheter av våld från pappa och mamma tidigare under uppväxten presente-
ras i figur 7, där 14 ungdomar (23,7 % n = 59) har redogjort för våld från pappa. Av dessa är 9 
pojkar ( 27,2 % n = 33) och 5 flickor (19,2 % n = 26). Som ovan nämnt har respondenterna 
angett flera alternativ för att beskriva våldet från sina pappor och mammor. Av de nio pojkar-
na har en pojke uppgett att pappa kastat något som skulle kunna ha gjort honom illa, en pojke 
har uppgett att pappan tagit stryptag eller försökt kväva honom. Tre av pojkarna har uppgett 
att deras pappa slagit dem med knytnäven, ett hårt föremål eller sparkat dem. Tre responden-
ter har angett att pappa varit våldsam på annat sätt, en av dem har beskrivit våldet med den 
egna kommentaren ”utbrott på möbler” , en annan pojke har angett ”psykiskt nedtryckande”  
som kommentar. Fyra av de nio pojkarna har uppgett att deras pappa hotat dem med fysiskt 
våld. Sju av dessa nio pojkar har beskrivit pappans våld med att de blivit knuffade, fasthållna 
eller släpade.  
 
Av de fem flickor som uppgett (figur 7) att de upplevt våld tidigare under uppväxten från de-
ras pappor, har en flicka blivit hotad med kniv, skjutvapen eller annat vapen av sin pappa. En 
flicka har fått sitt huvud bankat mot något. En pappa har kastat något mot sin flicka som hade 
kunnat göra henne illa. En flicka av de fem respondenterna har uppgett att hennes pappa för-
sökt strypa eller kväva henne. Två av de fem flickorna har angett att deras pappa varit våld-
sam på annat sätt, en av dem har angett att pappan har ”skakat mig” . Tre flickor har uppgett 
att deras pappa hotat dem med fysiskt våld. Fyra av de fem flickorna har också beskrivit pap-
pans våld med att han knuffat, hållit fast eller släpat dem.   
 
I figur 7 framgår också att det är 6 respondenter (10,3 % n = 28) som upplevt våld från sin 
mamma tidigare under sin uppväxt. Det är 2 pojkar (6,2 % n = 32) och 4 flickor (15,4 % n = 
26). De två pojkarna som har besvarat frågan har båda två angett att deras mamma knuffat, 
hållit fast eller släpat dem. De fyra flickorna har angett flera alternativ för att beskriva våld 
från mamman. En av flickorna har uppgett att mamman hotat henne med fysiskt våld, en 
flicka har blivit slagen med knytnäven, ett hårt föremål eller sparkad av sin mamma. En flicka 
har uppgett att mamman varit våldsam på annat sätt och av kommentaren framgår det att 
mamman ”slagit mig över huvudet när vi bråkat” . Två flickor har uppgett att deras mamma 
kastat något på dem som skulle kunna ha gjort dem illa. Två flickor har även svarat att deras 
mamma tagit stryptag eller försökt att kväva dem. Tre av de fyra flickorna har också beskrivit 
mammans våld med att hon knuffat, hållit fast eller släpat dem.  
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Det framgår att det finns ungdomar som angett att det förekommit våld från båda föräldrarna. 
Den respondent som uppgett att hon blivit utsatt för våld av pappa de senaste tolv månaderna, 
figur 6 är samma respondent som har angett att hon har blivit utsatt för våld från mamma. 
Totalt är det då 3 ungdomar som har upplevt våld från mamma, pappa eller bägge föräldrarna 
det senaste året. Det är 5 ungdomar som upplevt våld från båda sina föräldrar tidigare under 
uppväxten. Av dessa fem är 2 pojkar och 3 flickor. Av resultatet framgår i figur 6 och 7, att 
sammanlagt 7 respondenter svarat att de har utsatts för våld från deras mamma de senaste tolv 
månaderna eller tidigare i uppväxten.  
 
I jämförelse av variablerna påträffas att det är en respondent som uppger sig ha blivit utsatt 
för våld både de senaste tolv månaderna och tidigare av sin mamma, totalt är det då 6 ungdo-
mar som någon gång varit utsatta för våld av sin mamma. Av resultatet framgår att samman-
lagt 17 respondenter i figurerna 6 och 7 svarat att de utsatts för våld från deras pappa de se-
naste tolv månaderna och tidigare under uppväxten. Efter jämförelse påträffas att 2 respon-
denter som utsatts för våld av sin pappa tidigare i sin uppväxt även utsatts för våld av pappan 
under de senaste tolv månaderna, totalt är det då 15 ungdomar som någon gång upplevt våld 
från sin pappa.  
 
I figurerna 6 och 7 redovisas förekomsten av ungdomarnas utsatthet av våld från sina föräld-
rar under de senaste tolv månaderna och tidigare under uppväxten. Barn som är offer eller 
vittnen för familjevåld kan drabbas av konsekvenser på både kort och lång sikt, som ovan 
nämnts. Lagerberg och Sundelin (2003:199f) menar att det finns fyra dimensioner av egen-
skaper hos mamman som ökar risken för barnet att bli utsatt av våld från föräldrarna. Dessa 
egenskaper är: moderns känslighet eller okänslighet för signaler, moderns accepterande eller 
avvisande av barnet, moderns samarbete eller inblandning som handlar om att modern tvingar 
barnet att anpassa sig efter henne eller uppmuntrar barnet till självständighet, och moderns 
tillgänglighet för eller ignorerande av barnet.  
 
I resultatdelen redovisas att totalt 6 ungdomar blivit utsatta för våld av sin mamma någon 
gång och 15 ungdomar blivit utsatta för våld av sin pappa någon gång. Om man ska utgå från 
Lagerberg och Sundelins (2003:199f) beskrivning om vad som leder till en ökad misshandels-
risk för barnen torde någon eller några av dessa beskriva egenskaper kunna återfinnas hos 
mammorna till dessa ungdomar. De nämner inga egenskaper hos pappan som skulle kunna 
innebära en misshandelsrisk för barnen. Resultatet i denna studie visar dock att pappor utsät-
ter sina barn för våld i större utsträckning än mammorna.  
 
I beskrivningar om pappor som slår nämns inte egenskaper som kan knytas till en anknytning 
mellan pappan och barnet som orsaker till varför han slår, istället påvisas andra gemensamma 
faktorer hos dessa pappor. Hos papporna till ungdomarna i denna studie som brukat våld skul-
le faktorer utifrån Guilles (2002:156f) beskrivning av gemensamma nämnare för pappor som 
slår kunna identifieras, dessa är att: de själva ofta blivit utsatta för övergrepp, missbrukar al-
kohol eller narkotika eller kan ha olika grader av personlighetsstörningar. Vi har funnit att om 
pappa brukar våld mot mamma innebär det en ökad misshandelsrisk för barnen, då vi konsta-
terat att av 7 ungdomar som uppgett att deras pappa utsatt deras mamma för våld har 5 ung-
domar även själva blivit utsatta för våld. Detta samband är signifikant (Chi2 värdet = 10,6 p = 
0,005**). 
 
I en studie av Almqvist och Jansson (2004:26) framkommer att 62 procent av barnen till de 
misshandlade mammorna som befunnit sig på en kvinnojour själva hade utsatts för en eller 
flera former av misshandel från sin pappa eller styvpappa. En fjärdedel av dessa barn hade 
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utsatts för grovt eller upprepat våld. I vår studie har 25,8 procent av ungdomarna uppgett att 
de blivit utsatta för våld av deras pappa och 36,5 procent av ungdomarna har uppgett att de 
blivit utsatta för våld någon gång av föräldrarna. Almqvist och Janssons undersökning genom-
fördes på barn till mammor som befunnit sig på en kvinnojour, till skillnad mot denna studie 
som är genomförd på ”vanliga”  ungdomar. Detta visar att förekomsten av våld från föräldrar 
är hög hos dessa ungdomar som kan förväntas leva i ”normala”  familjekonstellationer, då den 
här studien har genomförts bland ungdomar i årskurs tre på en gymnasieskola och inte bland 
barn till misshandlade kvinnor som befunnit sig på en kvinnojour.  
 
Weinehall (1997:117) menar att barn som själva utsätts för familjevåld belastas ytterligare än 
om de bara är vittnen till våldet. Barnen påverkas dock olika beroende på traumats natur, bar-
nets personliga egenskaper, ålder och tillgång till skyddande faktorer i omgivningen. I resul-
tatdelen framgår, se figurerna 4, 5, 6 och 7, att 36,5 procent av ungdomarna själva blivit utsat-
ta för våld av sina föräldrar. 13,3 procent av ungdomarna har även vetskap om att det före-
kommit våld mellan föräldrarna och 18,3 procent anger att det förekommit våld från föräldrar 
mot syskon eller andra personer i hushållet. Många ungdomar i studien, mer än en tredjedel, 
har erfarenheter av våld från någon av sina föräldrar, någon signifikant skillnad mellan poj-
kars och flickors utsatthet av våld från föräldrarna finns inte. Hur de ungdomar som utsatts för 
våld påverkats av detta kan vi ej uttala oss om, men forskningen påvisar att barn som växer 
upp i familjer där våld ofta är lösningen på konflikter får inte i samma utsträckning lära sig 
alternativa lösningar för att hantera problem och konflikter. Familjemedlemmarna utsätts inte 
enbart för våld utan erhåller även tekniker för att utöva våld och därigenom uppstår ett sam-
tycke till bruk av våld som ett sätt att lösa konflikter.  
 
Vi tycker oss utläsa att flickorna i vår undersökning, utsätts för mer hot om fysiskt våld än 
pojkarna, då de redogjort för de i större utsträckning jmf beskrivningar av figur 6 och 7. Detta 
skulle kunna förklaras utifrån Weinehalls (1997:257) studie, där ungdomarna beskrivit en 
upplevelse av att våldet trappades upp under åren och att våldet förekom allt oftare. Det var 
framförallt faderns våldsamma beteende som ökade då hans makt och dominans ifrågasattes, 
vilket Weinehall menar kan ha inträffat med ungdomarnas stigande ålder. Faderns utökade 
våldsbeteende kan vara en konsekvens av att ungdomarna tar till motståndsstrategier som be-
står i att pojkarna börjat göra mer aktivt motstånd mot sin far och handgripligen försöker 
stoppa honom. Flickorna blir mer trotsigt markerande mot sina pappor och fäderna försöker 
då upprätthålla sin kontroll genom att utöva starkare hot mot flickorna.  
 
 
Ungdomarnas erfarenheter av våld i nuvarande och tidigare relationer 
 
Frågorna till denna del har endast besvarats av de elever som på fråga 14 svarat att de har en 
nuvarande relation eller svarat att de haft en tidigare relation med pojk- eller flickvänner. Res-
terande respondenter har gått vidare till annan fråga. Det är 28 elever som svarat att de har en 
nuvarande relation, n = 28 och 45 elever som svarat att de haft en tidigare relation, n = 45. I 
figur 8 gällande nuvarande pojk- eller flickvän finns ett internt bortfall gällande förekomsten 
av våld tidigare i förhållandet, n är då 27.  
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                                               Figur  8 
 
På frågan om ungdomarna upplevt våld från nuvarande partner, figur 8, framgår att 3 respon-
denter (10,7 % n = 28) svarat att de upplevt våld från nuvarande pojk- eller flickvän under de 
senaste 12 månaderna. Dessa tre är flickor (20 % n = 15) och de har uppgett att de blivit knuf-
fade, fasthållna eller släpade. En utav dessa flickor har även angett att hon blivit utsatt för 
våld från sin partner på annat sätt. I figur 8 redovisas även om det förekommit våld tidigare i 
förhållandet med nuvarande partner. De 2 respondenter (7,4 % n = 27) som svarat ja är flickor 
(13,3 % n = 15). Den ena har angett att nuvarande partner hotat henne med fysiskt våld och 
den andra flickan har uppgett att hon blivit knuffad, fasthållen eller släpad. I jämförelse av 
variablerna i figur 8 påträffas att de två flickorna som uppgett att det förekommit våld tidigare 
i nuvarande relation även har blivit utsatt för våld under de senaste tolv månaderna. Totalt är 
det då 3 ungdomar som blivit utsatta för våld från nuvarande partner någon gång.  
 

Våld från tidigare pojk/fl ickvänner
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                                                  Figur  9 
 
I figur 9 redovisas hur många av respondenterna som upplevt våld från tidigare pojk- eller 
flickvänner.  Det är 6 ungdomar (13,3 % n = 45) som uppgett att de i tidigare förhållanden 
upplevt våld. Av dessa sex är 1 pojke (4,5 %,n = 22) och 5 är flickor (21,7 % n = 23). Pojken 
har uppgett att han både fått något kastat på sig som skulle kunna göra honom illa och blivit 
slagen med knytnäven, ett hårt föremål eller sparkad. De fem flickorna har använt flera svars-
alternativ när de beskrivit våldet från en tidigare partner. En av flickorna har uppgett att en 
tidigare pojkvän försökt strypa eller kväva henne. En flicka uppgav att hon blivit utsatt för 
våld på annat sätt. Två av flickorna har uppgivit att de blivit hotade med fysiskt våld. Ytterli-
gare två har angett att de fått något kastat på sig som skulle kunna ha gjort dem illa, två har 
även uppgett att de fått sina huvuden bankade mot något. Tre flickor har uppgett att de blivit 
slagna med knytnäven, ett hårt föremål eller blivit sparkade. Samtliga fem flickor har svarat 
att en tidigare partner någon gång knuffat, hållit fast eller släpat dem.  
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Ungdomar som växer upp i familjer där våld ingår kan utveckla ett beteendemönster som in-
ryms i en offer eller förövarroll, det finns en risk med att dessa mönster följer ungdomen när 
den skall utveckla sina egna relationer och öva sina könsroller (Weinehall 1997:124). Weine-
hall refererar till Henning m.fl. som menar att det finns tendenser till att ungdomarnas upp-
växtförhållanden leder till att de etablerar ett mönster som de kommer föra med sig i sina 
framtida relationer (Weinehall 1997:124). Dessa teorier som inryms i social inlärningsteori 
ger en förklaringsgrund till att aggressiva rollmodeller lockar fram aggressivt beteende, och 
kan finna stöd i en studie där 59 procent av ungdomarna som upplevt våld i en egen relation 
även hade levt i en uppväxtfamilj där våld förekommit. Weinehall (1997:124) hänvisar till 
Stith och Farley som har identifierat två variabler som direkt kan förutspå ungdomarnas fram-
tida utövande av våld inom äktenskapet. Dessa variabler är könsroller som inte är jämställda 
och en tillåtande attityd till våld inom äktenskapet. Efter kontroll om samband finns mellan 
våld från ungdomarnas föräldrar och våld från nuvarande partner finner vi att det föreligger 
ett samband (Chi2 värdet = 5,8 p = 0,015**). Det tycks alltså vara så att ungdomarna som 
upplevt våld i en nuvarande relation även har upplevt våld tidigare under uppväxten. Vilket då 
skulle stärka den sociala inlärningsteorin som menar att ett våldsamt uppväxtförhållande med 
aggressiva rollmodeller kan innebära att ungdomarna etablerat ett mönster som förts in i nuva-
rande relation.  
 
I figurerna 8 och 9 påvisas att våld förekommit i ungdomarnas nuvarande och tidigare förhål-
landen. Något som är intressant att belysa är att det är endast tre kvinnliga respondenter som 
upplevt våld från nuvarande partner. De tidigare relationerna som det förekommit våld i och 
de relationer de här flickorna för närvarande befinner sig i kan analyseras utifrån Hydéns (i 
Våga se – kunna handla 2001:48ff) helhetsperspektiv som vi nämnt i tidigare analysdel, där 
hon menar att våldet uppstår i ett komplext sammanhang mellan mannen och kvinnan. Rela-
tionen ses som ett gemensamt parprojekt som innefattar två individuella livsprojekt. Dessa 
komponenter måste även kunna ses ingå i ungdomarnas egna relationer varvid vi i denna ana-
lys lägger fokus på våldets speciella processer som enligt Hydén innehåller mannens ansvars-
befrielse, kvinnans tveksamhet inför att identifiera sig som en misshandlad kvinna och kvin-
nans uppbrottsprocess.  
 
Den första faktorn som Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:47ff) nämner ingår i de pro-
cesser som gör att våldet kan fortgå i en relation är mannens ansvarsbefrielse. Många män 
benämner våld mot kvinnor som ett ”bråk”  som något de ” råkat ut för”  i en situation de be-
funnit sig i, därav lägger de ansvaret utanför sig själva. Hydén menar att männen måste inse 
att våldet är en handling de utfört, och får ta ansvar för och ställning till. Den andra faktor är 
att kvinnan ej vill identifiera sig som en misshandlad kvinna eller benämna det hon utsatts för 
som misshandel. De vill inte bli identifierade med egenskaper som innefattas i en offerroll, då 
den rollen berövar kvinnan sin förmåga till aktiv handling och möjlighet att styra sitt liv. Den 
tredje faktorn kallar Hydén för kvinnans uppbrottsprocess, här bjuder kvinnan motstånd och 
börjar bryta mannens maktsfär. För männen betyder det att han riskerar att förlora sin familj 
och kan bemöta detta med ändå mera våld och försök till kontroll. Detta leder till att våldet 
eventuellt trappas upp och kan därför vara en av de grundläggande orsakerna till kvinnans 
rädsla under uppbrottet. De fem flickorna som angett att det förekommit våld i en tidigare 
relation skulle kunna ses som aktivt handlande som beskrivs i Hydéns helhetsperspektiv när 
de har brutit den destruktiva interaktionen med en våldsam partner. 
 
Av de sex respondenter som uppgett att det förekommit våld i en tidigare relation är det en-
dast en pojke som finns med bland dessa ungdomar. Pojken som angett att han varit utsatt för 
våld från tidigare partner i figur 9 skulle enligt Shipways (2004:36f) hänvisning till 
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Mullender eventuellt ha blivit utsatt för våld från partnern i självförsvar. Mullender menar att 
det ofta finns en orsak till kvinnors våld mot män, den består i att våldet från kvinnan uppstår 
i självförsvar mot mannens våld. Inget samband har hittats mellan om ungdomarna upplevt 
våld från en förälder och våld från tidigare partner. Vi kan dock konstatera att det betydligt 
vanligare att flickor utsätts för våld av sin partner än pojkar (Chi2 värdet = 5,4 p = 0,020**). 
Som nämnts i tidigare analysdel finns en risk att ungdomar som växt upp med våld etablerar 
ett beteendemönster utifrån sin rollmodell som i detta fall skulle kunna vara pappan till re-
spondenten. Detta beteendemönster som respondenten fått av sin pappa kan han ha fört med 
sig in i sin relation. Weinehall (1997:123) påvisar även i sin forskning att barn som växer upp 
i familjer där våld ofta är lösningen på konflikter, inte i samma utsträckning får lära sig alter-
nativa lösningar för att hantera problem och konflikter. 
 
 
Ungdomars erfarenheter av kontrollerande beteende i nuvarande och tidigare 
relationer  
 
I denna del redovisas kontrollerande beteenden hos nuvarande och tidigare pojk- eller flick-
vänner. Frågorna består av åtta former av kontrollerande beteenden som ungdomarna besvarat 
genom att ta ställning till om beteendet passar in på en nuvarande eller tidigare partner. Det är 
26 elever som beskrivit kontrollerande beteende hos en nuvarande partner och 45 ungdomar 
har besvarat frågorna angående en tidigare partner. Vi har valt att redovisa om det förekommit 
kontrollerade beteenden hos ungdomarnas nuvarande och tidigare partners i figur 10.  
 
Av de 26 ungdomarna är 12 respondenter pojkar och 14 flickor. Totalt har 9 ungdomar (35 % 
n = 26) angett att de har en nuvarande partner som överensstämmer med något eller några av 
de kontrollerande beteenden vi efterfrågat. Av de ungdomarna är 7 flickor (78 % n = 9) och 2 
pojkar (22 % n = 9). Det är 50 procent (n = 14) av flickorna med en nuvarande relation som 
angett att partnern överensstämmer med ett eller flera av alternativena. Bland pojkarna kan 
utläsas att 2 pojkar (16 % n = 12) har en partner med dessa beteenden.  
 
Av de ungdomar som haft en tidigare relation har 23 ungdomar angett att de haft en tidigare 
partner med kontrollerande beteende (51 % n = 45). Av dessa 23 ungdomarna utgör flickorna 
majoriteten då de är 14 stycken (61 % n = 23) jämfört med pojkarna som är 9 stycken (39 % n 
= 23). Efter jämförelse mellan könen kan vi se att av de flickor som haft en tidigare relation, 
har 63 procent (n = 22) angett att de har haft en partner med ett kontrollerande beteende, av 
pojkarna är det 39 procent (n = 23). 
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Kontrollerande beteende är en viktig aspekt för att förstå den kontroll och maktutövning som 
kan ingå i ett förhållande där våld förekommer. Ett sådant beteende kan innebära allvarliga 
kränkningar och vara en del av våldets normaliseringsprocess, vilket avser att begränsa livsut-
rymmet för den som blir utsatt för ett kontrollerande beteende (Lundgren m.fl. 2001:29). Det 
framgår i figur 10 att hälften av flickorna som har ett nuvarande förhållande (50 % n = 14), 
har en partner som uppvisar ett eller flera kontrollerande beteenden. Bland flickorna som an-
ger att de haft en tidigare relation med en partner är siffran ännu högre, där framgår att 61 
procent (n = 23) av flickorna haft en partner med kontrollerande beteende. Även pojkarna 
uppger i ganska stor utsträckning att de haft en relation med en partner som uppvisat kontrol-
lerande beteende, 39 procent (n = 23).  
 
Om ett kontrollerande beteende dessutom förekommer tillsammans med våld i ett förhållande 
kan det förstärka kontrollen av livsutrymmet för den som blir utsatt (Lundgren m.fl. 2001:29). 
Analyserar vi sambandet mellan förekomsten av våld i ett nuvarande förhållande och kontrol-
lerande beteende hos en nuvarande partner finner vi att det föreligger ett samband (Chi2 vär-
det = 10,2 p = 0,007**). Det tycks alltså vara så att de som blivit utsatta för våld från nuva-
rande partner även uppger att partnern har ett kontrollerade beteende.  
 
 
Ungdomarnas attityder till mäns våld mot kvinnor 
 
Resultatdelen om ungdomarnas attityder till mäns våld mot kvinnor är uppdelad i tre delar; 
allmänt, orsaker och attityder. Denna del ska alla 60 respondenter ha besvarat, dock finns in-
ternt bortfall vilket gör att n varierar mellan 57 och 59. Tabellerna visar vilket inställning 
ungdomarna som besvarat frågorna har till dessa påståenden, i samma tabell görs också jäm-
förelser av svaren utifrån kön. Respondenterna består utav 26 flickor och 33 pojkar, det inter-
na bortfallet påverkar även dessa siffror som procenten räknas utifrån.  
 
 
Mäns våld mot kvinnor – allmänt 
I delen om Mäns våld mot kvinnor – allmänt, i figur 11 har ungdomarna besvarat frågorna: 
- a) Om en kvinna är misshandlad kan hon lätt lämna sin partner. 
- d) Så länge barn inte själva utsätts för våld mår de inte dåligt av våld i hemmet. 
- g) Om någon är våldsam i början av en relation slutar de troligen med det när de gifter sig.  
- h) Ett våldsamt bråk kan ” rensa luften”  och kommer troligen inte att upprepas. 
 
På fråga a) om en kvinna är misshandlad kan hon lätt lämna sin partner, uppvisar ungdomarna 
relativt dåliga kunskaper om de processer och faser som ingår i mäns våld mot kvinnor. Över-
vägande del av ungdomarna instämmer med att det är lätt för en misshandlad kvinna att lämna 
sin partner (27,1 % n = 59). Flickorna har i större utsträckning angett att de har en delvis an-
nan uppfattning om att en misshandlad kvinna lätt kan lämna sin partner. Till skillnad mot 
pojkarna som har sin majoritet i att helt hålla med i detta påstående, skillnaden är dock inte 
signifikant. Gällande fråga g) om någon är våldsam i början av en relation slutar de troligen 
med det när de gifter sig, har majoriteten bland ungdomarna en ”helt annan uppfattning”  (60,4 
% n = 58) eller ”delvis annan uppfattning”  (12,1 % n = 58). Ungdomarna tycks ha bättre kun-
skaper om att våldet troligtvis inte kommer att upphöra i en relation bara för att man stannar 
kvar i den. Vilket även feministiska teorier och andra förklaringsmodeller tillstyrker. 
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Frågor  
-
allmänt 

Instämmer  
helt 

Instämmer  
delvis 

Varken för  
eller emot 

Delvis annan 
uppfattning 

Helt annan 
uppfattning 

Totalt 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 
 

12 
36,4% 

 
4 

15,4% 

 
8 

24,3% 
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15,4% 
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mår ej 
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3,4% 

5 
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g) Slu-
tar när 
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sig…  
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h) Bråk 
rensar 
luften…  

3 
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29,3% 

58 
100% 

Figur  11 
 
Enligt normaliseringsprocessen som är en feministisk förklaringsmodell blir våldet att uppfat-
tas som ett normalt inslag i relationen, vilket försvårar för kvinnan att komma till insikt om att 
våldet hon utsätts för i själva verket är destruktivt och även skulle betraktas som en kriminell 
handling (Hydén i Våga se – kunna handla 2001:41). Vilket också kan kopplas ihop med Hy-
déns (i Våga se – kunna handla 2001:49f) tes som beskrivs i helhetsperspektivet, om att kvin-
nan inte vill identifiera sig med en offerroll, som ytterligare försvårar för kvinnan att lämna 
sin misshandlande partner. Enligt Axberg (i Våga se – kunna handla 2002:107,123) är våld 
inget som inträffar vid ett enstaka tillfälle i en relation där våld har blivit en del i vardagen, 
utan blir ofta istället mer frekvent och förvärras ytterligare genom att våldet ofta blir grövre. 
Flickorna i undersökningen tycks ha åsikter som överensstämmer med Axbergs våldcykelteori 
då 80,8 procent av flickorna har en helt eller delvis annan uppfattning till påståendet h) om att 
ett våldsamt bråk ” rensar luften”  och troligen inte kommer att upprepas.  
 
Majoriteten av ungdomarna har en uppfattning om att en kvinna kan lätt kan lämna sin partner 
om hon är misshandlad. Denna uppfattning strider mot Hydéns beskrivning av uppbrottspro-
cessen som kan innebära en ökad risk för en kvinna som vill lämna sin misshandlande partner 
att utsättas för mer våld och ökad kontroll av mannen (Hydén i Våga se – kunna handla 
2001:52f).  
 
På påstående d) om att så länge barn inte själva utsätts för våld mår de inte dåligt av våld i 
hemmet, kan konstateras att 77,9 procent (n = 59) av ungdomarna anser att det kan vara skad-
ligt för barn att bevittna familjevåld. Flertalet forskare, bland annat Almqvist och Jansson, 
Weinehall och Cristensen har påvisat att barn som bevittnar våld i familjen utsätts för trauman 
som kan utmynna i ett flera problem som kan uppvisas i flertalet symptom, vilket nämnts i 
tidigare analysdel. Efter jämförelse mellan ungdomarnas attityder till detta påstående och de-
ras egna upplevelser av familjevåld framgår att 7 ungdomar har upplevt att deras pappa 
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varit våldsam mot deras mamma under uppväxten. Av de 7 ungdomarna är det 6 stycken som 
anser att barn mår dåligt av våld i hemmet, deras åsikter kan speglas av att de själva har erfa-
renheter av att leva i en familj där de har fått bevittna våld. Sammanlagt har 80 procent (n = 
15) av ungdomarna som själva varit utsatta för våld från föräldrarna en uppfattning som över-
ensstämmer med att barn mår dåligt av familjevåld.  
 
 
Mäns våld mot kvinnor – orsaker 
I denna del om Mäns våld mot kvinnor – orsaker, behandlas frågorna: 
- c) Dålig ekonomi orsakar familjevåld. 
- j) När en man brukar våld mot en kvinna gör han det för att kontrollera henne. 
- k) När både mannen och kvinnan har lika mycket makt bäddar det för konflikter. 
 
Frågor  om 
orsaker  

Instämmer  
helt 

Instämmer  
delvis 

Varken för  
eller emot 

Delvis annan 
uppfattning 

Helt annan 
uppfattning 

Totalt 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 
 
2  
6,1% 

 
1 
3,8% 

 
8 
24,2% 

 
5 
19,3% 

 
5 
15,2% 

 
9 
34,6% 

 
6 
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12 
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Figur  12 
 
Att dålig ekonomi skulle vara en orsak till familjevåld har ungdomarna i vår studie olika upp-
fattningar om. De flesta svaren från flickorna finns i alternativet ”varken för eller emot”  (34,6 
% n = 26). Pojkarna har däremot en ”helt annan uppfattning”  (36,3 % n = 33) som det mest 
frekventa svarsalternativet, skillnaden mellan svarsalternativen är ej signifikant. Weinehall 
(1997:147) har funnit att ungdomarna hon intervjuat tror att dålig ekonomi kan vara ett oros-
moment som kan leda till bråk. De flesta pojkarna i vår studie anser dock att dålig ekonomi 
inte kan räknas som en orsak till familjevåld.  
 
Enligt det feministiska perspektivet och dess normaliseringsprocess uppstår mäns våld mot 
kvinnor genom att männen vill upprätthålla sin makt och kontroll över kvinnan, våldet kom-
mer successivt att uppfattas som ett normalt inslag i mannen och kvinnans liv. Detta beror på 
att det råder en maktobalans i det patriarkala samhället, där våldet är en integrerad del i sam-
hället genom att det inte handlar om några sjuka eller personlighetsstörda män, utan helt van-
liga män som utövar våld mot kvinnor. De menar vidare att våldet är strukturellt betingat ge-
nom att samhällsstrukturen är ordnad så att männen befinner sig i överläge och kvinnorna i 
underläge (Jalmert i Heimer & Posse 2003:258f). Det kontrollerade beteende som kan uppstå 
när mannen vill behålla sin makt och kontroll över kvinnan kan innebära allvarliga kränk-
ningar och ett minskat livsutrymme för kvinnan (Lundgren m.fl. 2001:29).  
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Övervägande del av ungdomarnas svar tyder på att de har en uppfattning om att när mannen 
utövar våld kan det bero på att han vill kontrollera kvinnan. Majoriteten hos pojkarna håller 
med om att när mannen och kvinnan har lika mycket makt i ett förhållande kan detta leda til l 
konflikter. Angående detta påstående finns ett signifikant samband mellan flickorna och poj-
karnas svarsalternativ (Chi2 värdet = 9,7 p = 0,046*). Ur ett feministiskt perspektiv skulle 
denna svarsfördelning tyda på att det patriarkala samhället är fast förankrat och integrerat hos 
pojkarna, vilket givit dem en uppfattning om att lika mycket makt mellan könen kommer att 
orsaka konflikter.  
 
Av de ungdomarna som upplevt att pappa varit våldsam mot mamma har 3 av 7 en uppfatt-
ning som instämmer helt eller delvis med att bråk om ekonomi, lika mycket makt mellan 
kvinnan och mannen och att våld utövas för kontroll kan vara orsaker till familjevåld. Detta 
kan eventuellt tolkas som att dessa ungdomar har erfarenheter av att de här orsakerna någon 
gång legat till grund för att deras pappa varit våldsam mot deras mamma.  
 
 
Mäns våld mot kvinnor – attityder 
Figur 13 representerar delen Mäns våld mot kvinnor – attityder, och innehåller frågorna: 
- b) Vissa kvinnor förtjänar det våld de utsätts för. 
- e) Våld i hemmet är familjens ensak. 
- f) Samhället har ingen rätt att lägga sig i familjevåldet. 
- i) Ibland är ett våldsamt beteende det enda sättet att uttrycka känslor. 
- l) Om någon svär eller förolämpar en annan person är det övergrepp. 
 
Frågor  om 
attityder  

Instämmer  
helt 

Instämmer  
delvis 

Varken för 
eller emot 

Delvis annan 
uppfattning 

Helt annan 
uppfattning 

Totalt 

 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 
 
4 

12,1% 

 
0 

0,0% 

 
1 

3,1% 

 
1 

3,9% 

 
3 

9,1% 

 
3 

11,5% 

 
5 

15,2% 

 
3 

11,5% 

 
20 

60,6% 

 
19 

73,1% 

 
33 

 
26 

b) Kvinnor 
förtjänar 
våld…  

4 
6,8% 

2 
3,4% 

6 
10,2% 

8 
13,6% 

39 
66,0% 

59 
100% 

 
3 

9,4% 

 
0 

0,0% 

 
3 

9,4% 

 
2 

8,0% 

 
4 

12,5% 

 
2 

8,0% 

 
8 

25,0% 

 
5 

20,0% 

 
14 

43,7% 

 
16 

64,0% 

 
32 

 
25 

e) Våld famil-
jen ensak…  

3 
5,3% 

5 
8,8% 

6 
10,5% 

13 
22,8% 

30 
52,6% 

57 
100% 

 
4 

12,5% 

 
0 

0,0% 

 
0 

0,0% 

 
1 

3,8% 

 
5 

15,6% 

 
1 

3,8% 

 
4 

12,5% 

 
7 

27,0% 

 
19 

59,4% 

 
17 

65,4% 

 
32 

 
26 

f) Samhället – 
ingen rätt att 
lägga sig i…  

4 
6,9% 

1 
1,7% 

6 
10,4% 

11 
18,9% 

36 
62,1% 

58 
100% 

 
5 

15,1% 

 
0 

0,0% 

 
1 

3,1% 

 
1 

3,9% 

 
7 

21,2% 

 
5 

19,2% 

 
5 

15,1% 

 
5 

19,2% 

 
15 

45,5% 

 
15 

57,7% 

 
33 

 
26 

i) Våld ut-
tryck för 
känslor…  

5 
8,5% 

2 
3,4% 

12 
20,3% 

10 
16,9% 

30 
50,9% 

59 
100% 

 
4 

12,5% 

 
1 

3,9% 

 
4 

12,5% 

 
10 

38,4% 

 
8 

25,0% 

 
7 

27,0% 

 
5 

15,6% 

 
3 

11,5% 

 
11 

34,4% 

 
5 

19,2% 

 
32 

 
26 

l) Förolämp-
ning - över-
grepp…  

5 
8,6% 

14 
24,1% 

15 
25,9% 

8 
13,8% 

16 
27,6% 

58 
100% 

Figur  13 
 
 
 

31 



På påståendet om att vissa kvinnor förtjänar våld har 66 procent (n = 59) av ungdomarna en 
helt annan uppfattning. Mer pojkar än flickor i Mullenders studie ansåg att en del kvinnor 
förtjänar det våld de blir utsatta för, det var även mer vanligt att pojkarna ursäktade förövaren 
och hade mindre förståelse om vems fel det var (Shipway 2004:125). Majoriteten av ungdo-
marna i vår studie anser inte att kvinnor förtjänar våld, dock anser 12,1 procent (n = 33) av 
pojkarna att vissa kvinnor gör sig förtjänta av våld, denna skillnad är dock inte signifikant. 
Pojkarnas attityder kan förklaras utifrån det individualpsykologiska perspektivet som lägger 
orsakerna till våldet hos den enskilde individen. Kvinnan provocerar fram våldet från mannen 
och därigenom förtjänar hon det våld hon utsätts för (Lundgren m.fl. 2001:14). Hydén (i Våga 
se – kunna handla 2001:47ff) anser att männen som slår har en mängd olika handlingsalterna-
tiv att tillgå innan han fysiskt utövar våld mot en kvinna, männen måste inse att våldet är en 
handling de utfört och måste ta ansvar för. Det Hydén benämner som mannens ansvarsbefriel-
se innebär då att ingen kvinna ska förtjäna våld oavsett hur provocerad mannen blivit.  
 
Gällande påståendena om att samhället inte har någon rätt att lägga sig i familjevåld och att 
våld i hemmet är familjens ensak har en jämförelse gjorts med Hultgrens (2002:22) attitydun-
dersökning angående dessa påståenden. Hennes resultat visar att 17 procent av ungdomarna i 
årskurs nio anser att våld i hemmet är familjens ensak och 12 procent tycker att samhället inte 
har någon rätt att lägga sig i familjevåld. Vår studie kan påvisa att årskurs tre elever tycks ha 
kunskaper om att det är viktigt att samhället griper in i familjer där det förekommer våld och 
att våld i hemmet inte ska ses som en privat familjeangelägenhet. Griper samhället in i en fa-
milj där kvinnan blir misshandlad kan det innebära att mannen får konsekvenser och kommer 
att få stå till svars för sitt handlande. Ett fåtal pojkar i denna studie har påvisat en oroväckande 
attityd då de instämmer helt i att familjevåld skall ses som något privat och att samhället inte 
heller har någon rätt att lägga sig i. Ett samband har hittats mellan att pojkarna har en mer 
negativa inställning till att samhället ska ingripa i familjer där våld förekommer, gentemot 
flickorna, detta samband är dock ej signifikant.  
 
Ett våldsamt beteende kan vara det enda sättet att utrycka känslor på anser 15,1 procent (n = 
33) av pojkarna i vår studie. Enligt Weinehall (1997:123) har barn som växt upp i våldsamma 
familjer mindre tillgång till alternativa lösningar för att hantera konflikter. Där våld ofta är 
den enda lösningen på konflikter i en familj förmedlas också ett samtycke till bruk av våld. 
Något samband har inte funnits mellan att ungdomar som upplevt familjevåld eller själva varit 
utsatta för våld skulle ha en attityd som styrker detta påstående. Majoriteten av ungdomarna i 
studien har en uppfattning om att känslor kan uttryckas på annat sätt än med våld. I Shipways 
(2004:125) hänvisning till Mullenders studie framkommer att 75 procent av de 11 och 12 åri-
ga pojkarna som ingick i den studien trodde att kvinnor blir slagna om de gör män arga. Ung-
domarna i vår studie är äldre och tycks ha en mer mogen uppfattning om att känslor kan ut-
tryckas på annat sätt än med våld.   
 
Tanken på att en svordom eller en förolämpning skulle vara ett övergrepp kanske har varit 
överraskande för ungdomarna, vilket kan belysas med en spontan kommentar från en respon-
dent som skrivit ” va?” . Vilket skulle kunna förklara varför ungdomarna i så låg utsträckning 
angivit att de instämmer helt i detta påstående (8,6 % n = 58). Majoriteten av ungdomarna i 
studie anser inte att en svordom eller förolämpning är ett övergrepp, liknande resultat har 
Hultgren (2002:22) funnit då mer än hälften av hennes respondenter angivit samma alternativ. 
Att förolämpa en partner kan ses ingå i ett kontrollerande beteende och kan allvarligt påverka 
integriteten och självkänslan hos den som blir utsatt för ett sådant övergrepp (Lundgren m.fl. 
2001:29). Sett ur ett sådant perspektiv kan då svordomar och förolämpningar innebära att per-
sonen som blir utsatt för det får ett minska livsutrymme.  
 

32 



Det sista påståendet i enkäten k) skolan borde arbeta för att öka medvetenheten om effekterna 
av våld och hur man kan hindra det figur 14, visar att ungdomarna vill ha mer kunskaper om 
effekter och orsaker till mäns våld mot kvinnor. Av totalt 58 ungdomar, instämmer 67,2 % (n 
= 58) helt eller delvis.  
  

Skolan borde arbeta för att öka medvetenheten om effekterna av 
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   Figur  14 
 
Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:44ff) menar att mannen och kvinnan har en individuell 
förståelse av i vilket sammanhang våld uppstår, denna förståelse skapas utifrån den könskultu-
rella ram som man växt upp i och som påverkar alla individer. Det innefattar även normer 
som anger ideal för ungdomarna hur en man och en kvinna bör vara. Dessa normer kan dock 
påverkas och är ständigt föremål för tolkande och förhandlande hos ungdomarna. Då skolan 
når de flesta ungdomar och eftersom de tillfrågade ungdomarna vill ha mer kunskap om detta 
samhällsproblem borde skolan arbeta för att ungdomar ska få möjlighet att diskutera om våld 
och relationer och vilka förväntningar ungdomarna kan ha på sina framtida relationer. 
 
 
 
Slutsatser och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi att besvara syftets frågeställningar samt redovisa slutsatser och föra 
diskussioner, vilka redovisas under följande rubriker: -våld från föräldrarna, - våld och kon-
trollerande beteende i ungdomarnas relationer och ungdomarnas attityder till mäns våld mot 
kvinnor.  
 
 
Våld från föräldrarna 
 
Samhället har i större utsträckning börjat uppmärksamma att barn blir både indirekt och direkt 
utsatta för våld i hemmet. Att växa upp i våldets närhet kan negativt påverka barns psykiska 
och fysiska hälsa. Detta kan förstärkas ytterligare om barnet själv utsätts för våld från föräld-
rarna, som ska svara för barnets trygghet, vara dess ledsagare och förebild under uppväxten. 
Barn som växer upp med våld riskerar att påverkas av sina föräldrars rollmodeller och själva 
utveckla likartade beteendemönster i sina egna relationer.  
 
Resultatet av vår studie visar att våld förekommer i ungdomars vardag, både under uppväxten 
från föräldrar och senare i egna relationer. En fjärdedel av de studerade ungdomarna har ut-
satts för våld av sin pappa och mer än en tredjedel av ungdomarna har utsatts för våld någon 
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gång under uppväxten av någon av föräldrarna. Vi har även funnit att en av åtta ungdomar har 
vetskap om att det förekommit våld mellan föräldrarna och ungefär en av fem anger att det 
förekommit våld från föräldrar mot syskon eller andra personer i hushållet. Någon skillnad 
mellan pojkars och flickors utsatthet av våld från föräldrarna har vi inte funnit. I en studie 
gjord av Almqvist och Jansson (2004:26) framkom att 62 procent av barnen till misshandlade 
kvinnor själva hade blivit utsatt för våld av sin pappa eller styvpappa. Av de ungdomar som i 
denna studie uppgett att pappa brukat våld mot mamma hade 71 procent själva blivit utsatta 
för våld av föräldrarna. Risken för barn att bli utsatta för våld från föräldrarna ökar med andra 
ord om det förekommer våld mellan föräldrarna.  
 
För att identifiera misshandelsrisk nämns olika egenskaper hos föräldrarna som kan öka ris-
ken för att barnen ska utsättas för våld. När man i litteraturen ska förklara misshandelsrisk 
finner vi det anmärkningsvärt att det hos mammorna nämns personliga egenskaper, som vi 
identifierar med anknytningskvalitén för barnet. Dessa är bland annat moderns känslighet 
eller okänslighet för barnets signaler och tillgänglighet för eller ignorerande av barnet (Lager-
berg & Sundelin 2003:199f). För papporna läggs egenskaperna istället på andra förklaringar, 
som till exempel missbruk eller personlighetsstörningar (Guille 2002:156f). Trots att det är 
pappor som i den största utsträckningen utövar våld mot sina barn, vilket vi även funnit i den-
na studie, är det mammornas anknytning till barnet som diskuteras i litteraturen. Ett liknande 
skuldbeläggande synsätt på mammorna har Hartley (2004:373ff) funnit bland socialarbetare i 
USA. En uppfattning om att det är mammorna som har ansvaret för att barnet utsätts för våld 
anser vi strider mot samhällets ideal om jämställdhet, som borde innebära att båda föräldrarna 
är lika mycket ansvariga för att skydda sina barn.    
 
 
Våld och kontrollerande beteenden i ungdomarnas relationer 
 
Om man upplevt våld under uppväxten finns en ökad risk för att våld kommer ingå i en egen 
relation, då vi funnit ett signifikant samband mellan dessa variabler. Forskning har visat att en 
trolig överföringseffekt finns i att barn kan överta sina föräldrars aggressiva roller och inte 
erhåller alternativa tekniker för att lösa konflikter på annat sätt än med våld. Detta belyser 
vikten av att föra ut denna kunskap till personer som kommer i kontakt med familjer och ung-
domar där denna problematik finns, till exempel socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, för 
att kunna identifiera familjer där våld förekommer. Familjen skulle då i ett tidigt skede kunna 
få hjälp att bryta destruktiva mönster av beteenden, och på det viset kunna lära dessa ungdo-
mar att lösa konflikter på konstruktiva sätt och framföra åsikter och känslor utan aggressitivi-
tet. Ungdomarna behöver kunskaper om hur förödande och fel det är att använda våld i famil-
jer och inom relationer och förstå vilka konsekvenser som drabbar både våldsoffret och vålds-
utövare. Ungdomarna skulle då kunna få kunskaper och färdigheter som möjliggör egna rela-
tioner utan våld och skulle kunna hindra en vidare överföring av våldsbeteenden.  
 
Var nionde flicka som har en nuvarande relation har uppgett att hon blivit utsatt för våld i sin 
relation och av de flickor som haft en tidigare partner har var femte uppgett att våld före-
kommit. Det finns en signifikant skillnad mellan kön och erfarenheter av våld från pojk- eller 
flickvänner. Det är betydligt vanligare att flickor utsätts för våld av sin partner än pojkar. 
 
Att flickor utsätts mer för våld av sina partners kan diskuteras utifrån ungdomarnas könskultu-
rella sammanhang, som innehåller föreställningar om hur män respektive kvinnor bör hands-
kas med sexualitet och aggressitivitet. I dessa föreställningar ingår vilka maktför- 
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hållanden som skall råda mellan könen och normer och ideal för hur en man och en kvinna 
bör vara. Eftersom Hydén (i Våga se – kunna handla 2001:44ff) påpekar att våldet uppstår i 
detta komplexa sammanhang bör uppmärksamheten fokuseras på hur samhället ska kunna 
förändra dessa normer, ideal och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.   
 
Ett kontrollerande beteende kan också ses uppstå ur de föreställningar och förväntningar som 
finns om hur en man och en kvinna bör vara och uppträda i ett förhållande. Vi har funnit sam-
band mellan förekomsten av kontrollerande beteende och våld i en nuvarande relation. Varan-
nan flicka som ingår i en nuvarande relation har en partner med ett kontrollerande beteende. I 
ungdomarnas tidigare relationer framgår att två av fem pojkar och sex av tio flickor har erfa-
renheter av detta. 
 
 
Ungdomarnas attityder till mäns våld mot kvinnor 
 
Vi har funnit att ungdomarna har relativt bra attityder till mäns våld mot kvinnor. I jämförelse 
med de två andra attitydundersökningar som gjorts i Sverige har vi funnit ett liknande resultat, 
att det är främst flickor som är bättre upplysta och medvetna om orsaker till och konsekvenser 
av mäns våld mot kvinnor.  Kunskaperna hos ungdomarna skulle generellt sett kunna förbätt-
ras. En stor andel av ungdomarna anser att skolan borde arbeta mer för att öka medvetenheten 
om mäns våld mot kvinnor. Att så många ungdomar är intresserade av att få mer kunskaper 
om detta fenomen kan ses ur olika synvinklar. Det är positivt att ungdomarna är intresserade 
för detta problem och villiga att lära sig mer. En negativ aspekt kan vara att de inte redan fått 
denna kunskap om mäns våld mot kvinnor, jämställdhet, makt och förtryck. Att respondenter-
na vill lära sig mer kan även bero på att de nu uppnått en ålder då de själva kan ha upplevt 
erfarenheter av våld i sina egna relationer. Det kan öka intresset för kunskaper om ämnet.     
 
Studiens resultat ska emellertid tolkas med viss försiktighet eftersom studiens urval är begrän-
sat sig till att undersöka ungdomarna på en skola. Urvalet av ungdomar är därför inte slump-
mässigt. Om studien genomförts genom ett slumpmässigt urval och i större omfattning kanske 
resultaten förändras något. Vår förhoppning med denna uppsats är att bringa ny kunskap om i 
vilken omfattning våld förekommer i ungdomarnas vardag, vidare finns en önskan att applice-
ra en liknande undersökning på ett större antal ungdomar.   
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Örebro Universitet                   Bilaga 1    
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap  
Socionomprogrammet 
 
 
Hej 
 
Vi är två socionomstudenter från Örebro Universitet som nu läser vår sista termin. Där ingår 
att skriva en C-uppsats. Vi avser att undersöka ungdomars erfarenheter av våld och hot om 
våld i nära relationer. 
 
Vår förhoppning är nu att du vill delta i vår undersökning som är frivillig och där du kommer 
att vara helt anonym. Det kommer alltså inte att gå att urskilja vem som har svarat vad på frå-
gorna. 
 
Då våld har blivit ett allt större samhällsproblem känns det angeläget att ta reda på ungdomars 
erfarenheter och attityder om våld. En del av frågorna kan väcka starka känslor men det är 
viktigt att du svarar så uppriktigt du kan. Skolans personal, inklusive kurator är informerade 
om att denna undersökning kommer att genomföras och finns till förfogande om du har behov 
av att prata om känslor som väckts. 
 
När du fyllt i dina svar vill vi att du lägger enkäten i det bifogade svarskuvertet och klistrar 
igen det. Din lärare samlar in kuverten och skickar dem oöppnade till oss. 
 
Om du har frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
 
 
 
 
Anna Hult   Beatrice Jardeberg 
Socionomstuderande  Socionomstuderande 
Örebro Universitet  Örebro Universitet 
Tel: 0704779094  Tel: 0731520301 



Dessa frågor  handlar  om dig och din uppväxt  Bilaga 2 
 
1. Är du  
� man   

� kvinna  
 
2. I  vilket land föddes du?          

� I Sverige            

� Annat land, nämligen ……………………………... 
  
3. I  vilket land föddes din mamma?     
� I Sverige           

� Annat land, nämligen ……………………………... 
 
4. I  vilket land föddes din pappa?             

� I Sverige           

� Annat land, nämligen……………………………… 
 
5. Under din uppväxt, hur många personer ti llhörde hushållet?             Personer 
Hushåll betyder personer som du bodde och åt tillsammans med. Räkna med dig själv! 
 
6. Vilka personer bodde du med i hushållet, under din uppväxt?  
Fler än ett kryss är tillåtet! Om dina föräldrar är skilda och du ibland bor hos mamma och ibland hos pappa, 
kryssa då i det som gäller där du OFTAST bor.   

� Mamma 

� Pappa 

� Styvmamma 

� Styvpappa 

� Bror/bröder 

� Syster/systrar 

� Andra, nämligen………………………………….. 
__________________________________________________________________________ 
 
Dessa frågor  handlar  om dina er farenheter  av våld, och hot om våld i nära 
relationer  med familjemedlemmar.  
 
7. Har det förekommit konflikter och gräl mellan dina föräldrar under din uppväxt? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej/minns ej 
 
8. Var din far/styvfar någonsin våldsam mot din mor/styvmor? 
� Ja  

� Nej  

� Vet ej/minns ej 
 
 
 
 



9. Var din mor/styvmor någonsin våldsam mot din far/styvfar? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej/minns ej 
 
10. Var din far/styvfar någonsin våldsam mot dina syskon/styvsyskon eller andra perso-
ner som ingår i hushållet? 
� Ja 

� Nej 

� Vet ej/minns ej 
 
11. Var din mor/styvmor någonsin våldsam mot dina syskon/styvsyskon eller andra per-
soner som ingår i hushållet? 
� Ja 

� Nej 

� Vet ej/minns ej 
 
12. Har någonsin din far/styvfar uppträtt våldsamt mot dig på följande sätt? 
Ange svar både för ”de senaste tolv månaderna”  och De senaste Tidigare 
” tidigare” , alltså två kryss per rad! 12 månaderna   
                                  Ja         Nej        Ja      Nej 
- Hotat med att göra dig illa fysiskt 
- Kastat något på dig, något som skulle kunna göra dig 
  illa 
- Knuffat dig, hållit fast dig eller släpat dig 
- Slagit dig med knytnäven, slagit dig med något hårt  
   föremål eller sparkat dig 
- Tagit stryptag på dig eller försökt kväva dig 
- Bankat ditt huvud mot något  
- Hotat med eller använt kniv, skjutvapen eller annat  
  vapen 
- Varit våldsam på något annat sätt.  
  Ange hur………………………………………….. 
 
13. Har någonsin din mor/styvmor uppträtt våldsamt mot dig på följande sätt? 
Ange svar både för ”de senaste tolv månaderna”  och De senaste Tidigare 
” tidigare” , alltså två kryss per rad! 12 månaderna   
                                                   Ja         Nej        Ja       Nej 
- Hotat med att göra dig illa fysiskt 
- Kastat något på dig, något som skulle kunna göra dig 
  illa 
- Knuffat dig, hållit fast dig eller släpat dig 
- Slagit dig med knytnäven, slagit dig med något hårt  
   föremål eller sparkat dig 
- Tagit stryptag på dig eller försökt kväva dig 
- Bankat ditt huvud mot något  
- Hotat med eller använt kniv, skjutvapen eller annat  
  vapen 
- Varit våldsam på något annat sätt.  
  Ange hur………………………………………….. 
 



Dessa frågor  handlar  om dina er farenheter  av våld, och hot om våld i en 
relation med pojkvän/eller  flickvän. 
 
14. Har du varit tillsammans med en pojke eller  flicka, under kortare eller längre tid? 
Vilken eller vilka av dessa alternativ stämmer in på dig? 

� Jag har inte haft några kortvariga eller långvariga relationer med killar/tjejer (om du krys-
sat detta svar, fortsätt på fråga 23) 

� Jag har haft en kortvarig relation med en kille/tjej 

� Jag har haft flera kortvariga relationer med killar/tjejer 

� Jag har haft en stadig pojkvän/flickvän (varit tillsammans minst en månad) 

� Jag har haft flera stadiga pojkvänner/flickvänner (varit tillsammans minst en månad) 

� Jag har haft både kortvariga och långvariga relationer 
 
15. Har du en pojkvän/flickvän för närvarande?       

� Ja      

� Nej (om du kryssat detta svar, fortsätt på fråga 21) 
 
16. Hur länge har din nuvarande relation med pojkvän/flickvän varat? 
Ange antal år och månader! Om det varat längre tid än två år behöver endast år anges. 
                 År  och/eller               månader 
 
17. I  vilket land föddes din nuvarande pojkvän/flickvän?       

� I Sverige            

� Annat land, nämligen …………………. 

� Vet ej 
 
18. Hur tycker du att ditt och din nuvarande pojkväns/flickväns förhållande är? 
� Mycket bra 

� Bra 

� Inte så bra 

� Dåligt 

� Mycket dåligt 
 
19. Har någonsin din nuvarande pojkvän/flickvän uppträtt våldsamt mot dig på något 
av följande sätt? 
Ange svar både för ”de senaste tolv månaderna”  och De senaste Tidigare 
” tidigare” , alltså två kryss per rad! 12 månaderna   
                                                   Ja         Nej        Ja      Nej 
- Hotat med att göra dig illa fysiskt 
- Kastat något på dig, något som skulle kunna göra dig 
  illa 
- Knuffat dig, hållit fast dig eller släpat dig 
- Slagit dig med knytnäven, slagit dig med något hårt  
   föremål eller sparkat dig 
- Tagit stryptag på dig eller försökt kväva dig 
- Bankat ditt huvud mot något  
- Hotat med eller använt kniv, skjutvapen eller annat  
  vapen 
- Varit våldsam på något annat sätt.  
  Ange hur………………………………………….. 



20. Passar någon eller några av de här beskrivningarna in på din nuvarande pojk-
vän/flickvän?   
                                                      Ja           Nej 
- Han/hon är svartsjuk och kräver att få veta vem du  
  träffat och vad du gjort 
- Han/hon kallar dig nedsättande saker 
- Han/hon får dig att känna dig underlägsen och dålig 
- Han/hon startar ofta bråk när du ska träffa släkt eller  
   vänner 
- Han/hon förbjuder dig att träffa släkt eller vänner 
- Han/hon låter dig inte besluta om pengar eller köpa  
  saker som du vill 
- Han/hon skadar avsiktligt dina saker eller saker du  
  tycker om 
- Han/hon hotar att göra sig själv illa om du lämnade 
  honom/henne 
 

21. Har någon av dina tidigare pojkvänner/flickvänner uppträtt våldsamt mot dig på 
följande sätt? 
Ange svar både för ”de senaste tolv månaderna”  och De senaste Tidigare 
” tidigare” , alltså två kryss per rad! 12 månaderna   
                                                    Ja         Nej        Ja      Nej 
- Hotat med att göra dig illa fysiskt 
- Kastat något på dig, något som skulle kunna gjort dig 
  illa 
- Knuffat dig, hållit fast dig eller släpat dig 
- Slagit dig med knytnäven, slagit dig med något hårt  
   föremål eller sparkat dig 
- Tagit stryptag på dig eller försökt kväva dig 
- Bankat ditt huvud mot något  
- Hotat med eller använt kniv, skjutvapen eller annat  
  vapen 
- Varit våldsam på något annat sätt  
  Ange hur………………………………………….. 
 
22. Passar  någon eller  några av de här beskrivningarna in på någon av dina tidigare 
pojkvänner/flickvänner?   
                                                      Ja           Nej 
- Han/hon var svartsjuk och krävde att få veta vem du  
  träffat och vad du gjort 
- Han/hon kallade dig nedsättande saker 
- Han/hon fick dig att känna dig underlägsen och dålig 
- Han/hon startade ofta bråk när du skulle träffa släkt eller  
   vänner 
- Han/hon förbjöd dig att träffa släkt eller vänner 
- Han/hon lät dig inte besluta om pengar eller köpa  
  saker som du ville 
- Han/hon skadade avsiktligt dina saker eller saker du  
  tyckte om 
- Han/hon hotade att göra sig själv illa om du lämnade 
  honom/henne 
 
 
 



Denna del avser  att undersöka attityder  om mäns våld om kvinnor . 
 

23. Här nedan presenteras påståenden som handlar om mäns våld mot kvinnor  
Kryssa för det alternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning/åsikt, ange ett kryss 
per rad.                Instämmer     Instämmer      Varken     Delvis annan   Helt annan 
                       helt              delvis             för eller    uppfattning      uppfattning 
   emot 
 _________________________________________  
- Om en kvinna är misshandlad 
   kan hon lätt lämna sin partner 
   om hon vill 
- Vissa kvinnor förtjänar det  
   våld de utsätts för 
- Dålig ekonomi orsakar  
  familjevåld 
- Så länge barn inte själva  
  utsätts för våld mår de inte  
  dåligt av våld i hemmet 
- Våld i hemmet är familjens  
   ensak   
- Samhället har ingen rätt att lägga 
   sig i  familjevåldet 
- Om någon är våldsam i början av 
   en relation slutar de troligen med 
   det när de gifter sig 
- Ett våldsamt bråk kan 
   ” rensa luften”  och kommer 
   troligen inte att upprepas 
- Ibland är ett våldsamt beteende 
  det enda sättet att uttrycka 
  sina känslor 
- När en man brukar våld mot en 
  kvinna gör han det för att  
  kontrollera henne   
- När både mannen och kvinnan har  
  lika mycket makt bäddar det för  
  konflikter 
- Om någon svär åt eller förolämpar  
  en annan person är det övergrepp 
- Skolan borde arbeta för att öka  
  medvetenheten om effekterna av  
  våld och hur man kan förhindra det 
 
Här kan du skriva om du har övriga funderingar! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 


