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1. Inledning 
Under de senaste åren har det pågått en intensiv debatt om barn som brottsoffer. Vi har i media 
kunnat följa en rad uppmärksammade fall där barn varit utsatta för grovt våld eller försummelse. 
För att förstärka barns rättigheter har regeringen lagt fram ett förslag där man vill förstärka 
rättssäkerheten genom att även betrakta barn som bevittnar våld som brottsoffer.  
 

Barnombudsmannen Lena Nyberg välkomnar den nya regleringen i 5 kapitlet 11 § 
socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten bör beakta att barn som bevittnar våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av 
stöd och hjälp. Hon är även positiv till att barn som har bevittnat brott vilka har varit 
ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnet i förhållande till en närstående person 
har rätt till brottskadeersättning enligt 4 a § brottsskadelagen (Barnombudsmannen, 
Diarienummer: 9.2:0339/07). 

 
Att barn som bevittnar våld far illa råder det ingen tvekan om, men på vilket sätt påverkar 

detta barnets utveckling mot en vuxen individ? Ofta när man läser om vuxna människor som 
begår våldshandlingar får man höra att de kommer från en trasig uppväxt och inte sällan bevittnat 
våld mellan föräldrarna. Är det så att våld föder våld? Med denna studie vill vi undersöka detta 
samband närmare.  

Sverige anses som internationellt ledande när det gäller barns rättigheter och är ett 
pionjärland i arbetet mot barnmisshandel. Som första landet i världen införde Sverige år 1979 ett 
förbud mot kroppslig bestraffning och annan behandling där barn kränks i föräldrabalken. Sådan 
behandling av barn faller efter 1982 under allmänt åtal. Sedan 1993 finns en barnombudsman 
som ser efter barnens rättigheter. Vid Örebro Universitet grundades Barnrättsakademin som har i 
uppdrag att öka kunskap om barnets rättigheter inom högskoleutbildningar, förvaltningar och 
institutioner som arbetar med barn. Allt detta i försök att minska barnmisshandel i Sverige.  År 
1965 visade en nationell kartläggning, i vilket våld mot barn undersökts, att 53 % av de 
tillfrågade föräldrarna såg att kroppslig bestraffningen som något positivt. Vid 1994 visade 
samma undersökning en sänkning till 11 % (Janson m fl., 2007:4).  Trots att åsikterna om 
kroppslig bestraffning som något positivt verkar minska ökar antalet anmälningar av 
barnmisshandel. Trots att risken för ett högt mörkertal bland denna typ av brott visar preliminär 
statistik från Brottsförebyggande rådet att de anmälda brotten i år ökat med fyra procent jämfört 
mot förra året (Brå, 2008). Förhoppningsvis beror denna ökning på att allt fler vuxna vågar 
anmäla misstanke om brott mot barn. En undersökning gjord av Rädda Barnen, visade att av de 
cirka 2 miljoner barn som lever i Sverige idag, har ungefär 10 %, det vill säga ca 200 000, någon 
gång bevittnat våld i hemmet. Av dessa upplever cirka 5 % våldet ofta (Rädda Barnen, 2006). Vi 
tror att anmälningsbenägenheten när det gäller barn som blir vittnen till våld generellt sätt tyvärr 
är mycket låg.  

Under 2004 gjordes en studie om kvinnor och barn som vistades på olika kvinnojourer i 
Sverige. Resultaten visade att barnen i 95 % av fallen fanns i samma lägenhet där misshandel mot 
mamman ägde rum, och att hela 77 % av barnen befann sig i samma rum. Siffran där barnet varit 
i fysisk kontakt med antingen mamman eller pappan när misshandeln ägde rum var så hög som 
45 %. Studien visade att de barn som var över sex år ofta ingrep handgripligen i ett försök att 
hindra pappan från att slå, medan de yngre barnen vanligen satt som förstenade utan att ge några 
ljud ifrån sig (Almqvist & Broberg, 2004). 
 

Konsekvenserna av familjevåldet varierar för barn i olika åldrar (Eriksson & Källström 
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Cater, m.fl 2008). När ett barn blir rädd för sina egna föräldrar löper de en stor risk att utveckla 
en desorganiserad anknytning. Ofta upplever inte barnet endast den förälder som slår som farlig 
utan även den förälder som blir slagen. Den slagne förälderns rädsla signalerar fara för barnet och 
barnet upplever således ingen trygghet hos någon av föräldrarna (Almkvist & Broberg, 2004). 

Barns erfarenheter av kroppsliga bestraffningar undersöktes av Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset i samarbete med Statistiska Central Byrån. Studien är av nationellt karaktär och i den 
inräknades barn från 0-18 år och deras föräldrar. I studien som är gjord under 2006-2007, 
rapporterades att 13 % av barnen i Sverige har blivit slagna av sina föräldrar eller annan vuxen i 
hemmet (Janson m fl., 2007:4).   

 Under de senaste decennierna har forskningen inom området våld mot kvinnor samt våld mot 
barn ökat. Det finns dock brister i forskningen om sambandet däremellan och hur barn, beroende 
på kön, påverkas av våld på olika sätt. Denna studie kommer således att fokusera på detta 
fenomen. Frågan anser uppsatsförfattarna ha en relevans för socialt arbete genom att bidra till en 
ökad kunskap och förståelse, samt att kunna arbeta preventivt mot våld i allmänhet och våld mot 
barn i synnerhet.    

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka studenters erfarenheter av våld i familjen under uppväxten 
samt i egna relationer som vuxen.  

 
Frågeställningar  

• Har studenter erfarenheter av våld i familjen under uppväxten? 
• Har studenter erfarenheter av våld i egna relationer som vuxen? 
• Finns det ett samband mellan erfarenhet av våld under uppväxten och i den vuxna 

relationen? 

1.2 Definition av centrala begrepp 

I studien används Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Mäns definition av 
begreppet våld: 
 

Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykisk påverkan, annan egenmakt 
och/eller överläge riktad mot närstående, i syfte att skada, skrämma, tvinga fram eller 
hindra särskilda handlingar och beteenden. Även fysiska handlingar och hot riktad 
mot den egna personen i syfte att skrämma och påverka närstående definieras som 
våld. Barn som bevittnat våld har upplevt våld. 
Fysiskt våld är varje form av sådan oönskad fysisk beröring och fysisk handling som 
skadar och orsakar fysisk smärta 
Psykiskt våld utgörs av kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den 
närståendes person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld är också direkt hot 
om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord 
eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av den 
närståendes rörelsefrihet är psykiskt våld. Barn som bevittnat våld har upplevt våld 
(Rikskriscentraforman.se, 2008). 

 
Med begreppet misshandel används Brottsbalkens definition i 3 kap. 5 §. ”Den som tillfogar 
annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta” (Sveriges rikes lag 2008).  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom både nationell och internationell forskning samt 
sammanfatta den internationella forskningen. Det material som använts anser vi vara relevant för 
studiens syfte.  
 

2.1 Internationell forskning 

Att barn som bevittnar våld kan påverkas på samma sätt som barn som är direkt utsatta för våldet 
är en diskussion som tagit form under de senaste decennierna. Först i början på 1980-talet började 
man se närmare på detta fenomen.  

Under slutet av 1980-talet gjordes en studie med syfte att studera barn till misshandlade 
kvinnor. Studien behandlade den förödande påverkan familjevåldet har på barn och såg till hur 
barnens utveckling formas av bevittnandet av våld mellan sina föräldrar. Studiens syfte var även 
att se till barnens syn på våld samt även att kunna bidra med strategier för intervention och 
prevention.  

I studie framkom att pojkar som ser sin mamma utsättas av fysisk eller psykisk misshandel 
av sin pappa lär sig att våldet är en del av relationen samt att det är ett accepterat beteende. 
Flickor som upplever samma sak mellan sina föräldrar lär istället om offerskap och ser hur långt 
en man kan gå för att få sin vilja igenom och ta kontroll över sin familj. Både flickor och pojkar 
som lever med våld i hemmet upplever känslomässigt trauma. Istället för att få den trygghet 
familjen borde erbjuda upplever dessa barn rädsla, ångest, förvirring och ilska. I slutet på 1980-
talet började man tala om detta som känslomässig eller psykisk misshandel (Brassard & Hart, 
1987). 

När man ser till barn som blir vittne till våld i hemmet påpekar Jaffe och Wolfe (1990) vikten 
av att ha en definition eller referensram till vad termerna ”våld” och ”bevittna” innebär.  Detta är 
dock ingen enkel uppgift. Dutton (1988) menar att hustrumisshandel är en fysisk handling utlöst 
av aggression av en man mot en kvinna han är i en intim relation med. Forskning visar att det är 
av stor betydelse att uppmärksamma att även den psykiska misshandeln, som nedvärderar och 
förminskar kvinnans egenvärde, är lika viktig att beakta i dessa sammanhang (Jaffe, Wolf & 
Wilson, 1990).  

Med bevittna våld i hemmet menar man i denna studie när barn direkt bevittnar våldet genom 
att de ser sin förälder slå och även indirekt bevittnar våldet genom att det hör vad som pågår i 
rummet bredvid.  Man menar också att barn blir utsatta för våldet trots att de varken hör eller ser 
vad som pågår just i våldsögonblicket. Det kan vara så att de ser efterverkningar av våldet i form 
av blåmärken eller andra skador eller även märker av känslomässiga förändringar som till 
exempel rädsla och ångest hos föräldern (Jaffe, Wolf & Wilson, 1990).  

Ser man till tidigare studier om slagna kvinnor och deras män kan man generellt se att 
kvinnans uppväxt kantats av hennes faders våld. Hon har då som vuxen kommit att förvänta sig 
våld som en normal del av ett vuxet förhållande. Hon har inte heller sett några vägar eller 
möjligheter att komma bort från våldet (Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). Män som slår har även de 
inte sällan vuxit upp med en pappa som slagit deras mammor. De har då genom att se sina fäders 
beteende anammat vad de tror innebär att vara en ”riktig” man och make (Jaffe, Wolf & Wilson, 
1990).  

Dessa generaliseringar har genom senare forskning fått hög validitet då majoriteten av 
våldsverkare har bevittnat våld i hemmet under sin uppväxt. I en undersökning från 1980 fann 
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man även att siffran av hustrumisshandel är mycket högre hos män som bevittnat våld mellan 
sina föräldrar än hos dem som inte har det (Straus, 1980).  Dock är det viktigt att poängtera att 
långt ifrån alla barn som växer upp i våldsamma hem blir våldsverkare eller faller offer för våld i 
egna relationer som vuxen (Dobash & Dobash, 1979). 
 

2.1.1  Familjevåld 

Som nämnt ovan, är det en väldigt vanlig faktor att män som slår sina partner ofta har bevittnat 
eller själva blivit direkt utsatta för våld under uppväxten. De har lärt sig att genom att utöva våld 
vinner man makt och kontroll över sin familj. Ofta har våldsverkare som barn lidit stort av 
konsekvenserna av våldet när till exempel polisinterventioner orsakat följden att 
familjemedlemmar ryckts bort från dem. Det har i senare studier även visat sig att flera av de som 
slår inte har den verbala förmågan att förhandla sig ur en konflikt eller att de inte har kontroll 
över plötsliga impulser samt att de har ett stort kontrollbehov (Jaffe, Wolf & Wilson, 1990).  

Många av de kvinnor som blir slagna lider inte bara av det pågående våldet utan även av 
traumatiska upplevelser från barndomen. Ett signifikant antal av de kvinnor som faller offer för 
våld i den vuxna relationen har bevittnat våld i hemmet under uppväxten. Inte sällan har de även 
blivit fysiskt och sexuellt utnyttjade som barn.  Det offerskap som den slagna kvinnan befinner 
sig i är direkt förstorat av tidigare erfarenheter av våld (Hughes, 1982).  

Den slagna kvinnan visar ofta på offrets ökade känsla av hjälplöshet och hopplöshet att finna 
en väg bort från våldet. Denna känsla förstärks ofta av en känsla av isolation och utanförskap. 
Den som slår har ofta även sett till att i största mån förminskat eller eliminerat kvinnans 
självförtroende. Detta kan bidra till att kvinnan själv till slut förminskar och underskattar våldets 
påverkan på henne och sina barn. Ibland kan hon även förneka våldet helt (Browne, 1987). 

En slagen kvinna förlorar ofta mycket av förmågan att anta en föräldraroll. På grund av sitt 
offerskap kan hon erbjuda mycket lite omhändertagande, stöd och struktur till sina barn. Inte 
sällan resulterar detta i att barnen blir försummade eller bortstötta av sin egen mor.  

Hur barn påverkas av att bevittna våld mellan sina föräldrar beror på vilken 
utvecklingsmässig ålder barnet har, kön och dess roll i familjen. Även hur ofta våldet 
förekommer och i vilken utsträckning våldet utövas, ekonomiska och sociala aspekter samt till 
exempel upprepad separation är faktorer som påverkar barnets reaktioner av våldet. Spädbarn 
som befinner sig i en våldsam hemmamiljö riskeras drabbas av allvarliga, ofta av föräldrarna 
omedvetna, konsekvenser.  Deras normala anknytning till mamman blir ofta hindrad. En mamma 
som lever under stark rädsla kan ofta inte möta barnets behov. Barnet känner detta avstånd till 
mamman och den trygghet som bör finnas mellan barnet och den primära vårdnadsgivaren uteblir 
(Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). 

Ofta hamnar spädbarn eller yngre barn oundvikligen mitt i våldet. De kan av misstag bli 
slagna, knuffade eller tappade under ett våldsutbrott mellan föräldrarna. Inte sällan försöker 
mamman skydda sig själv genom att hålla barnet mellan sig och pappan i hopp om att pappan inte 
vill skada sitt barn. Detta får oftast den motsatta effekten då pappan i sitt utbrott inte visar någon 
hänsyn till barnets fysiska eller känslomässiga sårbarhet. Lite äldre barn ser ofta på sina föräldrar 
som förebilder vilket leder till att både pojkar och flickor ser våldet som en lösning på konflikter 
(Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). 

Barn som bevittnar våld i hemmet tenderar att utöva vad de sett hemma i till exempel skolan. 
Detta leder då till att de får problem med klasskamrater och kanske hamnar de efter i 
utbildningen vilket gör att de lider av ännu tyngre känslomässig stress. Barn kan även påverkas 
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av våldet genom att de växer upp med känslor av skam och skuld. Ofta är våldet i familjen 
någonting hemligt och, samtidigt som barnen önskar att någon utomstående ska få reda på vad 
som händer och komma till undsättning, skäms de över tanken att någon annan ska få reda på vad 
som pågår (Davidson, 1978). Barnen lider ofta av låg självkänsla och de är inte sällan isolerade 
från omvärlden på grund av deras pappas kontrollbehov. Många barn tar på sig ansvaret för 
våldet. De tänker att om de bara betedde sig bättre skulle deras föräldrar inte bråka. Barnen har 
ofta en ambivalent inställning mot deras föräldrar. Samtidigt som de tycker synd om sin mamma 
ser de på pappan med respekt för den kontroll han har över sin familj (Jaffe, Wolf & Wilson, 
1990). 
 

2.1.2 Familjevåld och barns utveckling 

När barnen kommer upp i den ålder då de befinner sig i egna relationer tenderar våldet att yttra 
sig även i dessa förhållanden. Flickor i tonåren som vuxit upp under destruktiva 
familjeförhållanden kan komma att acceptera våld och hot även från deras pojkvänner.  I en 
undersökning från 1987 fann man att trots att mammorna hade kommit ifrån våldet upprepades 
mönstret för deras döttrar (MacLeod, 1987). Unga män som bevittnat våld under sin uppväxt 
använder ofta själva våld och aggression för att lösa konflikter.  De projicerar ofta skuld på någon 
annan och kämpar inte sällan med känslor av ångest. Tyvärr visar studier att det inte är ovanligt 
att både flickor och pojkar medverkar i våldet mot deras mammor och barnen tar ofta 
våldsverkarens parti. Ju äldre barnen blir, desto mer könsbundna blir konsekvenserna av 
familjevåldet. Pojkar blir alltmer utåtagerande och riktar ofta ilska mot personer eller saker i 
deras omgivning. Flickor uppvisar ofta somatiska problem, blir mer och mer introverta, passiva 
och utvecklar en kraftig beroendekänsla (Jaffe, Wolf & Wilson, 1990).  

En studie från 1984 visar att det finns ett samband mellan frekvensen av våldet och de 
konsekvenser detta har på barnets beteende. Där våldsfrekvensen var relativt låg visade pojkar på 
ett aggressivt beteende och flickor på ett mer passivt sådant. Var våldsfrekvensen däremot hög 
blev flickorna istället utåtagerande och aggressiva, medan pojkarna blev passiva åskådare.  
Slutsatsen av det resultat denna studie visade var att ju högre frekvens våldet hade, desto högre 
regression fick det normala beteendet hos respektive kön (Rosenberg, 1984). 

2.1.3 Våld föder våld – en hypotes 

Att våld föder våld är ett alltmer vedertaget antagande.  De sociala inlärningsteorierna visar att ett 
barn som växer upp i en miljö där det förekommer våld blir mer benägna att anamma ett liknande 
mönster i framtiden.  Denna linjära relation har fått mycket stöd av förmodan att fysisk 
aggression i hemmet ger både en modell för aggressivt beteende samtidigt som barnen invaggas i 
en falsk tro att detta är ett normalt och godtaget uppförande. Genom att vara medlem i en familj 
där det förekommer våld tenderas detta beteende föras vidare från generation till generation 
(Straus, 1980).  

Många forskare ägnar sig åt att studera det samband som nämns ovan. Generellt har det visat 
sig att det är en större sannolikhet att föräldrar utövar våld mot varandra om de själva har vuxit 
upp med våld i hemmet. Olika studier visar en variation mellan 7 % upp till 70 % där utsatta barn 
själva blir förövare som vuxna. Överföringen av våld mellan generationer hamnar alltså på en 
uppskattning av cirka 30 % (Widom, 1989).  I en studie från 1984 fann man att ju oftare ett barn 
bevittnat eller blivit utsatt för våld i hemmet, desto högre var sannolikheten att de själva som 
vuxen bli utsatta eller blir våldsamma (Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). 1987 visade en studie att 
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mellan 20 % och 40 % i familjer där våld var kontinuerligt förekommande hade upplevt eller 
utövat våld i sina relationer som vuxen. 25 % hade slagit sitt barn med ett föremål och nära 40 % 
hade blivit gripna av polisen på grund av att de utövat någon form av våld gentemot sin familj 
(Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). 

En undersökning gjord bland barn som erhöll institutionsvård på grund av våldsamt beteende 
visade att 79 % av dem hade bevittnat våld mellan sina föräldrar (Lewis m. fl., 1979). 
Trots att hypotesen kring att våld föder våld fått stöd från många håll är det svårt att fastslå 
antagandet som en teori då det saknas många faktorer som visar just hur denna överföring mellan 
generationer går till.  Även om det finns mycket forskning inom området där familjevåldet har en 
direkt påverkan på ett barns utveckling saknas det forskning där man ser till hur sådana 
familjeförhållande indirekt påverkar barnets utveckling (Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). 
 

2.2 Forskning om sambandet mellan genetik och miljö 

Moffitts (2005) forskning studerar sambandet mellan genetik, miljö och uppväxt vid tillkomst av 
psykiska sjukdomar. En av Moffitts strategier för att undersöka brottslighet går ut på att skilja 
mellan bestående och mer temporära former av antisocialt beteende. Enligt henne slutar 
majoriteten av unga brottslingar sin kriminella karriär vid vuxen ålder. Den andra gruppen som 
utgör minoriteten fastnar i kriminalitet livet ut. Dessa barn kommer ofta från dåliga 
familjeförhållanden. Vissa av dem har redan uppvisat våldsbenägenhet och antisocialtbeteendet 
vid 6 till 7 årsåldern och ofta är de diagnostiserade med ADHD eller andra varianter av 
kognitionsproblem. I forskningen Gener och uppväxt i samspel med miljön, förs 
samhällsvetenskapliga metoder samman med teorier och metoder från psykologisk och medicinsk 
forskning. Det ger möjligheten att studera samspelet mellan arv och miljö och dess betydelse för 
brottsligt beteende. Moffitt anser att det är viktigt att förstå att arv och miljö påverkar varandra 
(Moffitt, 2005).  

Estudien är av tvärvetenskaplig karaktär, det vill säga att forskningen innehåller delar från 
många olika fält. Populationen som undersöktes bestod av 500 pojkar födda år 1972 i staden 
Dunedin på Nya Zeeland. Studien visar att det finns två riskfaktorer som påverkar utvecklingen 
av ett våldsamt och antisocialt beteende i vuxen ålder. Den första riskfaktorn är den sociala och 
avser misshandel och andra typer av övergrepp under uppväxten. Den andra är en gen som styr 
halten av enzymet Monamine Oxidase A. Detta enzym påverkar mängden av olika 
transmittorsubstanser i hjärnan till exempel serotoninet (Moffitt, 2005). Moffitt (2005) drar i sin 
studie slutsatsen att de pojkar som har blivit misshandlade som barn och som har en låg halt av 
enzymet Monamine Oxidase A, utvecklade en antisocial personlighet och använder sig av våld 
som vuxna. För pojkar som hade låg halt Monamine Oxidase A och blev misshandlade av sina 
föräldrar var risken att vid 26 års ålder ha ett våldsamt eller annat antisocialt beteende sju 
gånger större än för hela gruppen (Moffitt, 2005). 

Pojkarna som hade en normal nivå av enzymet klarade sig bra trots att de behandlats illa som 
barn. Detta, menar Moffitt, betyder att om de genetiska underlagen är rätt, är det en skyddsfaktor 
mot oönskad uppväxt. Det som är av stor vikt i hennes studie är att det inte enbart är genen som 
ger upphov till ett antisocialt beteende utan att beteendet utvecklas i relation till om barnen hade 
blivit misshandlade. Moffitts forskning visar att genernas effekt förekommande beror på hur vi 
lever i samspelet med miljön (Moffitt, 2005). 
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2.3 Pojkar som gått vilse 

James Garbarino (2004) belyser i sin bok Pojkar som gått vilse den centrala frågan om varför 
unga män blir våldsamma och hur de kan räddas. Han har kommit fram till att våldet utvecklar 
sig i samma form som en epidemi. Enligt honom är våldet naturligt för pojkar som har ”gått 
vilse”. Garbarino beskriver de faktorer som bidrar till att utveckla ett våldsamt beteende. När han 
talar om faktorerna risk eller sårbarhet, menar han bland annat att växa upp i slumkvarteret, med 
våld, fattigdom och kriminalitet, att bli utstött tidig samt att lära sig stänga av känslorna i 
meningen till självbevarelsedrift. Om pojken har blivit misshandlad är även det en risk, och 
Garbarino anser att risken ökar om faktorerna blir fler. Han tydliggör att enstaka riskfaktorer 
sällan eller aldrig förklarar allt och inte heller avgör människans framtid. Han menar att det är 
ackumulationen av negativa faktorer och erfarenheter som bidrar till att ungdomar utvecklar ett 
våldsamt beteende.  

Garbarino (2004) intervjuade unga kriminella pojkar i USA. Bland dem fanns till exempel 
pojkarna som skjutit i skolor och dödat. Han startade en individuell kommunikation med 
pojkarna. I deras berättelser kom det fram att de flesta hade vuxit upp med andra vuxna än 
biologiska föräldrar, så som till exempel morföräldrarna. I några av fallen hade pojkarna inte 
vetskap om vem deras pappa var medan mammorna inte var hemma med dem då de jobbade för 
att försörja familjen. Ett fenomen som upprepade sig i barnens berättelser var att symptomen av 
trots och bråklighet började vid fem eller sex års ålder och det var samma barn som var 
våldsamma under högstadiet. Farrington och Hawkins (ref. i Garbarino, 2004), två brittiska 
kriminologer, fann att ett negativt beteende som grundas i barndomen, ofta blir kvar i vuxenålder 
än om beteendet framträder först i tonåren (Garbarino, 2004).  

Garbarino (2004) visar i sin forskning vilka risker som är grund för det våldsamma beteendet 
hos pojkarna. Utifrån det nämner han vilka skyddsfaktorer som finns för att motverka det 
oönskade handlandet. Han anser att samhället och skolan är viktiga för att ge stöd. Att bra 
struktur och regler i skolan kan ge dem möjligheten att förstå hur samhället fungerar och vilka 
regler och koder som är viktiga att följa för ett acceptabel beteendet. I en studie från 2004 ställer 
sig Garbarino kritisk till de insatser som myndigheter i USA gör. Han anser att de väljer insatser 
utan att gå på djupet med ungdomarnas problem. Det han menar är att det inte hjälper att avrätta 
eller döma barn som vuxna för att stoppa ungdomsvåld eller brottslighet. Det som krävs är istället 
att implementera förebyggande arbete. Förebyggandet ska ske redan vid graviditeten, och sedan 
ska stödet till barnet följa det genom hela uppväxten. Därför rekommenderar Garbarino (2004) att 
en viktig aspekt för att förebygga en oönskad beteende är att stärka föräldrarna i sin roll i form av 
föräldrautbildning. Ett sådant program ska ge god kunskap om hur föräldrarna kan gynna barnet i 
såväl sin känslomässiga som sin intellektuella utveckling. Han påpekar att föräldrarna har stor 
inflyttande i barnets utveckling. Då det är föräldrarna som bäst känner sina barn och i tidigt 
stadium kan upptäcka om barnet agerar negativt, kan föräldrar, om de har bra kunskaper, kunna 
hantera barnets beteende på ett positiv sätt. Garbarino (2004) talar om att utveckling av karaktär 
är ett viktigt försvar och att ha en bra kamratrelation ger positiva krafter och är betydande för en 
bra utveckling.  

2.4 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med samarbete med Statistiska Central Byrån gjort en studie 
om barns erfarenheter av kroppsliga bestraffningar. Studien som gjordes 2006-2007 innefattade 
barn från 0-18 år samt deras föräldrar (Janson m fl., 2007:4). Denna studie var en uppföljning av 
den senast gjorda nationella undersökningen av barnmisshandel i Sverige vilket var år 2000. 
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Syftet med uppföljningen var att undersöka om förekomsten av vuxnas fysiska bestraffning av 
barn fortsatt att minska i Sverige och om attityder till fysisk bestraffning av barn blivit mer 
negativt bland barn och vuxna. De ville även undersöka om de fanns ett tydligt samband mellan 
barnmisshandel och föräldrars användning av alkohol och droger. Studien genomfördes i form av 
en föräldraenkät till föräldrar till 1692 barn (svarsfrekvens 77 %) samt en elevenkät som 
besvarades av 2510 elever i årskurs 4, 6 och 9 i hela Sverige om deras erfarenheter av och 
attityder till kroppslig bestraffning.  

Undersökningarna från både år 2000 och 2006 ger en likvärdig bild av vilka 
bakgrundsfaktorer som ger en ökad risk för att ett barn utsätts för kroppslig bestraffning. Svag 
familjeekonomi är den faktor som visar på det starkaste sambandet med kroppslig bestraffning 
samt att barn med långvarig sjukdom eller barn med diagnoserna ADHD, psykiska problem eller 
andra åkommor som rörelsehinder eller övervikt är mer utsatta för fysiskt våld än andra barn. 
Den största riskfaktorn vid sidan av de strukturella bakgrundsfaktorerna är om de sker våld i 
hemmet mellan de vuxna. Studien visar också att det är sex gånger högre risk att ett barn utsätts 
för fysiskt våld i ett hem där de redan förekommer våld mellan föräldrarna jämfört med familjer 
där de inte förekommer våld mellan de vuxna (Janson m fl., 2007:4). 

I undersökningen rapporterades att 13 % av barnen i Sverige har blivit slagna av sina 
föräldrar eller annan vuxen i hemmet. Av dessa barn som blivit slagna av sina föräldrar eller 
annan vuxen i hemmet uppgav 19 % att de har fått kraftiga slag med handen och eller blivit 
slagna med något tillhygge. Nästan var fjärde förälder angav att de har knuffat, huggit tag i eller 
ruskat om barnet vid konflikter. Av de elever som angett i enkäten att de lider av någon form av 
sjukdom eller funktionsnedsättning svarade 16 % att de har blivit slagna jämfört med elever som 
är friska där 8 % svarade att de har blivit slagna (Janson m fl., 2007:4). 

När de gäller att knuffa, hugga tag i och eller ruska om sitt barn har det skett en markant 
skillnad mellan år 2000 fram till år 2006. Statistiken visar på att det nästan fördubblats, och 
gällande barn mellan 0-1år är ökningen hela fem gånger mer år 2006 än mätningen som gjordes 
år 2000. Det har blivit vanligare i Sverige att föräldrar knuffar, ruskar eller hugger tag i sina barn. 
Män och pojkar är överlag mer positiva till kroppslig bestraffning än kvinnor och flickor. 
Föräldrar i familjer där någon eller båda är födda utomlands liksom utlandsfödda elever är 
betydligt mer positiva till bestraffning än föräldrar i familjer där båda är födda i Sverige liksom 
svenskfödda elever. Föräldrar och elever som själva blivit slagna är betydligt mer positiva till 
bestraffning än föräldrar och elever som inte blivit slagna (Janson m fl., 2007:4). 

I Elevenkäten 2006 svarade en fjärdedel av de elever som blivit slagna att de inte känt att de 
hade någon vuxen att anförtro sig åt, vilket är en ökning jämfört med år 2000. Då svarade knappt 
var femte av dem som blivit slagna att de inte hade någon vuxen att anförtro sig åt. Ökningen 
beror huvudsakligen på att niondeklassare, som inte var med i undersökningen år 2000 har sämre 
förtroende för vuxna än mellanstadieeleverna. 
Båda undersökningarna visar att det är vanligast att föräldrar, syskon eller någon kompis känt till 
våldet. Samtidigt angav nästan tre gånger så många år 2006 jämfört med år 2000 att ingen annan 
än den som slagit vetat om vad som hänt (Janson m fl., 2007:4). 
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2.5 Normbrytande beteende i barndomen  

Andershed och Andershed (2005) har gjort en forskningsöversikt av internationell forskning i 
ämnet normbrytande beteende. En viktig punkt i forskningen är barndomsdebuterande 
normbrytande beteende. Forskarna förklarar begreppet normbrytande beteendet som när ett barn 
visar upp beteenden som bryter mot normer och regler som gäller i den miljö barnet befinner sig 
i. Några av de exempel som forskarna uppger är när barn beter sig aggressivt mot människor och 
ibland även djur. Det kan även vara ett beteende som inte är aggressivt som till exempel skolk, 
olydnad, lögnaktighet, snatteri och vandalisering.  

Forskningen visade att 1 till 10 % av barnen i en normal population visar ett tydligt 
normbrytande beteende. Det normbrytande beteendet är mellan tre till fyra gånger vanligare hos 
pojkar än hos flickor. En av flera möjliga förklaringar till de stora könsskillnaderna är att pojkar i 
högre utsträckning än flickor har upplevt eller utsatts för riskfaktorer för normbrytande beteende 
(Andershed & Andershed (2005).  

En av de frågor som behandlas i forskningen är varför vissa barn utvecklar ett normbrytande 
beteende. Forskarna anser att det inte finns ett enkelt svar på frågan utan att många faktorer 
samverkar i utvecklingen av ett normbrytande beteende hos individen (Andershed & Andershed, 
2005). Forskningen visar att den genetiska dispositionen är av stor betydelse för utvecklingen av 
normbrytande beteende om den debuterar tidigt. Familjestrukturen anses enligt forskarna vara en 
av de stora riskerna om den bryter mot den traditionella familjestrukturen. Förekommer 
separationer, brister i uppfostran, och om föräldrarna använder sig av hårda bestraffningar finns 
en ökad risk för utvecklingen av normbrytande beteende. En annan riskfaktor som forskarna 
poängterar är om det förekommer våld i hemmet. Oavsett om barn blir utsatta för misshandel 
eller bevittnar våld påverkas deras utveckling (Andershed & Andershed, 2005). 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskningen att ett våldsamt beteende utvecklas på grund av, eller brist 
på, vissa faktorer. I studien har uppsatsförfattarna använt Jaffe, Wolf & Wilsons (1990) 
forskningsöversikt där man belyser våldsbeteendet utifrån bland annat anknytning och social 
inlärning. Vidare behandlas Moffits (2005) forskning där brottslighet studerats utifrån sambandet 
mellan genetik och miljö. Garbarino (2004) relateras till då han i sin forskning belyser frågan om 
varför unga män blir våldsamma utifrån ett socialt perspektiv. Den svenska forskningen syftar till 
att se hur statistik gällande frågor om barns upplevelser av kroppslig bestraffning samt orsaker till 
våld ser ut i Sverige. I studien har den specifika forskningen valts i ett försök att belysa 
problematiken ur olika perspektiv, vilket Andershed och Andershed (2005) menar är av stor vikt 
då både den genetiska dispositionen och familjestrukturen är av betydelse. 

3. Tolkningsram  

3.1 Teoretiska perspektiv 

I denna uppsats använder vi det utvecklingspsykologiska synsättet som tolkningsram.  Vi anser 
även att den psykodynamiska teorin samt anknytningsteorin är relevanta för att analysera de 
frågeställningar vi har. Vi vet att barn som bevittnat våld löper en större risk att utveckla en 
otrygg anknytning och därför tror vi att det är givande att genom att utgå från denna teori öka 
förståelsen av den problematik dessa barn och deras familjer har. För att kunna analysera barnets 
psykologiska utveckling och se om barn anammar sina föräldrars beteende i vuxen ålder anser vi 



 10 

att det utvecklingspsykologiska synsättet är lämpligt. Figuren nedan visar hur vår tolkningsram 
utvecklades. Vi menar att det utvecklingspsykologiska synsättet innefattar teorier om både arv 
och miljö. Vidare fokuserar vi på det psykodynamiska synsättet som ser till inre drifter och 
slutligen anknytningsteorin som förklarar behovet av att dessa drifter blir tillgodosedda för att 
gynna en bra utveckling. Den kognitiva synen samt den sociala inlärningsteorin behandlas för att 
få ytterligare förståelse för beteendet. 

 
 

3.2 Utvecklingspsykologiskt synsätt 

Psykodynamisk psykologi förespråkar att utvecklingen sker utifrån självuppfattning, identitet och 
personlighet. Teorins centrala punkter är att psykologiska processer påverkar människors 
handlingar och utveckling samt att dessa processer i stort sett är omedvetna, att det är impulser 
som styr. Teorin fokuserar på uppbyggandet av inre psykisk struktur vilket innebär att det 
beroende på ur den strukturen ser ut yttrar sig i hur individer tolkar sin omgivning utanför 
medvetandet samt dess beteende (Havnesköld & Mothander, 2002). 

 Beteendeanalytiska teorin förklarar utvecklingen utifrån inlärningsmekanismer som påverkas 
av omgivningen. I teorin ser man inte till de biologiska faktorerna och därmed bortser man till 
barnets fysiska och psykiska mognad. Beteendet analysen framhåller att det är individens 
föreställningar och antagande om sig själv och omgivningen som spelar roll för utvecklingen 
(Bandura, 1986). Logiskkonstruktivismen anser att förmågan för att barn ska kunna uppfatta 
objekt och händelser är inte medfödd utan utvecklas utifrån en aktiv sökande av kunskap (von 
Tetzchner, 2004).  

Enligt Vygotskys (1999) socialkonstruktivistiska teori, lär sig människan att utforma sitt 
vetande utifrån sina förutsättningar, sina tidigare erfarenheter och genom samspel med miljö. 
Människor är kreativa och det är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan generera 
något nytt. Nativismen förespråkar att generna spelar roll i utvecklingen och menar att enbart 
erfarenheter inte kan bidra till att barn utvecklar en säker kunskap om omvärlden. Vidare 
poängteras att barnets sinne är av stor vikt för förmågan att konstruera en mental struktur och 
ordna erfarenheter anskaffade genom social interaktion (Chomsky, 1968).  Den kritiska 
psykologin låter förstå att processen av den individuella utvecklingen endast finns i 
utvecklingspsykologernas sätt att tänka då deras hypotes är att utvecklingsmässiga ordningar i 
barnet inre processer inte bidrar till förståelse av barnets beteende. För att förstå och förklara 
barndomen går kritiska psykologer mer i djupet i den sociala konstruktionen än det som sker i 
barnens inre. De anser att det är de kulturella historierna som förklarar barndomen. Att 
kunskapen ackumuleras eftersom utvecklingspsykologisk kunskap bildar sig utifrån ett kulturellt 
sammanhang (Burman, 1994). 

Utvecklingspsykologi 

Psykodynamisk teori 

Anknytningsteori 
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3.3 Anknytningsteori 

Anknytningsteorins upphovsman var den engelska barnpsykiatrikern och psykoanalytikern 
John Bowlby. Han definierade begreppet anknytning som att stå i förbindelse med en större 
helhet. De mest centrala grundsynerna inom teorin fokuserar på inre arbetsmodeller och en trygg 
bas. Anknytningsteorin beskriver processen av det band som utvecklas mellan ett barn och dess 
primära vårdnadsgivare.  Människan ses som en social individ som är beroende av andra för sin 
överlevnad (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). 
Genom anknytning utvecklas mentala representationer vilka är av stor betydelse för barnets 
utveckling. De mentala representationerna kallas inom teorin för inre arbetsmodeller. En inre 
arbetsmodell hos ett barn måste stämma överens med verkligheten för att fungera som ett 
hjälpmedel för barnet. Är arbetsmodellen otrygg kan det leda till ett negativt samspel med andra 
människor. Förälderns omsorg är således det som bidrar till barnets trygga bas. Genom denna bas 
kommer barnet sedan att utforska världen runtomkring. De primära vårdnadshavarna fungerar 
också som en trygghet dit barnet åter kan vända sig om det upplever hot eller fara. Kan 
vårdnadshavaren inte erbjuda barnet detta kan det leda till att barnet blir extra behövande och 
klängigt, eller att de beter sig som om de inte behöver vårdnadshavaren (Broberg, Almqvist & 
Tjus, 2003). Bowlby menade att barnet föds med ett beteendesystem som har syftet att främja 
närheten till vårdaren. Detta är enligt Bowlby en egenskap som är till för att underlätta 
föräldrabeskyddet. Själva anknytningen mellan ett barn och dess vårdnadshavare sker automatiskt 
och kan inte undvikas även om de skulle ha brister. Beroende på hur barnet upplever 
anknytningen utvecklas olika anknytningsmönster. Har barnet till exempel utvecklat en trygg 
anknytning känner barnen ofta en trygghet att de alltid har någonstans att återvända om de 
upplever något obehagligt utifrån. Har barnen en trygg bas och vet att föräldern finns där, känner 
de inte sällan en upptäckarglädje och utforska mer än gärna omgivningen runtomkring (Almqvist 
& Broberg, 2005). Den undvikande anknytningen karaktäriseras av att barnet inte verkar ha något 
inneboende behov av att använda förälderns erbjudna trygghet. Detta beror ofta på att barnet lärt 
sig att de får som mest uppmärksamhet och omvårdnad när de inte är besvärliga eller gnälliga. De 
har således anpassat sig efter vårdarens behov. När föräldrarnas beteende är oförutsägbart och 
barnet har svårt att tyda deras signaler utvecklas inte sällan en ambivalent anknytning. Barnet får 
då ingen möjlighet att själv påverka samspelet utan samspelet sker helt på förälderns villkor. 
Denna typ av anknytning kan leda till att barnet utvecklar ett passivt eller ängsligt beteende, allt 
för att få vara nära föräldern. Barnet förlorar förtroendet för den egna förmågan (Almqvist & 
Broberg, 2005).  
En fjärde variant på anknytning är den desorienterade anknytningen. Denna typ av anknytning 
förekommer ofta i samband med allvarliga brister i omsorgen. Relationen mellan barnet och 
vårdaren bygger ofta på rädsla. Ofta beror detta på att föräldrarna, på grund av svåra och icke 
bearbetade upplevelser bakom sig, inte tolkar barnets signaler på rätt sätt. När barnet visar ett 
visst beteende svarar föräldern på detta med rädsla och aggressivitet. För barnet innebär detta att 
föräldrarnas beteende blir något farligt och skrämmande vilket leder till att de har svårt att skapa 
en organiserad modell för anknytningen. Barn som vuxit upp med denna typ av anknytning kan 
inte använda sina föräldrar som en trygg bas och får inte sällan en föreställning om att alla 
relationer är förknippade med fara. På grund av detta utvecklar barnet ofta ett mycket 
kontrollerande beteende gentemot föräldrarna. Detta kan uttrycka sig i att de blir väldigt 
aggressiva mot andra som de upplever som hot eller att de är överdrivet tillmötesgående mot dem 
de är beroende av. Att vara duktig och till lags är ett sätt för dessa barn att kontrollera 
föräldrarnas beteende. Endast genom att barnet undertrycker sina egna känslor och blir 
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tvångsmässigt fogliga får barnet sitt behov av närhet tillfredsställt. Barn som växer upp med 
föräldrar som lider av psykisk sjukdom, där det finns missbruk eller där misshandel förekommer 
ligger i riskzonen för att utveckla denna typ av anknytning (Almqvist & Broberg, 2005).  

 

3.4 Kognitiv-behavioristisk teori  

Ett kognitivt perspektiv förklarar hur vi förstår, organiserar och samlar information, och på vilket 
sätt de mentala processerna styr vårt beteende. Kognitiv behaviorism är ett synsätt som 
förespråkar att tidigare inlärda erfarenheter påverkar människans sätt att tänka och dess 
förväntningar, vilket i sin tur påverkar vårt beteende (Passer & Smith, 2004). Enligt Bandura 
(1977) lär vi oss genom att imitera andras beteende. Detta sker genom att observera och tolka 
andras handlingar. På detta sätt förklaras olämpliga beteenden som en följd av felaktiga 
uppfattningar och tolkningar till exempel om sig själv, sin omgivning eller sin framtid (Payne, 
2002). Operant betingning är en grundläggande del inom teorin som fokuserar på konsekvenserna 
av ett beteende. En händelse orsakar således ett beteende som är en reaktion på den föregånga 
händelsen. Som konsekvens av beteendet uppstår en konsekvens. Förstärkning, som är en form 
av belöning för ett beteende, och bestraffning är väsentligt inom operan betingning (Payne, 
2002). 
 

3.5 Social inlärningsteori  

Enligt Bandura är self-efficiancy en viktig faktor för hur människor reglerar sina liv och deras 
känsla. Människor med hög self-efficiancy har starkt självförtroende på sin förmåga att göra det 
som behövs för att bemästra hinder och utföra sina mål. Det finns faktorer som påverkar self-
efficancy och den väsentligaste är tidigare erfarenheter av människans prestationer i liknande 
förhållanden. Erfarenheter formas utefter vad individen tror om sin prestationsförmåga. Det 
betyder att vid en situation kan individen ha en hög self-efficiancy och låg vid en annan. En 
annan avgörande faktor för self-efficiancy är observationsinlärning som innebär att människan 
observerar andras beteenden och resultat och, utifrån det, gör en koppling till sig själv. Genom att 
tänka på att någon annan klarat av det stärks således det egna själförtroendet inför samma 
händelse. (Passer & Smith, 2005).  Det menas i det kognitiva tänkandet att om det finns brister på 
bra modeller under barndomen så ökar risken för ett asocialt beteende.   

Social inlärningsteori kallas också för modellinlärning, och formades av Bandura. Med Social 
inlärningsteori anses att inlärningen sker via observationer och tankarna vi har om det vi 
observerar. Observationsinlärning inträffar genom observation av beteende i en modell, och 
genom imitation av modellen. Inlärning eller modellinlärning sker enligt Bandura i fyra steg; 
uppmärksamhet vilket innebär att vi drar uppmärksamhet till en särskild modell, att hålla den 
modellen kvar i minnet, reproducera modellen motoriskt samt att översätta och utföra det som 
man kommer ihåg. Den sista delen av processen är motivationen som också är viktig, det ska 
finnas anledning att reproducera ett beteende. Bandura använder begreppen observationsstudie 
och lärande för att förklara aggression, pro-socialt beteende, och inlärning av könsroller (Passer 
& Smith, 2004). 

 



 13 

3.6 Sammanfattning av tolkningsram  

Sammanfattningsvis visar de använda teorierna hur och på vilket sätt ett barn påverkas av de 
händelser som sker indirekt och direkt i barnets omgivning. Över lag visar teorierna att barn som 
erfar negativa händelser tenderar att utvecklas negativt. Detta kan enligt anknytningsteorin ske på 
grund av en otrygg eller desorienterad anknytning mellan barnet och dess vårdnadshavare. 
Genom ett barns självuppfattning och identitet påverkas även utvecklingen menar Banduras 
(1977). Han menar även att genom modellinlärning kan barnet genom observationer föra till 
exempel negativa beteenden vidare. Viktigt är dock att påpeka att barn har olika förmåga att 
hantera hinder. Har barnet en hög self-efficiancy kan det ofta klara av att stå emot en negativ 
utveckling trots att det finns många riskfaktorer kring barnet (Passer & Smith, 2005).  

 
4. Metod 

4.1 Disposition 

I detta avsnitt beskriver vi studiens upplägg och genomförande. I kapitlet presenteras studiens val 
av metod, urval, litteraturanskaffning och enkätutformning. Därefter följer en presentation av 
validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet. Vidare följer en presentation av etiska 
överväganden, databearbetning och metodens för- och nackdelar. 
 

4.2 Val av metod   

Metod betyder ursprungligen vägen mot målet och är ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne 
man ska skriva om (Kvale, 1997). Metoden kommer att påverka och genomsyra hela det 
vetenskapliga arbetet (Elofsson, 2005). Syftet och frågeställningarna ska avgöra metodvalet 
(Trost, 2007) och kvantitativa studier lämpar sig bra för det ämne som undersöks i denna studie 
(Elofsson, 2005). 

 

4.3 Urval  

Respondenterna har valts ut utifrån ett kvoturval, som är ett icke sannolikhetsurval. Enligt Marlow 
(2002) ger denna typ av urval forskaren möjlighet att välja sina respondenter utifrån 
frågeställningen och val av ämne. Ett icke sannolikhetsurval gör det möjligt att inkludera 
respondenter med specifika karaktärsdrag (Marlow, 2002). 

Urvalet tyckte vi är den rätta för vår undersökning eftersom vi vill ha lika många respondenter av 
varje kön samt att studenter på universitet är över 18 år och kan ha den mognaden som krävs för att 
svara på de frågor som anges i enkäten. Ur ett bekvämlighetsurval valdes två klasser vid Örebro 
Universitet ut för den passande perioden för enkätgenomförandet. Därefter togs kontakt med 
studenternas föreläsare för den planerade dagen för att dela ut enkäterna. Med förläsarens 
godkännande kunde enkäterna delas ut i klassrummet efter att studenterna blev informerade om 
studiens syfte samt de grundläggande etiska kraven, d v s att de är frivilliga att delta samt att all data 
förstörs efter bearbetning och att de endast används för forskningens syfte. Vid första tillfället 
saknades ett antal respondenter av varje kön för att nå det önskade antalet. Vid andra tillfället 
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tillfrågades endast det antal respondenter som behövdes för att uppfylla urvalet. Uppsatsförfattarna 
fanns tillgängliga under tiden studenterna fyllde i enkäterna för att eventuellt besvara frågor eller ta 
emot övriga synpunkter och samlade senare in enkäterna själva. 
 

4.4 Litteraturanskaffning 

Relevant litteratur inom ämnet söktes vid Örebro Universitets bibliotek via deras katalog 
Voyager, Libris och databaserna Elin@Örebro och DiVA. Sökorden som använts är: våld, 
brottsoffer, barnmisshandel, konsekvenser av våld, erfarenheter av våld, familj, violence, child 
abuse, och family. Dessa sökord har använts i flera olika kombinationer. Dessa sökord gav 
många träffar då de finns mycket forskning och litteratur inom ämnet, främst om våld mot 
kvinnor samt andra typer av våld såsom sexuellt våld, därmed valdes den forskning som 
författarna ansåg hade mest betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Sökning på ”Child 
abuse” gav till exempel 11 346 träffar och ”violence” gav 60 375 träffar på databasen 
Elin@Örebro. Vidare söktes även litteratur på Örebro Stadsbibliotek. Rapporter och tidigare 
forskning söktes också via internet via sökmotorn Google. Litteratur har sedan valts utifrån 
uppsatsens syfte, och därmed kunde vi sålla ut litteratur och forskning som var relevanta. Den 
valda litteraturen gav sedan upphov till annan litteratur som inhämtades. Viss litteratur söktes 
upp via tips från handledaren Christian Kullberg samt Åsa Källström Cater som är verksam med 
forskning inom området. 
 

4.5 Enkätutformning  

Enkätens utformning har främst gjorts utifrån den enkät som användes i studien Slagen Dam. 
Majoriteten av frågorna som använts var befintliga från studien, i vissa fall har omformuleringar 
gjorts. Slagen Dam är Sveriges första omfångsundersökning om våld mot kvinnor och gjordes 
2001 (Lundgren m.fl., 2001). Definitionen våld i denna uppsats innehåller begreppen fysiskt våld 
och hot om våld.  Frågor gällande erfarenheter av våld, och hot om våld under uppväxten har 
utvecklats av uppsatsförfattarna. Då det finns föreställningar om hur tydliga gränser mellan olika 
typer av våld är, där hot om våld kan betraktas som mindre allvarligt än ett faktiskt utövat våld, 
har respondenterna fått begreppsdefinitioner vilket tydliggör och förstärker enkätens giltighet. I 
enkäten definieras parrelation som pojkvän/flickvän, sambo/särbo, make/maka. Gällande frågor 
om våld under uppväxten inkluderar både biologiska samt styvföräldrar.  

4.6 Validitet 

Att mäta validiteten i en studie innebär att man så nära som möjligt lyckats mäta det som avsågs 
att mäta och i vilken grad som respondenterna kan ha svarat sanningsenligt (Larsson m.fl., 2005). 
Validiteten är vidare ett mått på om mätinstrumentet, i detta fall enkäten, har mätt det som 
författaren avsåg att mäta. Validitet är alltså frånvaro från mätfel (Körner & Wahlgren, 2002). 
För att besvara studiens syfte är enkäten utformad med operationella variabler. Ytterligare ett 
argument för att stärka validiteten i denna studie var att använda sig av olika perspektiv i tidigare 
forskning och tolkningsram för att därigenom få en helhetssyn. Enkäten som användes i 
omfångsundersökningen skapades av erfarna forskare som är kunniga inom ämnet.  
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4.7 Reliabilitet 

Med hög reliabilitet menas att måttet, alltså svaren på frågorna, är pålitliga och inte påverkas av 
variationer av tid, plats, intervjuaren etc. En annan forskare ska kunna göra samma studie vid ett 
annat tillfälle och ändå komma fram till samma resultat. Med andra ord handlar det om hur 
tillförlitligt resultatet är. För att få fram så tillförlitliga svar som det bara är möjligt krävs både 
hög validitet och hög reliabilitet (Larsson m.fl., 2005). 
Exempel på faktorer som kan påverka reliabiliteten är: mätinstrumentet (till exempel otydliga 
frågor i en enkät), den som utför mätningen (forskaren kanske är otydlig med sina instruktioner, 
sitt syfte m.m.), det undersökta objektet, omgivningen kring mätningen (exempelvis störande 
ljud) (Körner/Wahlgren, 2002).  

Enligt Holme och Solvang (1997) bestäms reliabiliteten av hur noggrann bearbetning av 
informationen är samt hur mätningarna utförs. I denna studie har det, som nämnts ovan, använts 
mätinstrument som tagits fram av forskare inom området. Enkätundersökningen har även följt ett 
standardiserat förfarande då respondenterna har haft samma förutsättningar gällande tid, 
anonymitet och frivillighet att svara på enkäten. Alla respondenter har även erhållit samma frågor 
vilket gör att reliabiliteten ökar. Resultatet av enkäten har slumpvis förts in i SPSS och numrerats 
från 1-100. 

 

4.8 Generaliserbarhet 

Om respondenter har valts ut slumpmässigt och resultaten kvantifierats är det möjligt att 
genomföra statistisk generalisering (Kvale, 1997). Då skolan i föreliggande studie inte valts ut 
slumpmässigt kan inga generella slutsatser dras. Kan man påvisa att den valda gruppen 
respondenter inte skiljer sig avsevärt från den övriga populationen skulle dock en generalisering 
vara möjlig. Uppsatsförfattarna har inte undersökt att så är fallet men föreslår att studien kan 
användas som underlag till en undersökning med större slumpmässigt urval. Detta skulle således 
kunna ge en större generaliserbarhet (Körner & Wahlgren, 1998). 

 
 

4.9 Etiska överväganden 

En av de grundläggande utgångspunkterna inom samhällsvetenskaplig forskning är att förhålla 
sig till de etiska grundprinciperna som är framtagna av humanistisksamhällsvetenskapliga 
forskningsrådet för att undvika att forskning bedrivs på ett oetiskt sätt. Dessa består i huvudsak 
av fyra grundkrav. 
1. Informationskravet som innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om 
forskningens syfte. Deltagarna ska även informeras om att deras deltagande är helt frivilligt samt 
att de när som helst även har rätt att avbryta sin medverkan. 
2. Samtyckeskravet som innebär att alla deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. Samtyckeskravet innebär även att forskaren måste inhämta samtycke från 
berörda föräldrar i fall då respondenterna är under 15 år. 
3. Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i en undersökning ska garanteras största 
möjliga anonymitet. 
4. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (HSFR, 1990). 
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Vi har i studien beaktat de etiska riktlinjerna genom att följa ovanstående krav. Studenterna i 

undersökningen blev informerade både muntligt och skriftligt om att deltagandet är frivillig och 
att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vi informerade även deltagarna om syftet med 
undersökningen samt att all information som framkommer enbart kommer att användas till 
studiens syfte. Vi informerar även deltagarna att enkäterna kommer att förstöras efter bearbetning 
och att vi följer konfidentialitetskravet genom att skydda personuppgifter mot obehörig insyn. 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att frågorna rör ett känsligt ämne samt att vissa frågor kan 
väcka anstöt hos respondenterna.  

4.10 Databearbetning  

För att statistiskt kunna bearbeta materialet användes dataprogrammet Statistical Package for the 
Social Science (SPSS), som är ett verktyg för att göra statistiska analyser. Data från enkäterna 
fördes in och bearbetades med det aktuella programmet. Som grund för de diagram som 
presenteras i resultatet har frekvens- och korstabeller använts. Där eventuella samband varit 
intresseväckande att undersöka har analysmetoden Chi2 använts. Enligt Dahmström (2000) mäter 
Chi2 avvikelser mellan observerade och förväntade frekvenser. Om avvikelsetalet mellan den 
observerade och den förväntade frekvensen är stort kan ett samband finnas mellan variablerna. 
Ett lågt tal tyder på att signifikant samband finns. Chi2-måttet används också för att bestämma 
signifikansnivån, som utesluter slumpen i samband (Dahmström, 2000). 
 

4.11 Metodens för och nackdelar  

Uppsatsförfattarna har valt att undersöka studenters erfarenheter av våld under uppväxten samt i 
egna relationer som vuxen, och undersöka om det föreligger något samband däremellan. Genom 
att använda oss av en kvantitativ enkät har fler respondenter kunnat nås och då undersökningen 
syftar till att undersöka ett samband, är detta att föredra. Uppsatsförfattarna anser att det hade vart 
intressant att kombinera en kvantitativ och kvalitativ undersökning vilket hade gett en djupare 
förståelse för fenomenet. Några av respondenterna menade att det var svårt att besvara enkäten då 
den delades ut i större grupper och frågorna var av känslig karaktär vilket kan anses som ett etiskt 
dilemma. Detta var uppsatsförfattarna medvetna om, men hade inte möjlighet att utföra 
undersökningen på annat sätt på grund av tidsbrist. Programmet SPSS har använts med fördel för 
att bearbeta data vilket säkerställer resultatet då det är ett erkänt statistiskt instrument.   
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5. Resultatredovisning och analys 
Resultatet från enkätundersökningen kommer att redovisas under olika teman. Teman är de 
frågeställningar som använts till studiens syfte. Resultatet redovisas och analyseras i löpande text 
under varje tabell, resterande resultat bifogas i bilaga 3. Totalt har 100 studenter vid Örebro 
Universitet deltagit i enkätundersökningen. 50 stycken av deltagarna var kvinnor och 50 stycken 
var män.  

5.1 Har studenter vid Örebro universitet erfarenheter av våld i familjen under 
uppväxten, och i sådant fall vilken typ av våld? 

Tabellen visar att 74% av de tillfrågade har upplevt gräl och/eller konflikter mellan sina föräldrar 
under uppväxten. 26% uppgav att de inte upplevt gräl och/eller konflikter mellan sina föräldrar 
under uppväxten. När frågan om man som barn bevittnat sin far/styvfar utöva våld mot sin 
mor/styvmor svarade 20% att så av fallet. Om våldet utövades av mor/styvmor mot far/styvfar 
hade 9% upplevt detta. 2% på den sistnämnda frågan svarade vet ej/minns ej (Bilaga 3).  
 

Gräl/konflikter mellan föräldrar  

  
Frekvens Procent Giltig procent 

Kumulativ 
Procent 

ja 74 74 74 74 

nej 26 26 26 26 

Giltig 

Total 100 100 100 100 

Tabell 1 
 

Tolkas detta material enlig Banduras (1977) teori, där han menar att vi lär oss genom att imitera 
andras beteende och därmed tolka andras handlingar, löper 74% av respondenterna större risk att 
upprepa sina föräldrars handlingar. Passer och Smith (2005) menar att om det saknas bra 
modeller i det kognitiva tänkandet kan detta påverka en utveckling av asocialt beteende. Enligt 
den socialkonstruktivistiska teorin utformar människan sitt vetande utifrån sina förutsättningar, 
sina tidiga erfarenheter och samapel med miljön. De respondenter som upplevt gräl och/eller 
konflikter eller våld mellan föräldrarna  kan således utifrån detta resonemang komma att upprepa 
företeelsen (Vygotsky, 1999). 
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Tabell 2 visar att 22 % av de tillfrågade männen själva har blivit utsatta för hot om våld av sin 
far/styvfar och 12 % av kvinnorna har upplevt samma sak. 17 % av alla respondenter har upplevt 
hot om våld av sin far/styvfar.  
      

Far/styvfar hotat med att 

göra dig illa fysiskt  

        
ja nej Total  

Antal 
11 39 50  man 

% inom 

Kön 
22 78 100  

Antal 6 44 50  kvinna 

% inom 

Kön 12 88 100  

Antal 17 83 100  

Kön                         

Total 

% inom 

Kön 17 83 100  

Tabell 2 

 
Tabell 3 visar att 10 % av de tillfrågade männen har blivit utsatta för hot om våld av sin 
mor/styvmor och 6 % av kvinnorna har upplevt samma sak. Totalt 8 % av respondenterna har 
upplevt hot om våld från sin mor/styvmor under uppväxten. 
 
      Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa 

fysiskt  

      
ja nej Total  

Antal 

5 45 50  

man 

% inom 

Kön 10 90 100  

Antal 
3 47 50  

kvinna 

% inom 

Kön 6 94 100  

Antal 
8 92 100  

Kön 

Total 

% inom 

Kön 8 92 100  

Tabell 3 
 

När föräldrar hotar sina barn med våld kan deras beteende från barnens sida upplevas som 
oförutsägbart. Detta kan bidra till att barnen har svårt att tyda sina föräldrars signaler vilket kan 
leda till en ambivalent anknytning. Detta innebär att barnet inte sällan utvecklar ett passivt eller 
ängsligt beteende. Barnets självförtroende påverkas negativt vid denna typ av anknytning och de 
förlorar ofta förtroendet för den egna förmågan (Almqvist & Broberg, 2005).  
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Resultatet i undersökningen visar att det vanligaste förekommande våldet som utövats mot barnet 
av far/styvfar och mor/styvmor är bland annat att de har kastat något som kan gör de illa fysiskt 
och hållit fast, släpat eller knuffat dem ( Tabell 4, 5, 6,7). 
I Tabell 4 framgår det att 10 % av männen uppger att deras far/styvfar kastat något på dem som 
skulle kunna göra dem illa. 6 % av kvinnorna uppger samma sak. Detta ger en total på 8 % av de 
tillfrågade.  
 
      

Far/styvfar kastat något 

på dig, något som skulle 

kunna göra dig illa 

      
ja nej Total 

Antal 
5 45 50 

man 

% inom 

 Kön 10 90 100 

Antal 
3 47 50 

kvinna 

% inom 

Kön 6 94 100 

Antal 8 92 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 8 92 100 

Tabell 4 

 
Tabell 5 visar att 32 % av männen blivit knuffade, släpade eller fasthållna av sin far/styvfar. 22 % 
av kvinnor uppger detsamma. Totalt har 27 % av de tillfrågade svarat att de blivit knuffade, 
släpade eller fasthållna av sin far/styvfar. 

 
      

Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig  

      
ja nej Total  

Antal 
16 34 50  man 

% inom 

Kön 32 68 100  

Antal 11 39 50  kvinna 

% inom 

Kön 22 78 100  

Antal 
27 73 100  

Kön 

Total 

% inom 

Kön 27 73 100  

Tabell 5 
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Resultatet i tabell 6 visar att 6 % av de manliga respondenterna har upplevt att deras mor/styvmor 
har kastat något som skulle kunna skada dem på dem. 2 % av kvinnorna uppger samma sak. 
Totalt har 4 % av de tillfrågade upplevt att deras mor/styvmor kastat något på dem som skulle 
kunna skada dem.  
 
      

Mor/styvmor kastat något 

på dig, något som skulle 

kunna göra dig illa 

      
ja nej Total 

Antal 
3 47 50 

man 

% inom 

Kön 6 94 100 

Antal 1 49 50 kvinna 

% inom 

Kön 2 98 100 

Antal 4 96 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 4 96 100 

Tabell 6 
 

Tabell 7 visar att 16 % av de manliga respondenterna uppger att deras mor/styvmor har knuffat, 
hållit fast eller släpat dem. 12 % av de kvinnliga respondenterna uppger att de upplevt samma 
sak. Detta ger en total på 14 % hos samtliga respondenter. 
 
      

Mor/styvmor knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 

      
ja nej Total 

Antal 
8 42 50 

man 

% inom 

Kön 16 84 100 

Antal 6 44 50 kvinna 

% inom 

Kön 
12 88 100 

Antal 14 86 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 
14 86 100 

Tabell 7 
 

Amqvist och Broberg menar att barn som växer upp i familjer där misshandel förekommer löper 
en större risk att utveckla en desorienterad anknytning. Enligt Brottsbalken, 3 kap, 5 § anses 
misshandel vara något som orsakar smärta hos offret. Om någon kastar något föremål som skulle 
kunna ge upphov till skada, knuffar, håller fast eller släpar någon anses detta som misshandel 
(Sveriges rikes lag 2008). Ofta förekommer denna anknytning i samband med allvarliga brister i 
föräldrarnas omsorg (Almqvist & Broberg, 2005). När föräldrarna inte kan tolka barnets signaler 
eller behov kan de svara på beteendet med rädsla och aggressivitet. Detta gör att barnet inte får en 
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trygg relation till föräldrarna utan ser deras beteende som något farligt och skrämmande. Barnet 
kan även uppleva andra relationer som hotande och förknippar ofta dessa med fara. Detta kan 
leda till att barnet senare i livet saknar tillit till andra människor och uttrycker detta genom ett 
aggressivt beteende (Almqvist & Broberg, 2005). Av de respondenter som i tabell 4-7 uppgett att 
deras far/styvfar eller mor/styvmor varit våldsam mot dem kan enligt Almqvist och Broberg 
(2005) en desorienterad anknytning ha förekommit. Detta innebär att dessa personer ligger i 
riskzonen att upprepa detta beteende i egna relationer som vuxen.   

Enligt den psykodynamiska psykologin sker utvecklingen utifrån en persons självuppfattning, 
identitet och personlighet. Det är omedvetna psykologiska processer som påverkar människans 
beteende och handlingar. Havnesköld och Mothander menar att de som utsatts för våld i familjen 
under uppväxten inte nödvändigtvis kommer att föra det våldsamma beteendet vidare 
(Havnesköld & Mothander, 2002). 

Chomsky (1968) anser i hans Nativistiska teori att både gener och den sociala interaktionen 
påverkar barnets utveckling. Han menar således att barnet konstruerar en mental struktur genom 
det egna sinnet. Enligt denna teori kan de barn som utsatts för våld av sina föräldrar under 
uppväxten relatera till dessa händelser på ett särskilt sätt som gör att de inte anammar det 
våldsamma beteendet.  

5.2 Har studenter vid Örebro universitet erfarenheter av våld i egna relationer som 
vuxen, och i sådant fall vilken typ av våld? 

I tabellerna nedan har de som svarat att de inte har eller har varit i en parrelation ändå svarat nej 
på de frågor som rörde upplevelser av våld i parrelationen. Därför har dessa data inte räknats som 
bortfall utan behandlats som svarsalternativ ”nej”.  Resultatet under detta tema kommer inte att 
analyseras separat. Datan kommer att behandlas under det tredje temat där syftet är att undersöka 
sambandet mellan erfarenheter av våld i familjen under uppväxten och våld i den vuxna 
parrelationen. Resultaten visar att 84 % av de tillfrågade i enkätundersökningen har haft eller har 
en parrelation medan 16 % uppger att de varken har haft eller befinner sig i en parrelation.    

Resultatet i tabell 8 visar att 22 % av männen har blivit hotade med fysiskt våld av sin 
partner. Hos kvinnorna är samma siffra 0 %. 
 

      

Har din partner hotat med 

att göra dig illa fysiskt 

      
ja nej Total 

Antal 
11 39 50 

man 

% inom 

Kön 22 78 100 

Antal 0 50 50 kvinn

a 
% inom 

Kön 
0 100 100 

Antal 11 89 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 
11 89 100  

Tabell 8 
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I tabell 9 framgår att 16 % av männen har upplevt att deras partner har kastat något på dem som 
skulle kunna göra dem illa, medan 2 % av kvinnorna upplever samma sak. Totalt har 9 % av 
respondenterna erfarit detta. 
 
      Har din partner kastat 

något på dig, något som 

skulle kunna göra dig illa 

      
ja nej Total 

Antal 
8 42 50 

man 

% inom 

Kön 16 84 100 

Antal 1 49 50 kvinna 

% inom 

Kön 2 98 100 

Antal 9 91 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 9 91 100 

Tabell 9 
 

Resultatet i tabell 10 visar att 18 % av männen har upplevt att deras partner har knuffat, hållit fast 
och/eller släpat dem. 14 % av kvinnorna har upplevt samma sak. Totalt har 16 % av samtliga 
respondenter blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin partner. 
 
      

Har din partner knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 

      ja nej Total 

Antal 9 41 50 man 

% inom 

Kön 18 82 100 

Antal 7 43 50 kvinna 

% inom 

Kön 14 86 100 

Antal 16 84 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 16 84 100 

Tabell 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

I tabell 11 framgår det att 26 % av männen har hotat med att göra deras partner illa fysiskt medan 
2 % av kvinnorna uppger samma sak. Totalt 14 % av samtliga respondenter har hotat med att 
göra deras partner illa fysiskt. 
 
      

Har du hotat att göra din partner 

illa fysiskt 

      
ja nej Total 

Antal 
13 37 50 

man 

% inom 

Kön 26 74 100 

Antal 
1 49 50 

kvinna 

% inom 

Kön 2 98 100 

Antal 14 86 100 

Kön 

Total 

% inom 

Kön 14 86 100 

Tabell 11 
 

Resultatet i tabell 12 visar att 16 % av männen har kastat något på deras partner som skulle kunna 
göra dem illa. 2 % av kvinnor har upplevt samma företeelse.  Totalt 9 % av samtliga respondenter 
har svarat att dem har upplevt samma sak. 
 
      Har du kastat ngt på din partner, 

något som skulle kunna göra 

honom/henne illa 

      ja nej Total 

Antal 8 42 50 man 

% inom 

Kön 16 84 100 

Antal 1 49 50 kvinna 

% inom 

Kön 2 98 100 

Kön 

Total Antal 9 91 100 

Tabell 12 
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I tabell 13 framgår det att 14 % av männen har knuffat, hållit fast eller släpat sin partner. 6 % av 
kvinnorna uppger samma sak. Totalt 10 % av samtliga respondenter har knuffat, hållit fast eller 
släpat sin partner.  
      

Har du knuffat/hållit fast, 

släpat din partner 

      

ja nej Total 

Antal 
7 43 50 

man 

% inom 

Kön 14 86 100 

Antal 3 47 50 kvinn

a 
% inom 

Kön 6 94 100 

Antal 10 90 100 

Kö

n 

Total 

% inom 

Kön 10 90 100 

Tabell 13 

 

5.3 Finns det ett samband mellan erfarenhet av våld under uppväxten och I den 
vuxna relationen, och i sådant fall, vilken typ av våld? 

Under detta tema kommer all resultat redovisas och därefter följer en gemensam analys. 
Chi2 används för att mäta signifikansen av eventuella samband. Om chi2 är lägre än 0,05 % finns 
en signifikans.  

Tabell 14 visar att 38 % av de manliga respondenterna som blivit knuffade, fasthållna eller 
släpade av sin far/styvfar har även blivit behandlade på samma sätt av sin partner. 9 % av de 
manliga respondenterna som inte har blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin far/styvfar har 
blivit det av sin partner. Totalt har 18 % av de manliga respondenterna uppgett att de blivit 
knuffade, släpade eller fasthållna av sin partner. Den approximerade signifikansen (chi2) är 0,013 
vilket visar på ett betydande samband.  

Resultatet visar även på att 9 % av de kvinnliga respondenterna som uppger att de blivit 
knuffade, fasthållna eller släpade av sin far/styvfar har blivit behandlade på samma sätt av sin 
partner. 15 % av de kvinnliga respondenterna som inte har blivit knuffade, fasthållna eller 
släpade av sin far/styvfar har blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin partner. Den 
approximerade signifikansen (chi2) är 0,604 vilket inte visar på ett betydande samband.  
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Har din partner knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 

Kön ja nej Total 

Total 
6 10 16 

ja 

% inom Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 
38 63 100 

Total 
3 31 34 

nej 

% inom Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 9 91 100 

Total 
9 41 50 

man Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 

Total 

% inom Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 18 82 100 

Total 
1 10 11 

ja 

% inom Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 
9 91 100 

Total 6 33 39 nej 

% inom Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 15 85 100 

Total 7 43 50 

kvinna Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 

Total 

% inom Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 14 86 100 

Tabell 14 
 
 

Tabell 15 visar att 31 % av de manliga respondenterna som uppger att de blivit knuffade, 
fasthållna eller släpade av sin far/styvfar har gjort samma sak mot sin partner. 6 % av de manliga 
respondenterna som uppger att de inte blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin far/styvfar 
har knuffat, hållit fast eller släpat sin partner. Den approximerade signifikansen (chi2) är 0,015 
vilket visar på ett betydande samband.  

Vidare visar resultatet att 9 % av de kvinnliga respondenterna som uppger att de blivit 
knuffade, fasthållna eller släpade av sin far/styvfar har gjort samma sak mot sin partner. 5 % av 
de kvinnliga respondenterna som inte har blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin 
far/styvfar har knuffat, hållit fast eller släpat sin partner.  Den approximerade signifikansen (chi2) 
är 0,633 vilket inte visar på ett betydande samband.  
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Har du knuffat/hållit fast din 

partner 

Kön ja nej Total 

Antal 5 11 16 ja 

% inom Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 31 69 100 

Antal 2 32 34 nej 

% inom Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 6 94 100 

Antal 7 43 50 

man Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 

Total 

% inom Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 14 86 100 

Antal 1 10 11 ja 

% inom Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 9 91 100 

Antal 2 37 39 nej 

% inom Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 5 95 100 

Antal 3 47 50 

kvinna Far/styvfar knuffat 

dig/hållit fast/släpat dig 

Total 

% inom Far/styvfar knuffat dig/hållit 

fast/släpat dig 6 94 100 

Tabell 15 

Tabell 16 visar att 40 % av de män som blivit hotade med våld av sin mor/styvmor har hotat sin 
partner med våld. Det approximerade sambandet (chi2) är 0,462 vilket inte ger någon signifikans. 
24 % av de män som inte har blivit hotade med våld av sin mor/styvmor har hotat sin partner med 
våld. Totalt har 26 % av de manliga respondenterna hotat sin partner med våld oavsett om de 
själva blivit hotade med våld av sin mor/styvmor.  

Vidare visar resultatet att 3 % av de kvinnliga respondenterna uppger att de blivit hotade med 
våld av sin mor/styvmor. Ingen av dessa respondenter har själva hotat att göra sin partner illa. 2 
% av de kvinnliga respondenterna som inte har blivit hotade med våld av mor/styvmor har hotat 
sin partner med våld. Det approximerade sambandet (chi2) är 0,803 vilket inte ger någon 
signifikans. 

Har du hotat att göra din partner illa 

Kön ja nej Total 

Antal 2 3 5   ja 

% inom Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa fysiskt 40 60 100   

Antal 11 34 45   nej 

% inom Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa fysiskt 24 76 100   

Antal 13 37 50   

Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa 

fysiskt 

 

Man 

Total 

% inom Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa fysiskt 26 74 100   

Antal 0 3 3   ja 

% inom Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa fysiskt 0 100 100   

Antal 1 46 47   nej 

% inom Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa fysiskt 2 98 100   

Mor/styvmor hotat 

med att göra dig illa 

fysiskt 

 

Kvinna 

Total Antal 1 49 50   
Tabell 16 
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Tabell 17 visar att 64 % av de män som utsatts för hot om våld av sin far/styvfar har hotat sin 
partner. Det approximerade sambandet (chi2) är 0,001 vilket ger en markant signifikans. 15 % av 
de män som inte utsatts för hot om våld av sin far/styvfar har hotat sin partner. Totalt har 26 % av 
de manliga respondenterna hotat sin partner med våld.  

Av de kvinnliga respondenterna uppger 6 % att de har blivit hotade med våld av sin 
far/styvfar. Inga av dessa respondenter har hotat sin partner med våld. 2 % av de kvinnliga 
respondenterna som inte blivit hotade med våld av far/styvfar har hotat att göra sin partner illa. 
Det approximerade sambandet (chi2) är 0,716 vilket inte ger någon signifikans.  
 

Har du hotat att göra din partner 

illa 

Kön ja nej Total 

Antal 
7 4 11 

ja 

% inom Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa fysiskt 
64 36 100 

Antal 
6 33 39 

nej 

% inom Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa fysiskt 
15 85 100 

Antal 
13 37 50 

man Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa 

fysiskt 

Total 

% inom Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa fysiskt 
26 74 100 

Antal 
0 6 6 

ja 

% inom Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa fysiskt 
0 100 100 

Antal 
1 43 44 

nej 

% inom Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa fysiskt 2 98 100 

Antal 
1 49 50 

kvinna Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa 

fysiskt 

Total 

% inom Far/styvfar hotat 

med att göra dig illa fysiskt 
2 98 100 

Tabell 17 
 

En viktig faktor för att kunna reglera känslor menar Passer och Smith (2005) är vad de kallar self-
efficiancy. I olika situationer kan människan ha antingen en hög eller låg self-efficiancy. Genom 
observationsinlärning kopplas det beteende som observeras till sig själv. Dock kan människor 
genom sitt eget självförtroende bemästra erfarenheter och prestationsförmåga. Detta innebär att 
trots att man som barn blivit vittne till våld mellan sina föräldrar kan man genom self-efficiancy 
stå emot den erfarenheten. Om resultatet i tabellerna 14-17 tolkas utifrån detta resonemang kan 
det förklara varför några av de respondenter som, när de var barn bevittnat våld mellan 
föräldrarna, har lyckats att kontrollera dessa erfarenheter och inte fört med sig det negativa 
beteendet i den egna relationen som vuxen. Enligt Passer och Smith (2005) kan de personer som 
fört vidare föräldrarnas våldsbeteende i den egna relationen ha en lägre self-efficiancy. Där det i 
ovanstående tabeller finns en markant signifikans mellan att ha erfarit någon form av våld och 
sedan utsätta sin partner för någon liknande företeelse skulle enligt Almqvist och Broberg (2005) 
kunna förklaras genom en disorienterad anknytning. Denna typ av anknytning förekommer inte 
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sällan då barnet blir utsatt för, eller blir vittne till, våldshandlingar under uppväxten. Vid en 
disorienterad anknytning saknas tryggheten mellan föräldrar och barn vilket kan leda till att 
barnet har svårt att skapa en trygg relation i vuxen ålder. Det kan även leda till att barnet som 
vuxen reagerar med aggressivitet då de anammat sina föräldrars beteende. Resultatet i tabell 17 
visar att 64 % av de män som utsatts för hot om fysiskt våld av sin far/styvfar även har hotat sin 
partner i vuxen ålder. Att dessa data ger en markant signifikans skulle enligt Bandura (Passer & 
Smith, 2004) förklaras med den sociala inlärningsteorin. Denna modellinlärning sker genom att 
barnet uppmärksammar ett särskilt beteende hos föräldern och håller modellen kvar i minnet. 
Därefter sker en motorisk reproducering via en motivation vilket leder till att barnet själv utför 
samma beteende.  
 

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar besvaras samt diskuteras utifrån det resultat som 
erhölls från enkätundersökningen. Vi går igenom varje frågeställning var för sig för att senare 
föra en slutdiskussion.  
 

I frågorna om studenter vid Örebro Universitet har erfarit våld i familjen under uppväxten samt 
vilken typ av våld visade resultatet att flera studenter på Örebro Universitet till en viss grad har 
erfarenheter av våld. Det vanligast förekommande är att respondenterna upplevt gräl och 
konflikter mellan sina föräldrar under uppväxten. Detta kan ses som ett dåligt familjeklimat 
menar Lagerberg och Sundelin (2000), men de anser även att konflikter och gräl i viss 
utsträckning måste kunna förekomma utan att det blir skadligt för barnet.  

Totalt av alla respondenter har 17 % upplevt hot om fysiskt våld av sin far/styvfar, och 8 % 
av sin mor/styvmor. Generellt är det högre frekvens av upplevelser om hot om fysiskt våld, och 
det faktiska våldet, i form av att föräldrarna kastat något, knuffat, hållit fast eller släpat barnet, 
hos det manliga könet. Svensk forskning visar att barn löper sex gånger större risk att bli utsatt 
för fysiskt våld om det förekommer våld mellan föräldrarna (Jansson mfl., 2007) I vår 
enkätundersökning framkom att far/styvfar i högre utsträckning var våldsam mot mor/styvmor än 
tvärt om. Jaffe, Wolfe och Wilson (1990) menar att barnet inte behöver bli direkt utsatta eller ens 
bevittna våldet mellan sina föräldrar för att påverkas negativt av det. Barn som märker av 
känslomässiga förändringar i form av till exempel rädsla eller ångest hos den förälder som blivit 
utsatt för våld blir indirekt utsatta för våldet.   
 

Av de tillfrågade studenterna uppgav 84 % att de har haft eller har en parrelation. Detta innebär 
att de resterande 16 % inte har kunnat svara på frågor som gäller våld från sin partner. De hade 
dock fyllt i svarsalternativ ”nej” på dessa frågor och därmed kan datan vara något missvisande. 
Forskning visar att om ett barn bevittnat eller har blivit utsatt för våld i hemmet ökar 
sannolikheten att de som vuxna blir våldsamma eller utsatta för våld (Jaffe, Wolfe & Wilson, 
1990) Vi anser därför att det är viktigt att påpeka att några av de respondenter som inte haft 
någon parrelation i vuxen ålder har utsatts för våld eller hot om våld under uppväxten vilket ger 
en ökad risk att de som vuxna blir våldsverkare eller utsatta för våld.  

Vid frågorna om respondenterna har erfarit våld i egna relationer som vuxen samt vilken typ 
av våld visade resultatet på att den vanligast förekommande typen av våld i parrelationer är hot 
om fysiskt våld, att partnern kastat något som skulle kunna göra dem illa, samt knuffat, hållt fast 
eller släpat. Denna typ av våld utfördes av båda parterna. Frågorna gällande beteende, såsom 
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svartsjuka, kalla partnern nedsättande saker, få partnern att känna sig underlägsen och dålig 
presenteras inte i resultatkapitlet utan kan ses i bilaga 3. Ungefär en fjärdedel av samtliga 
respondenter uppgav att deras partner var svarsjuk samt kallade dem nedsättande saker. Detta är 
enligt definition en form av psykiskt våld och bör ses lika allvarligt på som fysiskt våld. I studien 
har vi dock valt att fokusera på det fysiska våldet på grund av avgränsning.  

Resultatet i enkätundersökningen visar på att det finns samband mellan erfarenheter av våld 
under uppväxten och i den vuxna relationen. Det var endast vissa samband som var signifikanta. 
Ett av de mer betydande sambanden visades i resultatet i tabell 14, då 38 % av de manliga 
respondenterna som blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin far/styvfar även blivit 
behandlade på samma sätt av sin partner. Vidare visar tabell 15 att 31 % av de manliga 
respondenterna som blivit knuffade, fasthållna eller släpade av sin far/styvfar hade gjort samma 
sak mot sin partner. Tabell 17 visar att 64 % av de manliga respondenterna som utsatts för och 
om fysiskt våld av sin far/styvfar har hotat sin partner. Enligt Jaffe, Wolf och Wilson (1990) är 
sambandet mellan att ha blivit utsatt för våld, eller hot om våld, och utsätta sin partner för våld 
eller hot om våld väldigt vanligt. Särskilt vanligt är detta hos män och forskning förklarar detta 
med att pojkar som upplever våld i familjen lär sig att genom detta beteende i vuxen ålder ta 
kontroll över sin familj eller partner.  (Jaffe, Wolf och Wilson, 1990). Garbarinos studie från 
2004 visar att detta samband kvarstod drygt ett decennium senare då han studerade våldet utifrån 
det manliga perspektivet. Även hans studie styrker sambandet mellan att ha bevittnat eller utsatts 
för våld och själv utveckla ett våldsamt beteende (Garbarino, 2004).  
Andershed och Andershed (2005) har i sin forskningsöversikt av internationell forskning studerat 
ämnet normbrytande beteende. Forskarna, liksom vi, menar att det är svårt att besvara frågan om 
varför vissa barn utvecklar ett normbrytande beteende. Detta då det är många faktorer som 
samverkar i utvecklingen av ett normbrytande beteende som till exempel genetik, miljö och 
sociala relationer. Beroende på vilka förutsättningar som finns runtomkring barnet, och på vilket 
sätt barn hanterar och reagerar på våldet påverkas deras utveckling på olika sätt. Detta skulle 
kunna vara en förklaring till studiens varierade resultat.  

Ytterligare en aspekt som uppsatsförfattarna tycker det är viktigt att belysa är att begreppet 
våld är så vitt och att människor tolkar det på olika sätt. Detta gör att resultatet i vår analys bör 
tolkas med viss försiktighet. Trots att det fanns begreppsdefinitioner i enkäten kan frågorna ha 
tolkats på olika sätt. Vidare vill ändå poängteras att en våldshandling som enbart skett en gång 
eller vid enstaka tillfällen kan påverka barnets utvecklingsprocess mot vuxen individ negativt. 
Som nämnt ovan var det en stor del av respondenterna som uppgav att de upplevt hot om våld 
både som barn och i den vuxna relationen. Likaså var det en relativt hög frekvens som uppgett att 
det även själva utsatt sin partner för hot om våld. Lundgren m.fl (2001) menar att hot om våld 
kan ses som en allvarlig form av psykiskt våld. Många kvinnor beskriver denna typ av våld som 
värre än fysiskt våld. I enkäten framkom att där svartsjuka förekom var det från båda parterna var 
det en hög frekvens av respondenterna som kallade sin partner nedsättande saker. I viss mån hade 
några kvinnor erfarenheter av att bli kontrollerade genom att de inte fick träffa släkt och vänner 
samt att partnern kontrollerade hennes ekonomi. Lundgren m.fl (2001) menar att det inte sällan 
startar med ett kontrollerande beteende för att sedan utvecklas till även fysiskt våld.  

Generellt kunde vi utläsa i resultatet att våld mot män påverkade dem på ett annat sätt än hur 
våld påverkar kvinnor. Om en man som liten blivit slagen eller hotad av sin far eller styvfar fanns 
ett starkt samband till att han själv utsatte, eller blev utsatt, av våld eller hot av sin partner. Om 
männen under sin uppväxt blivit utsatta för slag eller hot av sin mor eller styvmor fördes inte 
beteendet vidare. Detta väcker frågor kring om mödrars våld inte anammas av barnet i samma 
utsträckning som fäders våld. Den tidigare forskningen visade att pojkar som bevittnat eller blivit 
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utsatt för våld under barndomen löpte högre risk att själva utsätta sin partner för våld. Flickor 
däremot som bevittnade eller blev utsatta för våld under uppväxten blev offer även i vuxen ålder 
(Jaffe, Wolf & Wilson, 1990). Vårt resultat visar dock inte på något sådant samband. Istället 
fanns ett signifikant samband som nämnt ovan att män som blivit utsatta som barn även blev 
offer för våld i den vuxna relationen. Det fanns ingen signifikans mellan att kvinnor som blivit 
utsatta för våld blev det i den vuxna relationen.  

 
Vi anser att studiens syfte och frågeställningar har besvarats och studien har berikat oss med 

kunskap om ämnet våld samt bakomliggande faktorer för att utveckla ett våldsamt beteende. 
Denna studie är ett bidrag till forskningsfältet genom att uppmärksamma och belysa 
problematiken kring ämnet. Det är viktigt att hålla diskussionen vid liv för att därigenom utforma 
preventiva åtgärder mot våld gentemot barn. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till 
fortsatt forskning inom området och i synnerhet mäns utsatthet för våld. 
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ÖREBRO UNIVERSITET     Bilaga 1 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete C 
 
 
 
 
Hej 
Vi är tre socionomstudenter från Örebro Universitet som ska skriva vår C-uppsats. Vi avser att 
undersöka studenters erfarenheter av våld i familjen och i egna relationer, samt att undersöka om 
det finns ett samband mellan erfarenhet av våld under uppväxten och i den vuxna relationen? 
 
Vår förhoppning är att du vill delta i vår undersökning som är frivillig och där du kommer att 
vara helt anonym. En del av frågorna kan väcka starka känslor men det är viktigt att du svarar så 
uppriktigt du kan.  
 
Om du har frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
Silva Bolu 
Roxana Espinoza 
Sandra Lindqvist 
 
 
 
Ni kan nå oss via,  
Mail: silva.bolu@hotmail.com 
Tfn: 0707- 33 33 15  
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                                                                                                                 Bilaga 2 
Dessa frågor handlar om dig och din uppväxt   
  
1. Är du   

 ( ) man    

 ( ) kvinna   
  
2. Under din uppväxt, hur många personer tillhörde hushållet?              
Hushåll betyder personer som du bodde och åt tillsammans med. Räkna med dig själv!  

 ( ) Personer 
 
 3. Vilka personer bodde du med i hushållet, under din uppväxt?   
Fler än ett kryss är tillåtet! Om dina föräldrar är skilda och du ibland bodde hos mamma och ibland hos pappa, kryssa 
då i det som gäller där du OFTAST bodde.    

 ( ) Mamma  

 ( ) Pappa  

 ( ) Styvmamma  

 ( ) Styvpappa  

 ( ) Bror/bröder  

 ( ) Syster/systrar  

 ( ) Andra, nämligen…………………………………..  
_______________________________________________________________________  
 Dessa frågor handlar om dina erfarenheter av våld, och hot om våld under 
din uppväxt med familjemedlemmar.  
Med våld/våldsam menar vi fysiskt våld och /eller hot om våld.  
  
4. Har det förekommit konflikter och gräl mellan dina föräldrar under din uppväxt?  
 ( ) Ja  

 ( ) Nej  

 ( ) Vet ej/minns ej  
  
5. Var din far/styvfar någonsin våldsam mot din mor/styvmor?  

 ( ) Ja   

 ( ) Nej   

 ( ) Vet ej/minns ej  
  
 6. Var din mor/styvmor någonsin våldsam mot din far/styvfar?  

 ( ) Ja  

 ( ) Nej  

 ( ) Vet ej/minns ej  
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7. Var din far/styvfar någonsin våldsam mot dina syskon/styvsyskon eller andra personer 
som ingår i hushållet?  

 ( ) Ja  

 ( ) Nej  

 ( ) Vet ej/minns ej  
  
8. Var din mor/styvmor någonsin våldsam mot dina syskon/styvsyskon eller andra personer 
som ingår i hushållet?  

 ( ) Ja  

 ( ) Nej  

 ( ) Vet ej/minns ej  
  
9. Har någonsin din far/styvfar uppträtt våldsamt mot dig på följande sätt under din 
uppväxt?   
                                            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…………………………………………..  
  
10. Har någonsin din mor/styvmor uppträtt våldsamt mot dig på följande sätt under din 
uppväxt? 
                                                                                                                         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.                                                                  ( )   ( ) 
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 Ange hur…………………………………………..  
Dessa frågor handlar om dina erfarenheter av våld, och hot om våld, i en 
parrelation. (Med parrelation menas pojkvän/flickvän, sambo/särbo, maka/make). 
 
11. Har du någonsin haft en pojkvän/flickvän, sambo/särbo, maka/make I ditt vuxenliv?       
 Med vuxenliv menas över 18 års ålder. 

 ( ) Ja       

 ( ) Nej  
 
12. Har någonsin din nuvarande eller tidigare pojkvän/flickvän, sambo/särbo, maka/make 
uppträtt våldsamt mot Dig på något av följande sätt?  
                                                                                                                       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 Du någonsin uppträtt våldsamt mot din nuvarande eller tidigare pojkvän/flickvän, 
sambo/särbo, maka/make på något av följande sätt?  
                                                                                                                         Ja      Nej  

- Hotat med att göra henne/honom illa fysiskt                                                 ( )   ( ) 
- Kastat något på henne/honom, något som skulle kunna göra                        ( )   ( ) 
  henne/honom illa  

- Knuffat henne/honom, hållit fast henne/honom eller släpat henne/honom    ( )   ( )                                                   
- Slagit henne/honom med knytnäven, slagit henne/honom med något hårt   

   föremål eller sparkat henne/honom                                                                ( )   ( )                                 

- Tagit stryptag på henne/honom eller försökt kväva henne/honom                 ( )   ( )                                            

- Bankat hennes/hans huvud mot något                                                             ( )   ( ) 
- Hotat med eller använt kniv, skjutvapen eller annat   

  vapen                                                                                                                ( )   ( ) 
- Varit våldsam på något annat sätt.                                                                   ( )   ( ) 
  Ange hur…………………………………………..  
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14. Passar någon eller några av de här beskrivningarna in på din nuvarande eller tidigare 
pojkvän/flickvän, sambo/särbo, maka/make?    
                                                                                                                      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                                                                                                  ( )   ( ) 
  

15. Passar någon eller några av de här beskrivningarna in på ditt beteende mot din 
nuvarande eller tidigare pojkvän/flickvän, sambo/särbo, maka/make?    
                                                                                                                        Ja       Nej  
- Du är svartsjuk och kräver att få veta vem han/hon                                     
träffat och vad han/hon gjort                                                                           ( )   ( ) 
- Du kallar honom/henne nedsättande saker                                                    ( )   ( )                                                       

- Du får honom/henne att känna sig underlägsen och dålig                             ( )   ( ) 
- Du startar ofta bråk när han/hon ska träffa släkt eller vänner                        ( )   ( ) 
- Du förbjuder henne/honom att träffa släkt eller vänner                                 ( )   ( ) 
- Du låter inte honom/henne besluta om pengar eller köpa                                     
  saker som han/hon vill                                                                                    ( )   ( ) 
- Du skadar avsiktligt hans/hennes saker eller saker hon/han tycker om          ( )   ( ) 
- Du hotar att göra sig själv illa om han/hon lämnade dig                                ( )   ( ) 
 
 
Här kan du skriva om du har övriga funderingar!  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
  

 
Tack för din medverkan! 
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Enkätresultat      Bilaga 3 
 
 
Har studenter vid Örebro universitet erfarenheter av våld i familjen under uppväxten, och i sådant 
fall vilken typ av våld? 
 
 

Gräl/konflikter mellan föräldrar  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ja 74 74 74 74 

nej 26 26 26 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Far/styvfar våldsam mot mor/styvmor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 20 20 20 20 

nej 77 77 77 97 

vet ej/minns ej 3 3 3 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Mor/styvmor våldsam mot far/styvfar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 9 9 9 9 

nej 89 89 89 98 

vet ej/minns ej 2 2 2 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Far/styvfar våldsam mot syskon el andra pers i hushåll 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 15 15 15 15 

nej 85 85 85 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Mor/styvmor våldsam mot syskon el andra i hushåll 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 9 9 9 9 

nej 91 91 91 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Far/styvfar hotat med att göra dig illa fysiskt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 17 17 17 17 

nej 83 83 83 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Far/styvfar kastat något på dig, något som skulle kunna göra dig illa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 8 8 8 8 

nej 92 92 92 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Far/styvfar knuffat dig/hållit fast/släpat dig  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 27 27 27 27 

nej 73 73 73 100 

Valid 

Total 100 100 100  

      

 
Far/styvfar slagit dig med knytnäve el sparkat dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 6 6 6 6 

nej 94 94 94 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Far/styvfar tagit stryptag på dig/försökt kväva dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 2 2 2 2 

nej 98 98 98 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Far/styvfar bankat ditt huvud mot ngt  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 2 2 2 2 

nej 98 98 98 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Far/styvfar hotat med/använt kniv/skjutvapen el annat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid nej 100 100 100 100 

 
Far/styvfar varit våldsam på annat sätt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 7 7 7 7 

nej 93 93 93 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Mor/styvmor hotat med att göra dig illa fysiskt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 8 8 8 8 

nej 92 92 92 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Mor/styvmor kastat något på dig, något som skulle kunna göra dig illa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 4 4 4 4 

nej 96 96 96 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Mor/styvmor knuffat dig/hållit fast/släpat dig  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 14 14 14 14 

nej 86 86 86 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Mor/styvmor slagit dig med knytnäve el sparkat dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 3 3 3 3 

nej 97 97 97 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Mor/styvmor tagit stryptag på dig/försökt kväva dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 1 1 1 1 

nej 99 99 99 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Mor/styvmor bankat ditt huvud mot ngt  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid nej 100 100 100 100 
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Mor/styvmor hotat med/använt kniv/skjutvapen el annat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid nej 100 100 100 100 

 
Mor/styvmor varit våldsam på annat sätt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 4 4 4 4 

nej 96 96 96 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har studenter vid Örebro universitet erfarenheter av våld i egna relationer som vuxen, och i sådant 
fall vilken typ av våld? 

Har du haft en parrelation 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 84 84 84 84 

nej 16 16 16 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Har din partner hotat med att göra dig illa fysiskt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 11 11 11 11 

nej 89 89 89 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Har din partner kastat något på dig, något som skulle kunna göra dig illa 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 9 9 9 9 

nej 91 91 91 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har din partner knuffat dig/hållit fast/släpat dig  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 16 16 16 16 

nej 84 84 84 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har din partner slagit dig med knytnäve el sparkat dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 7 7 7 7 

nej 93 93 93 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har din partner tagit stryptag på dig/försökt kväva dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 2 2 2 2 

nej 98 98 98 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Har din partner bankat ditt huvud mot ngt  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 1 1 1 1 

nej 99 99 99 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har din partner hotat med/använt kniv/skjutvapen el annat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 3 3 3 3 

nej 97 97 97 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har din partner varit våldsam på annat sätt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 6 6 6 6 

nej 94 94 94 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Har du hotat att göra din partner illa  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 14 14 14 14 

nej 86 86 86 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Har du kastat ngt på din partner 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 9 9 9 9 

nej 91 91 91 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har du knuffat/hållit fast din partner  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 10 10 10 10 

nej 90 90 90 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har du slagit med knytnäven/sparkat din partner 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 3 3 3 3 

nej 97 97 97 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Har du tagit stryptag/försökt kväva din partner  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 1 1 1 1 

nej 99 99 99 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Har du bankat din partners huvud mot något 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 1 1 1 1 

nej 99 99 99 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har du hotat med/använt kniv/skjutvapen mot din partner 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 1 1 1 1 

nej 99 99 99 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Har du varit våldsam mot din partner på annat sätt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 2 2 2 2 

nej 98 98 98 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Är din partner svartsjuk  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 28 28 28 28 

nej 72 72 72 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Din partner kallar dig nedsättande saker 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 23 23 23 23 

nej 77 77 77 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Din partner får dig att känna dig underlägsen och dålig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 13 13 13 13 

nej 87 87 87 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Din partner startar bråk när du ska träffa släkt/vä nner 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 10 10 10 10 

nej 90 90 90 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
 

Din partner förbjuder dig att träffa släkt/vänner  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 8 8 8 8 

nej 92 92 92 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Din partner låter dig inte besluta om pengar/köpa saker 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 8 8 8 8 

nej 92 92 92 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Din partner skadar avsiktligt din saker/saker du tycker om 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 8 8 8 8 

nej 92 92 92 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Din partner hotar att göra sig illa om du lämnar honom/henne 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 7 7 7 7 

nej 93 93 93 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Du är svartsjuk 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 22 22 22 22 

nej 78 78 78 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Du kallar din partner nedsättande saker 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 14 14 14 14 

nej 86 86 86 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Du får din partner att känna sig underlägsen/dålig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 5 5 5 5 

nej 95 95 95 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Du startar bråk när din partner ska träffa släkt/vä nner 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 7 7 7 7 

nej 93 93 93 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Du förbjuder din partner att träffa släkt/vänner  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 3 3 3 3 

nej 97 97 97 100 

Valid 

Total 100 100 100  
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Du låter inte din partner besluta om pengar/köpa saker 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 4 4 4 4 

nej 96 96 96 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Du skadar avsiktligt din partners saker/saker hon/han tycker om 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 3 3 3 3 

nej 97 97 97 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 
Du hotar att göra dig själv illa om din partner lämnar dig 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 4 4 4 4 

nej 96 96 96 100 

Valid 

Total 100 100 100  

 


