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validering av ett instrument med hjälp av fokusgrupper 
 
 

Katarina Kjellnert 
 

 
Våld i nära relationer existerar i de flesta samhällen och förekommer 
bland såväl heterosexuella som samkönade par. Mycket forskning har 
främst ägnats åt mäns våld mot kvinnor där offret ofta orsakas stort 
lidande. Men våld som konfliktlösningsmetod är inte förbehållet män 
utan används även av kvinnor. En kartläggning av mäns och kvinnors 
våld i nära relationer i en svensk allmänpopulation planeras och ett 
frågeformulär har sammansatts och översatts från engelska. Denna 
uppsats ingår i valideringsstudien av formuläret. Syftet har varit att 
undersöka frågeformulärets giltighet i en svensk allmänpopulation. 
Valideringen har skett genom fyra fokusgruppsdiskussioner med 
experter. Resultatet visar att formuläret ger en giltig bild av mäns 
våld mot kvinnor. Fokusgrupperna har i lägre grad kunnat validera 
formulärets giltighet för kvinnors våld mot män i heterosexuella 
relationer. Våld i samkönade relationer berördes i princip inte alls 
under diskussionerna. Fokusgruppernas sammansättning antas i hög 
grad ha påverkat resultatet. 
 

Våld i nära relationer är ett problem världen över. Det orsakar stort lidande och kostar 
samhällen mycket pengar och resurser, enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2002). 
Våld som sker i nära relationer är till största delen osynligt och sker i hemmet, på 
arbetsplatser eller på institutioner. Våldet sker privat mellan två personer och det saknas 
nästan alltid vittnen. Det är därför en typ av våld som är svårt för samhället att 
förhindra, varpå det kan pågå under mycket lång tid. I vissa fall upphör inte våldet 
förrän offret har dött. I hela världen dör över en miljon människor årligen till följd av 
skador orsakade av andra eller dem själva. Fysiskt våld är därmed den vanligaste 
dödsorsaken för människor mellan 15 och 44 år (WHO, 2002).  
 
WHO skiljer på tre huvudgrupper av våld: våld som individen riktar mot sig själv, våld 
mellan individer och kollektivt våld. Våld mellan individer kan i sin tur delas in i våld 
inom nära relationer och våld utanför nära relationer. Fokus i den här uppsatsen kommer 
att ligga på våld i nära relationer, det vill säga relationer mellan par som är eller har 
varit gifta, sammanboende, särboende eller som dejtar. Tjugo års forskning har lett fram 
till kunskapen om att våld i nära relationer förekommer såväl bland heterosexuella som 
homosexuella, lesbiska, bisexuella- och transpersoner. I takt med denna forskning har 
även definitionen av våld breddats till att inte bara gälla fysiskt våld utan även psykiska 
kontrollfaktorer och sexuellt våld (Holmberg & Stjernqvist, 2005; Rhatigan, Moore & 
Street, 2005). Under de senaste 30 åren har mycket forskning ägnats åt att mäta framför 
allt mäns våld mot kvinnor och bilden av den misshandlade kvinnan som offer i den 
patriarkaliskt styrda familjen har växt fram (Rhatigan et al, 2005). Vissa forskare 
definierar våld i nära relationer som främst mäns våld mot kvinnor (Dobash, Dobash, 
Cavanagh & Lewis, 1998). Även om kvinnor också utövar våld menar dessa forskare att 
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det är ovidkommande eftersom konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor är så mycket 
större i form av kostnader för den enskilda individen och för samhället i stort. Andra 
forskare menar att våld som konfliktlösningsmetod inte är förbehållet män utan att 
kvinnor och män är lika våldsamma i nära relationer och att detta är ett viktigt fenomen 
att undersöka (Graham-Kevan & Archer, 2003; Kelly & Johnson, 2008; Straus, 1999, 
2007a). Några argument för detta är dels att våld i sig är oacceptabelt, dels att våld 
oftast leder till mer våld (Straus, 1999).   

  
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2008) begår män våldsbrott i mycket högre grad 
än kvinnor och drabbas också oftare av konsekvenserna i form av skador och död.  
Sedan 1990 har cirka 100 människor per år dödats i Sverige. Scenariot utgörs oftast av 
en situation där två män känner varandra och den ena dödar den andra. Båda är troligen 
kriminellt belastade och missbrukar eller är psykiskt sjuka. Kvinnor drabbas å sin sida i 
oproportionerligt hög grad av det grova våldet i relation till deras andel av förövarna. 
Bland gärningsmännen utgör kvinnorna tio procent och bland offren en tredjedel. 
Ungefär hälften av de kvinnliga offren dödas i hemmiljö av en man som de har en nära 
relation till (BRÅ, 2007). Även detta våld försiggår oftast i så kallade ekonomiskt och 
socialt marginaliserade miljöer (Litzén, 2004). Dödligt våld i en nära relation drabbar 
även män. Årligen dödas 3-4 män av en kvinna som de har en nära relation till (Mikael 
Rying, personlig kommunikation, 30 november, 2008). Misshandel är det vanligaste 
våldsbrottet i Sverige och även där drabbar våldet kvinnor främst i nära relationer 
medan detta inte gäller män. Under 2007 polisanmäldes 82 300 misshandelsbrott och av 
dem var 26 900 riktade mot kvinnor (BRÅ, 2008). 66 procent av de manliga 
misshandelsoffren var obekanta med gärningsmannen medan 75 procent av de kvinnliga 
offren var bekanta med gärningsmannen. Brott där offer och gärningsman känner 
varandra polisanmäls mer sällan medan brott på öppen plats av okänd gärningsman 
oftare polisanmäls (BRÅ, 2004). Detta kan vara en anledning till att mörkertalet för 
misshandelsbrott mot kvinnor beräknas vara fyra till fem gånger högre än det faktiska 
antalet polisanmälda misshandelsbrott (BRÅ, 2002).   
 
En stor del av våldshändelserna kommer inte till polisens kännedom. I Statistiska 
centralbyråns undersökning av svenska folkets levnadsförhållanden (SCB, 2004) 
uppgav 7,5 procent av befolkningen att de hade utsatts för fysiskt våld eller hot under år 
2000-2001. Bland de våldsutsatta personerna har SCB bland annat identifierat två 
högriskgrupper: unga män som oftare drabbas av våld på öppen gata samt ensamstående 
småbarnsmödrar som oftare drabbas av våld i bostaden. SCB:s slutsats när det gäller 
allmänhetens risk för att utsättas för våld i Sverige lyder: ”Om man således inte är 
alltför ung och inte så ofta brukar delta i vissa former av ’nöjesliv’, inte tillhör vissa 
speciella yrkesgrupper och inte blir slagen av sin partner är risken för våld eller hot, 
åtminstone upprepat sådant, ganska liten” (SCB, 2004, sid. 11).  
 
Förekomsten av mäns våld mot kvinnor både utanför och inom nära relationer har i 
Sverige kartlagts genom undersökningen ”Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i 
jämställda Sverige – en omfångsundersökning” (Brottsoffermyndigheten, 2001). Den 
utfördes på uppdrag av den dåvarande regeringen i samband med kvinnofridsreformen 
(Prop. 1997/98:55). En enkätundersökning gjordes bland 10 000 kvinnor i åldrarna 18-
64 år. Svarsfrekvensen var 70 procent och resultatet visade att 3 procent av de 4 771 
kvinnor som hade en nuvarande make eller sambo hade utsatts för fysiskt våld under det 
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senaste året. Lika stor andel hade utsatts för sexuellt våld av sin nuvarande make eller 
sambo under det senaste året. Totalt hade 11 procent utsatts för fysiskt våld, sexuellt 
våld eller hot någon gång av sin nuvarande make eller sambo. Undersökningen 
bekräftade den dominerande bilden att kvinnor löper risk för misshandel och övergrepp 
i en nära relation med en man. Enligt författarna går det inte att hitta mönster som 
särskiljer misshandlare från andra män vad gäller alkoholkonsumtion, social utsatthet, 
utbildning, personliga egenskaper eller uppväxt (Brottsoffermyndigheten, 2001). 
Utredningen utgick från teorin om kvinnan som underställd mannen i ett patriarkaliskt 
samhälle, den så kallade könsmaktsordningen. I den statliga utredningen ”Slag i luften” 
som kom tre år senare skrev man att ”Mäns våld mot kvinnor måste tolkas i ett socialt 
och kulturellt sammanhang där män är överordnade kvinnor. Våldet är både ett uttryck 
för en könsmaktsordning och ett sätt att upprätthålla densamma” (SOU:2004:121, sid. 
12).  
 
Mot bakgrund av detta resonemang kommer uppsatsen att gå in på hur våld kan yttra sig 
i olika typer av nära relationer. Aspekter som kommer att tas upp är dels synen på våld 
som en eller flera olika företeelser, dels föreställningar kring offer och förövare.  
 
Makt- och kontrollhjulet avseende våld i nära relationer 
Makt- och kontrollhjulet utvecklades genom Duluthmodellen i Minnesota i USA 1980-
1981, då myndigheter, organisationer och rättsväsende utförde en samlad aktion mot 
mäns våld mot kvinnor (The Duluth Abuse Intervention Project, 1993). Aktionen 
resulterade i interventionsprogram mot män som utövar våld mot kvinnor i nära 
relationer. Makt- och kontrollhjulet illustrerar hur fysiskt och sexuellt våld kan utgöra 
en mindre del av en våldsam relation medan däremot en väv av psykiska 
kontrollfaktorer som att uppträda skrämmande och aggressivt, nedvärdera, isolera, 
skuldbelägga, förminska, använda barnen som utpressningsobjekt, kontrollera 
ekonomin, ta den överordnade rollen i relationen samt hota med fysiskt våld ger den ena 
parten makt över den andra parten.  
 
Våldets normaliseringsprocess 
I relationer som karakteriseras av makt och kontroll antas offret bli systematiskt 
nedvärderat. Våldet och kontrollen blir en del av offrets liv på så vis att det ses som en 
normal del av vardagen. Genom att växla mellan våld och omsorg stärker förövaren 
kontrollen över offret. Offret antas komma att försöka anpassa sig till förövarens idéer 
om henne/honom och acceptera ett krympande livsutrymme, där förövaren begränsar 
offrets möjligheter att handla, tala, tänka, känna och umgås fritt med andra människor. 
Efterhand ser offret sig själv med förövarens nedvärderande och kritiska ögon och tar 
den bilden för sann. Våldet får en ny betydelse för offret; att hon/han förtjänar det. Detta 
är vad som brukar kallas våldets normaliseringsprocess (Lundgren, 2004). Bilden av 
våld i nära relationer som det framställs genom makt- och kontrollhjulet och det 
teoretiska begreppet våldets normaliseringsprocess har utvecklats genom forskning om 
mäns våld mot kvinnor. Numera används dessa teoretiska modeller även i forskning om 
samkönat våld (Holmberg & Stjernqvist, 2005).  
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Figur 1. Makt- och kontrollhjulet utvecklades av Pence och Paymar (The Duluth Abuse 
Intervention Project, 1993). 
 
Fyra typer av våld i nära relationer 
Inom aktuell forskning av våld i nära relationer råder två motstridiga ståndpunkter. Den 
ena innebär att kvinnor och män i princip är lika våldsamma mot varandra och den 
andra innebär att mannen är förövaren och kvinnan är offret (Archer, 2000). 
Forskningsdebatten har lett till en diskussion om vilken typ av våld man egentligen 
hittar i olika studier beroende på i vilken population man söker. Kelly och Johnson 
(2008) vill med sin kategorisering av våld visa att båda forskarlägren har rätt men att de 
utgår från olika urval, vilket styr fynden av våld. Enligt dem är våld i nära relationer inte 
en utan fyra olika företeelser som skiljer sig åt när det gäller vem som är förövare och 
offer, i vilka populationer våldet är vanligt, hur våldet uppstod, hur återkommande det 
är, hur grovt det är, hur de utlösande faktorerna ser ut samt framför allt hur mycket 
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kontroll som utövas. Den första typen av våld är vad som i Sverige kallas mäns våld 
mot kvinnor eller kvinnovåld (eng. coercive controlling violence). Forskning som 
baseras på ett riktat urval finner oftast denna typ av grovt våld, till exempel bland 
kvinnor som har skyddat boende eller bland män dömda för misshandel av en kvinna. 
Förövaren är nästan alltid man och offret nästan alltid kvinna. Våldet är både 
psykologiskt, fysiskt och ofta även sexuellt (figur 1). Våldet är ofta grovt, frekvent 
förekommande och risken för att offret får svåra skador är hög (Graham-Kevan & 
Archer, 2003; Johnson, 2006).  
  
Den andra typen av våld är våldsamt motstånd (eng. violent resistance). Det utövas ofta 
av en kvinna mot en man som svar på hans våld mot henne. Det är en typ av våld som 
sker tillfälligt och ofta får mycket negativa konsekvenser för utövaren eftersom den 
andra parten oftast svarar med ännu mer våld. Våldsamt motstånd hittar man ofta i 
samma urvalsgrupper som i kategori 1 och det sker i en relation där den ena parten 
utövar hög kontroll. Den form av kvinnligt våldsamt motstånd som får mest 
uppmärksamhet är de fall där kvinnan slutligen dödar mannen för att slippa ur 
relationen. Det finns mycket lite data på förekomsten av manligt våldsamt motstånd mot 
en kvinna även om viss forskning tyder på att det existerar (Kelly & Johnson, 2008).  
 
Den tredje typen av våld är situationsbetingat partnervåld (eng. situational couple 
violence), Omfångsstudier i randomiserade populationer har upprepade gånger visat att 
våld i nära relationer är symmetriskt, det vill säga att det i lika hög grad utövas av 
kvinnor som av män. Johnson (2006) fann i en omfångsstudie att 89 procent av våldet i 
en randomiserad population utgjordes av ömsesidigt situationsbetingat våld och enbart 
11 procent utgjordes av mäns våld mot kvinnor (kategori 1). Dessa fynd bekräftas av 
Archer genom metaanalyser (1999, 2000). Situationsbetingat partnervåld är enligt denna 
forskning det vanligaste mönstret för våldsamma par (Kelly & Johnson, 2008). Detta 
våld är ömsesidigt, mindre grovt och förekommer inte i ett sammanhang av makt- och 
kontrollbeteenden. Våldet sker i stunden, båda parter är lika benägna att angripa 
varandra i hastigt mod och båda parter är oförmögna att hantera ilska och konflikter 
(Johnson, 2006). Våldets upprinnelse anses vara en eskalerande konflikt mellan två 
parter och det kommer sällan till polisens kännedom. Våldet kan uppträda en gång eller 
vara mer frekvent. Kvinnor och män rapporterar lika stort utövande och initierande av 
våld i relationen. Våldets etiologi ser dessutom likadan ut för män och kvinnor i denna 
kategori, där drivkrafterna är ilska, frustration och en önskan om att betvinga partnern. 
Resultaten bekräftar inte föreställningen om att kvinnor främst skulle slå i självförsvar. 
Prevalensen för situationsbetingat partnervåld i nordamerikanska omfångsstudier är 
mellan 20 och 40 procent (Straus, 2007b). Forskning visar också att ju yngre 
population, desto högre andel kvinnligt våld i relationen. Vissa undersökningar bland 
dejtande ungdomar visar att kvinnor i högre grad än män initierar våld (Archer, 2000).  
 
Den fjärde typen av våld är separationsutlöst våld (eng. separation-instigated violence). 
Denna typ av våld är även den symmetrisk. Den karakteriseras av oväntade och för 
förövaren ovanliga utbrott i samband med en påtvingad separation, exempelvis 
skilsmässa eller vårdnadstvist. Våldet är begränsat och innehåller inga 
kontrollbeteenden (figur 1). 
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Kvinnors våld mot män 
Enligt Archer (2000) trivialiseras det våld kvinnor utövar mot män av samhället. 
Föreställningar om kvinnor och män gör att män förväntas kunna försvara sig och att 
våld från en kvinna därmed inte kan skada dem i någon högre grad (Brown, 2008). 
Enligt Johnson (2006) och Graham-Kevan & Archer (2003) utövar kvinnor ensidigt 
våld mot män i viss mån. Mellan 3 och 7 procent av det grova våldet (figur 1) i 
randomiserade populationer utövas av kvinnor. Fynd i en metaanalys visar att en mindre 
del av männen skadades fysiskt av sin kvinnliga partner (Archer, 2000). Kvinnors våld 
mot män i Sverige har undersökts i mycket liten skala bland annat genom djupintervjuer 
(Palmberg & Wasén, 2003). Männen vittnar där om att de lidit kroppslig skada samt 
känt sig hotade, kränkta och rädda. De har utnyttjats ekonomiskt och utsatts för psykiskt 
våld i form av att ha blivit berövade kontakten med sina barn samt blivit 
misskrediterade inför barnen av modern. En amerikansk kvalitativ studie (Hines, Brown 
& Dunning, 2007 refererad till i Kelly och Johnson, 2008) visade att 90 procent av 190 
män som sökte hjälp via en jourlinje uppgav att deras kvinnliga partner utövat kontroll 
(figur 1). Alla män i undersökningen hade utsatts för fysiskt våld av sin kvinnliga 
partner och en mindre del av dem upplevde rädsla. 
 
Våld i samkönade relationer 
Forskning om kvinnors och mäns våld mot varandra i samkönade nära relationer 
förekommer, men kunskapen om resultaten har, enligt Brown (2008) och Holmberg och 
Stjernqvist (2005) svårt att nå ut på grund av samhällets heterosexism. Heterosexism 
innebär att normen för en relation utgörs av en heterosexuell relation. Heterosexism 
påverkar även synen på våld i nära relationer där det skapas en dominerande bild av 
förövaren som heterosexuell man och offret som heterosexuell kvinna. Detta leder till 
partnervåld bland lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner (lhbt-personer) 
osynliggörs eller bagatelliseras av samhället, vilket bland annat kan försvåra dessa 
personers möjlighet att få hjälp (Seelau, Seelau & Poorman, 2003). En vanlig myt är att 
våld förekommer i homosexuella relationer eftersom män är av naturen våldsamma, 
däremot inte i lesbiska relationer eftersom kvinnor inte är av naturen våldsamma. En 
annan myt är att våld i nära relation mellan två personer av samma kön inte är så farligt 
eftersom de är lika starka och att våldet därför är ömsesidigt (Brown, 2008). Det finns 
både likheter och olikheter mellan våldet i heterosexuella relationer och lhbt-relationer. 
Makt- och kontrollhjulet (figur 1) samt normaliseringsprocessen kan appliceras på båda 
medan vissa typer av psykologiskt våld är specifika för samkönade relationer. Däribland 
finns risken att bli ”outad” det vill säga få sin sexuella läggning röjd inför utomstående 
eller att få sin hiv-status avslöjad och därmed riskera att bli utstött och avvisad. Partnern 
kan även försöka begränsa offrets deltagande i lhbt-sammanhang, vilket ökar personens 
totala isolering i ett samhälle där personen redan tillhör en osynliggjord minoritet 
(Brown, 2008).   
 
Våld i lhbt-relationer har i Sverige kartlagts genom undersökningen ”Våldsamt lika och 
olika – om våld i samkönade parrelationer” av Holmberg och Stjernqvist (2005). Av de 
2 013 personer som svarade på undersökningen var 9,8 procent utsatta för fysiskt, 
psykiskt eller sexuellt våld i en pågående relation. Av dem utgjorde homosexuella män 
den största gruppen (31 procent). Partnern var i nästan samtliga fall en homosexuell 
man. Bland de våldsutsatta kvinnorna utsattes 26 procent av de lesbiska kvinnorna för 
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fysiskt våld av en nuvarande lesbisk partner. I undersökningen konstateras att den 
rådande bilden av vad som är ”kvinnligt” inte inrymmer våldsutövning utan våldet 
framstår som obegripligt i omgivningens ögon. Ett kvinnligt offer som har utsatts för 
våld av sin flickvän kommer att ha svårt att förklara detta både för sig själv och för 
omgivningen. En homosexuell man som utsatts för våld av sin manlige partner riskerar 
att inte tas på allvar men också att få svårt att själv identifiera sig som offer eftersom det 
inte går ihop med den rådande bilden av en ”man” (Island & Letellier, 1991, refererad 
till i Holmberg & Stjernqvist, 2005). Holmberg och Stjernqvist summerar studiens 
resultat med att konstatera att män i hög grad har rapporterat om utsatthet trots den 
rådande uppfattningen att män inte vågar göra det och att kvinnor har visat sig vara 
kapabla till våld trots föreställningar om motsatsen. 
 
Sammanfattande jämförelse av svenska omfångsstudier 
Våld i nära relationer mellan kvinnor och män har undersökts i olika grupper och med 
olika infallsvinklar. Här har redogjorts för tre olika omfångsundersökningar som skiljer 
sig åt vad gäller urval, våldsdefinition och fokus. En gemensam faktor är dock det 
förväntade bortfallet. Bortfallet i omfångsundersökningar utgörs bland annat av 
människor som tillhör så kallade marginaliserade grupper (Litzén, 2004). Detta leder till 
att omfångsundersökningar i regel fångar upp det våld som en genomsnittlig invånare 
utsätts för medan polisens register speglar verkligheten bland kriminellt belastade, 
hemlösa och missbrukande personer. Dessa grupper utsätts för mer frekvent och grövre 
våld. Det gör att det grova och upprepade våldet blir underrepresenterat i 
omfångsundersökningar.  
 
Undersökningarna ”Slagen dam” (Brottsoffermyndigheten, 2001) och ”Våldsamt lika 
och olika” (Holmberg & Stjernqvist, 2005) undersökte bara en del av befolkningen. I 
”Slagen dam” undersöktes enbart mäns våld mot kvinnor, varav våld i nära relationer 
utgjorde en del. I ”Våldsamt lika och olika” undersöktes enbart våld i nära samkönade 
relationer och urvalet utgjordes av medlemmar i Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande (RFSL). Båda studierna utgick från en vid definition av våld som 
omfattade fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. För att fånga in sexuellt våld har man 
frågat om partnern har använt pornografi på ett kränkande sätt, försökt tvinga eller har 
tvingat respondenten till någon fysisk aktivitet genom att använda våld eller hot om våld 
samt om partnern har tvingat respondenten till sexuell aktivitet när han eller hon varit 
försvarslös, exempelvis sovit eller varit drogad.   
 
SCB:s undersökning av svenska folkets levnadsvanor (2004) riktade sig till både 
kvinnor och män mellan 16 och 84 år. Den ingår i en återkommande undersökning av 
hur stor del av befolkningen som drabbas årligen sedan 1978 av fysiskt våld eller 
egendomsbrott. Undersökningen utgick från en snävare våldsdefinition som enbart 
omfattade fysiskt våld, men hade en vidare fokus än de andra två studierna. Ytterligare 
en skillnad mellan undersökningarna utgörs av frågornas formulering. I ”Slagen dam” 
besvarade kvinnorna frågor om vilket våld de hade utsatts för av män. I SCB:s 
undersökning och ”Våldsamt lika och olika” besvarade kvinnor och män samma frågor 
om det våld de själva hade blivit utsatta för. I frågeformuläret som den här uppsatsen 
behandlar kommer kvinnor och män att tillfrågas om vilket våld hon/han har utsatts för 
och vilket våld hon/han har utsatt sin partner för. Frågorna ska fånga upp våld i nära 
relationer enligt en bred definition som inbegriper fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. 
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The Revised Conflict Tactics Scales 
Frågeformuläret som behandlas i uppsatsen består av fem olika delar och fokus kommer 
att ligga på The Revised Conflict Tactics Scales – CTS2 som består av 80 frågor och 
utgör frågeformulärets enskilt största del. Det vanligaste användningsområdet för dess 
föregångare (CTS) har varit att mäta fysiskt våld i en nära relation mellan en kvinna och 
en man och det har använts i många olika länder. Instrumentet har även använts för att 
mäta fysiskt våld i lesbiska relationer (West, 1998 refererad till i Holmberg & 
Stjernqvist, 2005). Efter revideringen till CTS2 innehåller instrumentet fem skalor och 
mäter graden av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, fysisk skada samt bruket av 
kompromisser (Straus, Hamby, McCoy & Sugarman, 1996). CTS2 bygger på 
konfliktteori som säger att konflikt är en oundviklig del av mänsklig samvaro, medan 
våld som konfliktlösningsmetod inte är det (Straus, 2007a). Tanken är att våld är en av 
många konfliktlösningsmetoder för både kvinnor och män och att detta våld kan mätas 
symmetriskt. Det innebär att frågorna mäter både vad respondenten har gjort mot sin 
partner och vad partnern har gjort mot respondenten även om man bara frågar den ena 
parten i relationen. Genom detta upplägg är det möjligt att undersöka om och i vilken 
grad våld i nära relationer är ömsesidigt (Straus, 2007a). Instrumentets sensitivitet, det 
vill säga förmåga att upptäcka våld anses hög eftersom undersökningar där CTS2 
används genomgående får höga prevalenssiffror. CTS2 har även god reliabilitet och 
begreppsvaliditet. Man har konstaterat samstämmighet mellan studier med CTS2 och 
annan forskning gällande fynd av riskfaktorer för våld (Straus, 2007a). 
 
CTS2 mäter enbart specifika handlingar utan att samtidigt efterfråga attityder eller 
känslor som förknippas med dessa handlingar. Skälet är att människor inte tolkar 
aggressiva handlingar på samma vis och inte benämner en och samma handling som 
våld (Straus, 2007a). Kritiker mot CTS2 anser att våld i nära relationer inte kan mätas 
genom att man undersöker enskilda våldshandlingars förekomst. De anser i stället att 
sammanhanget där våldet förekommer måste kartläggas för att man ska nå en djupare 
förståelse av våldsprocessen enligt figur 1 (Dobash & Dobash, 2004). Kritiken har 
bemötts av Straus (2007a) som menar att en enkät har vissa begränsningar och att 
sammanhanget där våldet uppträder bör mätas separat exempelvis genom 
djupintervjuer. 
 
Undersökningar med CTS2 bygger på antagandet att män och kvinnor i lika hög grad 
kan och vill ge sanningsenliga självskattningar av sitt eget och partnerns våld inom 
relationen (Dobash et al, 1998). Enligt en metaanalys över populationsstudier (Archer, 
1999) är självskattningar av våld personen utövat genomgående lägre både för kvinnor 
och för män än partnerns skattningar av våld som riktats mot den personen. Män 
underskattar sitt eget våld i högre grad än kvinnor. Män underskattar även i vissa studier 
det våld som riktas mot dem, vilket stöder uppfattningen att män i lägre grad än kvinnor 
vill framstå som våldsoffer (Archer, 1999).  
 
Ramen för uppsatsen 
De senaste 30 årens forskning har visat dels att våld i nära relationer förekommer i de 
flesta samhällen, dels att det är ett fenomen som är svårt att mäta (Waltermaurer, 2005). 
Svårigheterna att mäta våld gäller framförallt mätinstrumentets validitet. Handlingar 
som en person anser är grovt våld behöver inte uppfattas på samma sätt av en annan 



 

 

10 

 

person. Vid utformning av instrument som mäter våld i nära relationer är det därför 
viktigt att definiera och operationalisera våldsbegreppet så att respondenterna uppfattar 
beskrivningen av våldet som giltig. Genom att undersöka det sammanhang våldet 
uppträder i kan man få en bild av kvinnors och mäns olika villkor i en våldsam relation 
och därmed undvika att undersökningen blir könsblind samt öka dess sensitivitet 
(Langhinrichsen-Rohling, 2005).   
 
En svensk folkhälsoenkät har utvecklats under 2008 för att undersöka våld i nära 
relationer och dess hälsoeffekter. Projektet är ett samarbete mellan Sahlgrenska 
akademien i Göteborg, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Karolinska 
institutet i Solna. Frågeformuläret är tänkt att användas på en svensk allmänpopulation. 
Respondenterna kommer att besvara frågor om vilket våld de har blivit utsatta för och 
vilket våld de har utsatt sin partner för. Formuläret vänder sig därmed till kvinnor och 
män både i rollen som våldsutövare och som våldsoffer. Under vintern 2009 planeras en 
pilotstudie då det aktuella frågeformuläret ska skickas ut till ett randomiserat urval 
bestående av 500 kvinnor och 500 män i åldrarna 18-65 år. I ett senare skede planeras 
en större kartläggning av våld i nära relationer bland 5 000 kvinnors och 5 000 män.  
 
Syfte 
Uppsatsen görs som en del av en explorativ valideringsstudie av frågeformuläret. I 
uppsatsarbetet har ingått dels att översätta de två största instrumenten som ingår i 
formuläret från engelska, dels att genomföra fyra fokusgruppsdiskussioner med experter 
för att validera formuläret. Syftet är att undersöka hur väl frågeformuläret utifrån 
experternas ståndpunkt antas fånga upp kvinnors och mäns våld i nära relationer i en 
svensk population. Eftersom fokusgruppernas sammansättning tros ha påverkat 
resultatet ingår i syftet även att syna fokusgruppen som metod och i möjligaste mån 
klargöra hur gruppernas urval och sammansättning har påverkat resultatet. 
 
Specifika frågeställningar är: 
- vilka grupper kan definieras bland respondenterna?  
- i vilken mån anser experterna att frågorna är giltiga för de olika grupperna?  
- vilka aspekter av formuläret kan, enligt experterna, utgöra hinder för respondenter i de 
olika grupperna att vilja eller kunna besvara frågorna? 
 

Metod 
 
Datainsamling 
Fokusgruppsintervjun är en kvalitativ datainsamlingsmetod som används för att på kort 
tid få fram varierande synpunkter från en mängd deltagare. Fokusgruppen är särskilt 
användbar när det är ett avstånd mellan forskaren och de individer han eller hon vill nå 
kunskap om. Genom gruppdiskussionen kan forskaren få en förståelse för hur den 
tilltänka målgruppen resonerar och förväntas agera. Fokusgrupper används ofta inför 
sammansättningen av enkäter för att validera innehållet. Morgan (1996) definierar 
fokusgruppen som en forskningsmetod där man genom gruppinteraktion samlar in data 
inom ett område som avgränsas av forskaren. Gruppinteraktionen är det som genererar 
data och forskaren är den som skapar ramarna för fokusgruppen i syfte att samla in data 
inom ett specifikt område. Vid en jämförelse med andra datainsamlingsmetoder finner 
Morgan (1998a) att en fokusgrupp är betydligt mer flexibel och ger mer djup än en 
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enkätundersökning. Den är däremot inte så fri och ger inte samma rika beskrivning av 
ett fenomen som en deltagande observation och den är heller inte så djupgående på 
individnivå som en forskningsintervju. Det fokusgruppen ger är i stället en bred 
kunskap om ett ämne. Fokusgruppen kan användas som ensam metod men kombineras 
ofta med intervjuer för att nå ännu mer fördjupad kunskap inom ett område. 

 
En fokusgrupp leds av en moderator som ofta assisteras av en co-moderator. 
Gruppstorleken varierar beroende på diskussionsämnet och deltagarnas engagemang. 
Morgan (1998b) menar att en fokusgrupp bör bestå av 6-10 deltagare. En grupp som 
består av tio deltagare eller fler används med fördel, enligt Morgan (1998b) när 
deltagarna har ett lågt mått av engagemang i diskussionsfrågan. Ju färre åsikter och 
synpunkter varje enskild deltagare kommer att bidra med, desto lämpligare är det att ha 
fler deltagare i gruppen. Ansvaret för att föra diskussionen framåt delas då av flera 
personer samtidigt. En lite grupp som består av sex eller färre deltagare är, enligt 
Morgan (1998b) lämpligare när man vill nå en djupare förståelse för ett fenomen, när 
deltagarna är experter på området och kommer att vilja bidra med många synpunkter, 
när deltagarna är engagerade i ämnet och ämnet i sig självt är komplext och/ eller 
känslomässigt laddat. En mindre grupp ger mer talutrymme till varje deltagare och 
därmed tid för att bemöta andras argument. En mindre grupp ger också deltagarna större 
möjlighet att lära känna varandra och skapar lättare en känsla av samhörighet när mer 
kontroversiella eller känsliga synpunkter tas upp. 
 
Wibeck (2007) har utifrån ett gruppdynamiskt resonemang som bland annat bygger på 
Svedberg (2003) dragit slutsatsen att en fokusgrupp bör innehålla 4-6 deltagare. Med 
färre än fyra deltagare riskerar gruppen att styras av triadens spänningar och 
konkurrenssituation, vilket kan påverka diskussionen negativt. Med fler än sex deltagare 
riskerar gruppen i stället att brytas upp i subgrupper, vilket likaså kan påverka den 
gemensamma diskussionen negativt. Ju större gruppen är, desto större är risken 
dessutom att mer tystlåtna deltagare inte kommer till tals eftersom konkurrensen om det 
gemensamma talutrymmet kommer att öka. Homogena grupper bidrar, enligt Morgan 
(1998b) till att diskussionerna blir produktiva. Deltagarna kan vara homogena utifrån 
socioekonomiska faktorer, kön och ras men även genom att de har liknande erfarenheter 
som kan överbrygga andra skillnader dem emellan. Det kan till och med vara 
fördelaktigt om moderatorn bidrar till gruppens homogenitet.  
 
Gruppen kan vara mer eller mindre strukturerad vad gäller moderatorns styrning av 
innehållet i diskussionen och vad gäller samtalsstrukturen, det vill säga vem som säger 
vad (Morgan, 1996). I en mer strukturerad fokusgrupp kommer moderatorn att ställa 
fler frågor, se till att gruppen behåller fokus på ämnesområdet och fördela ordet så att 
alla deltagare kommer till tals. Diskussionsämnet och syftet med forskningsprojektet 
styr som regel hur pass strukturerade fokusgrupperna är. Syftet med strukturerade 
fokusgrupper är främst att ge svar på forskningsfrågan. Ostrukturerade grupper låter 
däremot deltagarna ge sitt perspektiv på forskningsämnet (Morgan, 1998b). Hur många 
fokusgrupper ett forskningsprojekt innehåller varierar också beroende på hur 
strukturerade grupperna är. Ju mer strukturerad fokusgrupperna är, desto mindre 
variation i data framkommer och desto färre grupper behövs. Vid strukturerade 
fokusgrupper har man funnit att det efter 4-6 grupper uppstår tillräcklig teoretisk 



 

 

12 

 

mättnad i materialet och att inga nya data tillkommer i de efterföljande grupperna 
(Morgan, 1996). 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet till fokusgrupperna bestod av 17 diskussionsdeltagare som valdes ut dels genom 
ett strategiskt urval, dels genom ett bekvämlighetsurval. Dessa två strategier 
kompletterades senare med ett ”snöbollsurval” (Wibeck, 2007) då redan kontaktade 
deltagare föreslog flera möjliga kandidater i sina egna nätverk. Bekvämlighetsurvalet 
utgjordes av en lista på möjliga deltagare och deras mejladresser. Listan presenterades 
av projektledaren och utgjordes av hennes nätverk. Urvalet var strategiskt på så vis att 
deltagarna var experter på ämnet för fokusgruppsdiskussionerna. Det bestod av personer 
som kom i kontakt med våld i nära relationer genom sitt yrke och/ eller som hade 
yrkesmässig och teoretisk kunskap om frågeformulär och enkätundersökningar. Tanken 
med ett strategiskt urval är att deltagare med kunskap inom ett område kan bidra mer till 
en produktiv diskussion än deltagare som inte känner till ämnet (Morgan, 1998b).  
Fokusgruppsdeltagarna var mellan 39 och 64 år. Genomsnittsåldern var 52,7 år och 
medianen var 52 år. Könsfördelningen var tio kvinnor och sju män. Deltagarna delades 
in i fyra fokusgrupper med en blandning av män och kvinnor i varje grupp. Deltagarna 
kunde uppge flera olika yrkesroller, vilket resulterade i 6 forskare, 5 administratörer, 2 
utredare, 1 verksamhetschef samt 11 kliniker/praktiker. Två personer uppgav att de inte 
mötte våld i nära relationer i sin yrkesroll och tre personer uppgav att de inte mötte 
enkätutveckling i sin yrkesroll. Frågor om utbildningslängd och utbildningsnivå 
besvarades i efterhand av 14 deltagare. Av dessa 14 hade samtliga 
universitetsutbildning. Elva stycken hade en utbildningslängd på över 16 år. Tre 
deltagare hade en utbildningslängd på 13-16 år. 
 
Apparatur och material 
Frågeformuläret som fokusgrupperna behandlade bestod av fem delar och bifogas denna 
uppsats som bilaga. Formuläret innehåller följande delar: demografiska inledande frågor 
(A 1-11), kontrollerande beteenden (B 12) Controlling behaviours Scale – CBS-R 
(Graham-Kevan & Archer, 2005), frågor om våld till båda parter (B 13) The Revised 
Conflict Tactics Scales – CTS 2 (Straus et al., 1996), utlösande situationer och motiv (C 
14-15), hälsa och sociala kontakter (D 16-23) och uppväxtförhållanden och erfarenheter 
tidigare i livet (E 24-27). Frågorna kring livssituation och hälsa utgörs av vanliga 
bakgrundsfrågor som ofta förekommer i frågeformulär, bland annat i SCB:s 
återkommande undersökningar om svenska folkets levnadsförhållanden (2004). Enkäten 
riktar sig till både män och kvinnor som får besvara samma frågor om sina erfarenheter 
av våld genom de två största instrumenten som ingår i formuläret; CTS2 och CBS-R. 
Frågorna ska vara könsneutrala och kunna fyllas i av båda parter. I frågeformuläret görs 
ingen skillnad mellan olika typer av relationer. Frågorna är ställda till en person (kvinna 
eller man) som får svara på om hon/han lever med en kvinna eller man. Fokusgrupperna 
diskuterade frågeformuläret utifrån en intervjuplan som var indelad i fyra områden: 1) 
frågornas giltighet för våld i nära relationer i Sverige 2) tilltal, språk och förståelse 3) 
utformning 4) etik. 
 
I samband med fokusgruppen besvarade deltagarna även skriftliga frågor om sin 
yrkesroll och på vilket sätt de kommer i kontakt med våld i nära relationer och/ eller 
enkätutveckling i sin yrkesroll. Deltagarna fick välja mellan fyra roller 
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(kliniker/praktiker, administratör, forskare eller annat) De kunde uppge en eller flera 
roller, vilket fick till följd att antalet yrkesroller överstiger antalet deltagare. I efterhand 
tillfrågades samtliga deltagare via mejl om sin ålder, utbildningslängd (9 år, 10-13 år, 
14-16 år eller över 16 år) samt högsta utbildningsnivå (grundskola, gymnasium, 
universitet/högskola grundutbildning, universitet/högskola forskarutbildning). Alla 
fokusgruppsintervjuer spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan. De 
två första fokusgrupperna spelades även in med videokamera som reservåtgärd. Detta 
förfarande övergavs senare då diktafoninspelningen ansågs ge ett tillräckligt pålitligt 
resultat. 
 
Procedur 
Först översatte två personer oberoende av varandra enkätens två största delar: 
Controlling Behaviours Scale (CBS-R) och The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) 
från engelska till svenska. Översättningarna sammanfogades till en version som sedan 
översattes tillbaka till engelska av en tredje, engelskspråkig person. Cirka fyra dagar 
innan diskussionen ägde rum fick deltagarna frågeformuläret via mejl. Deltagarna 
ombads fylla i formuläret för att få en bättre uppfattning av hur det känns att besvara 
frågor inom ett så pass känsligt område. Deltagarna ombads även att reflektera över hur 
de uppfattade frågorna och vilket allmänt intryck de fick av enkäten. I mejlet gavs 
exempel på särskilda områden deltagarna skulle försöka lägga märke till: svårbegripliga 
frågor, obehagskänslor vid vissa frågor, om några frågor upplevdes särskilt känsliga, om 
eventuella frågor eller frågeområden saknades, om motiven till våld upplevdes 
realistiska, tidsåtgången för att fylla i enkäten, problem angående sekretess och 
respondentens personliga säkerhet samt övriga frågor som deltagaren ansåg var 
relevanta för att enkäten skulle bli så bra som möjligt. Deltagarna uppmanades slutligen 
att göra egna anteckningar i frågeformuläret och ta med det till 
fokusgruppsdiskussionen. Undersökningen bestod av fyra halvstrukturerade 
fokusgruppsdiskussioner a´ 90 minuter vardera. Två fokusgrupper hölls i Stockholm, en 
i Göteborg och en i Trollhättan. Den första gruppen bestod av fem deltagare och de 
följande tre av fyra deltagare vardera. Deltagarna kontaktades via mejl. Det första 
introduktionsmejlet skickades från projektledaren som presenterade 
forskningsprojektets och fokusgruppernas syfte, fokusgruppen som intervjuform samt 
moderatorn och co-moderatorn. Därefter kontaktades deltagarna ytterligare två, tre 
gånger via mejl av moderatorn och co-moderatorn för att bestämma tid och plats.  

 
 Uppsatsförfattaren och ytterligare en person agerade varannan gång moderator 

respektive co-moderator. När deltagarna kom till gruppen anvisades de plats enligt en 
bordsplacering och fick namnskyltar. Moderatorn presenterade därefter syftet med 
fokusgruppen och sig själv. Sedan presenterade sig co-moderatorn och därefter var och 
en av gruppdeltagarna. Moderatorn inledde fokusgruppen genom att fråga varje 
deltagare  om personens syn på generella förklaringsfaktorer till våld i nära relationer. 
Under fokusgruppen introducerade moderatorn sedan olika frågeområden till 
deltagarna, uppmuntrade dem att diskutera och såg till att diskussionen höll sig till 
ämnet. Under fokusgruppen agerade co-moderatorn främst observatör. Förutom det 
hade co-moderatorn flera praktiska uppgifter. Hon noterade deltagarnas namn och 
placering vid bordet för att underlätta den senare analysen. Co-moderatorn såg även till 
att tiden hölls och påminde gruppen när det var fem minuter kvar av diskussionen. 
Samtidigt frågade personen då om det var något deltagarna tyckte inte hade tagits upp i 
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diskussionen. Co-moderatorn hjälpte till att se till att intervjuplanen följdes samt skötte 
inspelningen. När fokusgruppen var slut besvarade deltagarna på plats skriftliga frågor 
om sin yrkesroll. Ytterligare frågor om ålder, utbildningslängd och nivå skickades till 
deltagarna via mejl. 
 
Analys 
Analysarbetet påbörjas parallellt med fokusgrupperna och det första steget var en 
debriefing som ägde rum efter varje fokusgrupp mellan moderatorn och co-moderatorn. 
Där diskuterade de sina första intryck av gruppen samt de viktigaste punkterna som kom 
upp under diskussionen. Vid det tillfället kunde moderatorn och co-moderatorn göra 
jämförelser med vad som kommit fram i tidigare grupper och se om några mönster 
upprepades i grupperna, det vill säga om tillräcklig mättnad hade uppnåtts angående 
någon fråga. Frågorna till nästa fokusgrupp kunde därefter anpassas genom att vissa 
frågor togs bort och andra lades till. I de fall mättnad hade uppnåtts i någon fråga kunde 
ämnet utvidgas genom att nya frågor lades till (Krueger, 1998). Genom diskussionerna 
och den pågående analysen visade det sig att en tillräcklig grad av mättnad i princip 
hade uppnåtts efter tre fokusgrupper, men den fjärde och sista fokusgruppen hölls enligt 
planen. De transkriberade intervjuerna analyserades och kodades. Under arbetet 
framträdde olika kategorier som fördes ihop till övergripande teman. Resultatet av 
fokusgruppsintervjuerna sammanställdes sedan i form av en beskrivande, tematisk 
analys (Hayes, 2000).  Metoden ligger nära grundad teori där analyskategorierna 
genereras från data tills mättnad uppstår och en teori formas som är grundad i data 
(Glaser & Strauss, 1967). Genom analysen jämfördes fynd inom och mellan grupperna. 
Teman och kategorier sammanställdes utifrån de olika synpunkter som framkom i alla 
fyra grupper, vilket innebär att en enda deltagare kan ha haft en synpunkt som då 
redovisas.  
 
I denna uppsats ligger intresset enbart på det manifesta innehållet, det vill säga vad 
grupperna pratade om till skillnad från hur de pratade.  För att särskilja urvalsgruppen 
för den här uppsatsen med urvalsgruppen för forskningsprojektet används orden 
fokusgruppsdeltagare, gruppdeltagare och deltagare för de personer som har deltagit i 
fokusgrupperna. Ordet respondent syftar alltid på de personer som vid ett senare tillfälle 
kommer att ingå i ett randomiserat urval och få tillfälle att besvara den färdigställda 
enkäten.  
 
Bortfall 
Målet var fem diskussionsdeltagare i varje grupp, men i tre grupper deltog endast fyra 
deltagare. Bortfallet berodde i grupp 1 på att en tilltänkt deltagare glömde bort tiden för 
fokusgruppsdiskussionen och i grupp 3 på att en deltagare blev sjuk. I grupp 3 kom 
dessutom en deltagare tio minuter för sent till diskussionen. Till grupp 4 tackade fyra 
tilltänka deltagare nej, vilket gjorde att det slutligen blev svårt att hitta fler än fyra 
deltagare i urvalsområdet utifrån det urval som fanns att tillgå. Fyra personer valde att 
inte besvara de demografiska frågorna via mejl i efterhand. Av dem gick en persons 
uppgifter angående utbildningsnivå och utbildningslängd att rekonstruera utifrån 
uppgifter personen tidigare hade lämnat om sitt yrke och sin utbildning. Bortfallet på 
mejlfrågorna blev alltså tre personer. En annan typ av bortfall utgjordes av att inte alla 
deltagare hade fyllt i enkäten innan de kom till fokusgruppen. Detta hade till följd att 
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deltagarna var mer eller mindre förberedda och insatta i ämnet. Vissa deltagare bidrog 
med fler reflektioner och synpunkter än andra och vissa var mer tystlåtna. 
 
Etiska överväganden 
Fokusgruppsdeltagarna informerades om syftet med forskningsprojektet och med den 
här uppsatsen. De informerades även om hur diskussionen skulle gå till, hur lång tid den 
skulle ta och att den spelades in. Diskussionerna byggde på deltagarnas frivilliga 
medverkan. Deltagarna valde hur aktiva de var under diskussionerna och de kunde 
avbryta sin medverkan när de ville. Möjligheten att lämna fokusgruppen var det dock 
ingen medlem som utnyttjade. Vår önskan var att deltagarna skulle delta i diskussionen 
så länge den pågick. I de fall vi i förväg fick reda på att en person måste lämna 
fokusgruppen innan diskussionen var beräknad att vara slut så avbröt vi samarbetet med 
den personen. Deltagare som uttalade sig i fokusgrupperna kommer inte att kunna 
identifieras av någon utomstående. Demografiska uppgifter om deltagarna hanteras 
enbart på gruppnivå. Citat som används i denna uppsats är avidentifierade. Ljud-och 
bildupptagningar kommer enbart att hanteras av personer inom forskningsprojektet och 
därefter raderas. Mejl som skickades till de fyra grupperna under arbetets gång 
skickades till varje grupp separat för att garantera deltagarnas anonymitet mellan 
grupperna. Deltagarnas enskilda skriftliga svar på frågeformuläret är inte tillgängliga för 
någon annan än dem själva. Informationen från fokusgruppsdiskussionerna kommer 
enbart att användas som underlag för forskningsprojektet samt för två uppsatser. 
Samtliga deltagare kommer att få ta del av sammanställda resultat. 

 
Resultat 

 
Resultatet av fokusgruppsintervjuerna presenteras genom en uppställning av fyra olika 
teman: 1) frågornas giltighet 2) språk och tilltal 3) utformning och 4) etik. Dessa fyra 
teman är uppdelade i ett antal kategorier. För att illustrera de olika kategorierna kommer 
avidentifierade citat från intervjuerna att användas. Hänvisningar till frågor i 
frågeformulärets olika delar står inom parentes.  
 
Frågornas giltighet 
Det första temat belyser hur olika grupper av respondenter dels antas känna igen sig i 
frågorna om våld, dels i vilken grad de antas vilja besvara dem. Tema 1 är uppdelat i 
kategorierna 1a) kvinnliga våldsoffer 1b) manliga våldsoffer 2a) kvinnliga förövare 2b) 
manliga förövare 3a) respondenter utan våldserfarenhet 3b) respondenter med 
våldserfarenhet och 4) samtliga respondenter.   
 
1a. Kvinnliga våldsoffer 
Flera fokusgruppsdeltagare trodde att gruppen kvinnliga våldsoffer kommer att känna 
igen sig och vilja besvara frågorna i hög grad därför att det är ett sätt att få berätta, 
vilket många har behov av. Deltagarna hänvisade till den svenska 
omfångsundersökningen ”Slagen dam” (2001) som hade en hög svarsfrekvens. Flera 
menade att erfarenheter från den undersökningen tyder på att kvinnor gärna besvarar 
den här typen av frågor. Särskilt de kvinnor som har lämnat den våldsamma relationen 
bakom sig antogs vilja berätta om den eftersom de då inte längre behövde vara lojala 
mot sin partner alternativt rädda för den personen. Två grupper diskuterade synpunkten 
att människor är mer benägna att berätta om det de har utsatts för än det de har gjort mot 
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andra. Eftersom alla grupper var eniga om att våld i nära relationer i första hand drabbar 
kvinnor blev detta ännu ett skäl till att man troligen får in många svar från kvinnor. 
”Hur man än vänder och vrider så blir svaren fler från den som har varit utsatt än den 
som utövar”. 

 
Enkäten innehåller lika många frågor om respondentens eget våld mot sin partner och 
flera deltagare ansåg att detta skulle vara ett hinder för kvinnliga våldsoffer att vilja 
fylla i den. Man befarade att kvinnliga våldsoffer skulle känna sig kränkta av att bli 
tillfrågade om de har utfört olika typer av våld mot sin partner. Ett av skälen var enligt 
deltagarna samhällets normer som gör det mer skam- och skuldbelagt för kvinnor att 
bruka våld. En grupp ansåg att det kunde bli svårt för en kvinna som lever i en relation 
där hon utsätts för våld att svara på frågan om hon har blivit tvingad att ha sex (B 
13:16). Deltagarna upplevde frågan för svartvit eftersom många kvinnor vittnar om att 
samlag ofta avslutar en misshandelshändelse. Frågan är då om det är tvång utifrån 
kvinnans synvinkel. 
”Inom ramen för en relation där det förekommer många handlingar som man 
egentligen kanske känner sig tvingad till men går med på och lever med och accepterar 
nånstans så kan det vara svårt att svara.” 

 
1.b Manliga våldsoffer 
Det var en relativt öppen fråga hur den här okända gruppen respondenter skulle känna 
igen sig i enkätfrågorna. Många deltagare antog att män i allmänhet – förövare eller 
offer – kommer att ha en låg svarsfrekvens, medan några antog att män som är 
våldsoffer skulle ta chansen att äntligen få berätta om det de varit med om ifall de kände 
igen sig i frågorna. Deltagarna menade att en man som utsätts för våld av en kvinna i en 
nära relation troligen känner sig mycket ensam och heller inte har någonstans att vända 
sig för att få hjälp, vilket kvinnliga våldsoffer däremot har. Normer i kulturen och 
samhället gör troligen också att män som utsätts för våld av kvinnor i en nära relation 
håller tyst om det.  

 
2a. Kvinnliga förövare 
Gruppen kvinnliga förövare var även den relativt okänd för fokusgrupperna. En del 
menade att kvinnliga förövare skulle ha låg svarsfrekvens av samma skäl som de 
manliga förövarna. Flera antog dock att det går att få in svar från kvinnliga förövare om 
frågorna bättre speglar kvinnors våldsanvändning. Enligt en grupp använder kvinnor i 
lägre grad kniv och skjutvapen än män. Många ansåg att frågorna om sexuellt våld var 
könsblinda eftersom de knappt gick att besvara för kvinnliga förövare i en heterosexuell 
relation (B 13:15-16, 19-20, 51-52, 57-58, 63-64). Frågorna handlade främst om fysiskt 
våld i samband med sexuellt våld, vilket deltagarna menade är mycket ovanligt för 
kvinnor i heterosexuella relationer att ta till. De flesta deltagare höll det för osannolikt 
att en kvinna skulle kunna använda sin styrka för att tvinga en man till att ha någon 
form av sex. 
”Det är ju oftast inte kvinnan som håller fast sin man för att få ha…det är väldigt sällan 
tror jag.” 
”Det är ju inte lika vanligt kanske att en kvinna tvingar en man att ha sex…det är ju 
ofta den bilden man har.” 
”Till exempel att tvinga någon att ha sex utan kondom känns ju inte som att det direkt 
är formulerat för kvinnor”. 
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Flera grupper antog att kvinnor i högre grad använder psykiskt våld genom olika former 
av kontrollbeteenden snarare än fysiskt våld. En grupp antog att detta faktum kanske 
gjorde att kvinnliga förövare inte såg på sig själva som våldsutövare. Många deltagare 
antog även att kvinnligt fysiskt våld ofta sker i självförsvar och att kvinnan inte heller 
då ser sig som våldsutövare. 

 
2b. Manliga förövare 
Fokusgrupperna var eniga om att enkäten väl speglade bilden av hur män utövar våld i 
nära relationer. Men deltagarna trodde dock inte att detta skulle öka männens vilja att 
besvara enkäten. Flera deltagares kliniska erfarenhet av att ställa frågor om våld till 
manliga förövare visar att det är svårt att få männen att prata, men ännu svårare att få 
dem att besvara enkäter. Känslor som skam och skuld av påträngande minnen blir då 
påtagliga hinder för att mannen ens ska vilja kännas vid det han har gjort. 
”De studier som gjorts visar väl att det krävs ganska många sessions med psykologer 
för att de ens ska erkänna att de har gjort någonting fel. Jag tror att det är väldigt svårt 
att få fram det i en enkät som bara dyker ner.” 

 
Några deltagare hänvisade till forskning som visar att män ofta underskattar sin 
våldsanvändning i enkäter. Respondenterna kommer troligen att känna igen 
beskrivningar av vissa saker som de gjort men samtidigt tycka att deras eget våld 
orsakades av den andra parten, vilket gör det svårt för dem att besvara frågorna. Man 
påtalade risken för att männen överskattar det som de tycker kvinnan har gjort mot dem 
för att rättfärdiga sitt eget våldsamma beteende Mannen kan då tänka på det hela som ett 
slags självförsvar från hans sida. ”Att vara otrevlig eller ohövlig mot den andres vänner 
eller anhöriga, det kan man ha som ett skäl till varför man drämde till.” (B 12:12) 

 
För att lättare få män som har utövat våld att svara föreslog en grupp att enkäten borde 
utökas med frågor som även speglar vittnesrollen som vuxen. Deltagare med erfarenhet 
av arbete med våldsamma män menade att det då underlättade för männen att svara. 
Genom att införa vittnespositionen introduceras respondenten till det våld den har 
upplevt och det kan därmed också kännas mer hanterbart för personen att berätta om det 
våld han själv har utövat. Två grupper menade att svarsviljan i denna grupp skulle öka 
om enkäten hade en tydligare koppling mellan de olika delarna. Det skulle underlätta för 
förövaren att berätta om våldet om han samtidigt fick berätta om vad som utlöste det. 
”De får en möjlighet att motivera sig. Det blir inte lika offensivt”. 

 
3a. Respondenter utan våldserfarenhet 
Flera deltagare menade att respondenter utan erfarenhet av våld för det första skulle 
kunna känna sig förbryllade av att få ett frågeformulär om våld. 
”Har man inte upplevt någonting av det här, så blir man ju också väldigt ställd. Om 
man läser de här frågorna kan man ju känna: kan det vara så här?” 

 
För det andra finns risken att en respondent utan erfarenhet av våld upplever frågorna 
som kränkande, särskilt frågorna om personens egen våldsutövning. Några deltagare 
menade att enkäten verkar ha en tydlig utgångspunkt i att det är möjligt att alla 
människor utövar våld. Två grupper upplevde att inledningen (B 12) var ett försök att 
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normalisera våld genom att få det att låta vanligt förekommande. Detta kan, enligt vissa 
deltagares erfarenhet, bli ett hinder för respondenter att fylla i. 
”En del har sagt ’hur kan ni komma på tanken att skicka mig ett sånt frågeformulär. 
Det är djupt kränkande och varför har ni valt just mig’” 

 
En grupp menade att frågorna om positiva aspekter av relationen kändes konstiga att 
besvara när man fyller i en enkät om våld. En person som inte upplever våld i sin 
relation kan helt enkelt tycka att det känns konstigt att besvara en fråga med ja. 
”Frågorna förutsätter ju att det har förekommit våld, så när jag ska svara så säger jag 
nej, jag har aldrig försökts försonas med min… Så det blir ologiskt och obekvämt för 
mig att svara på den frågan. Sånt kan reta respondenten.” 

 
Några grupper reagerade på fråga (B 12:20) ”Frågat vart den andre gått och vem 
han/hon pratat med när ni inte varit tillsammans”. Deltagarna menade att det är en 
vanlig fråga man ställer i en relation utan att det förekommer våld eller överdriven 
kontroll. Risken finns att respondenter som inte har erfarenhet av våld inte förstår varför 
en sådan fråga finns med och känner sig misstänkliggjorda om de svarar ja på den, 
enligt deltagarna. Man menade också att frågan i sig avspeglade en så låg nivå av 
kontroll att den var ointressant i sammanhanget. 
”Hur många gånger ställer man inte den utan att mena något negativt med det?” 

 
3b. Respondenter med våldserfarenhet 
En grupp ansåg att enkätens återkommande svarsmönster ”jag gjorde detta mot min 
partner - min partner gjorde detta mot mig” gav ett okänsligt och mekaniskt intryck som 
kan hindra människor att berätta om svåra upplevelser. Den som har utsatts för mycket 
våld kan dessutom uppfatta det kränkande att bli tillfrågad om han/hon har utövat våld 
mot någon annan. En grupp föreslog att man skulle lägga till fler positiva svarsalternativ 
om relationen för att bryta ett eventuellt obehag och motstånd. Tanken var att 
respondenter lättare skulle svara om frågorna motsvarar deras mångfacetterade 
verklighet. En annan grupp diskuterade huruvida man skulle föra in frågor utifrån 
vittnesrollen. Det skulle enligt gruppen underlätta för den som inte har personlig 
erfarenhet av våld att besvara frågorna. Den som inte har utövat eller varit utsatt för 
våld, men däremot bevittnat det kan på så vis känna att den lämnar ett viktigt bidrag. 
”Jag har utövat det här, jag har sett det och jag har känt av det på min kropp. Det finns 
ingen som inte har varit med i någon kategori.” 

 
4.  Samtliga respondenter 
Området hälsa och sociala kontakter (D 16-23) fick av några grupper kritik när det 
gällde giltigheten för de respondenter som utövar våld. Kritikerna menade att avsnittet 
enbart riktade sig till offret och knappast kunde fyllas i av förövaren. 
”Tycker du att du har mått ganska taskigt av att slå? Det är inte riktigt det man 
frågar.” 

 
Deltagarna föreslog därför kompletterande svarsalternativ som poängterar att man kan 
må psykiskt eller fysiskt dåligt av att slå och då behöva någon att vända sig till. Andra 
grupper menade att avsnitt D i befintligt skick mycket väl kunde fyllas i av en förövare. 
Deltagarna resonerade då kring att frågorna kunde ge en hot-och riskbildsbedömning 
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inom partnervåld. Frågor om hälsa kan ge en uppfattning av förövarens psykiska och 
fysiska status, vilket ger en bild av hur farlig personen är. 
”Den gärningsman som har börjat fundera på självmord och som dessutom är 
destruktiv mot sin partner är ju farligare än den som går på gymmet och är solbränd 
och livet leker.” 
 
Flera deltagare med klinisk erfarenhet av kvinnor som har utsatts för våld vittnade om 
att dessa kvinnor ofta lider av kroppsliga symtom som ihållande värk även efter det att 
misshandeln upphört. Frågorna om ohälsa (D 17) är därför högst relevanta samtidigt 
som besvären inte är direkt ovanligt bland befolkningen i stort oavsett våldserfarenhet. 
Två grupper menade därför att det saknades exempel på allvarligare former av ohälsa 
som inte är lika vanlig i befolkningen, exempelvis självmordstankar. De flesta 
respondenter kan troligen svara ja på flera frågor om ohälsa (D 17) utan att svaren 
behöver ha något samband med upplevelser av våld. Ett exempel som diskuterades var 
frågan om ryggsmärtor, ryggvärk eller ischias som är mycket vanligt i befolkningen och 
kan ha ett flertal orsaker förutom våld; psykisk stress, spänning och diskbråck. 
”Magbesvär, hjärtklappning…trötthet, yrsel…det här har man ju haft.” 
 
Flera grupper saknade en tydlig koppling mellan de sex första frågorna inom hälsa och 
sociala kontakter (D 16-21) och upplevelser av våld. Eftersom enkäten handlar om våld 
antog grupperna ändå att de flesta respondenter själva kommer att göra denna koppling, 
särskilt de som har varit utsatta för våld, men att en och annan kanske ställer sig 
frågande till syftet med frågorna som kan bero på mycket annat, till exempel psykisk 
stress. En grupp ansåg att svarsalternativen (D 16) där respondenten skattar sin hälsa 
(mycket dåligt, ganska dåligt, varken bra eller dåligt, ganska bra, mycket bra) borde 
konkretiseras mer. En deltagare ansåg att det är svårt att rangordna sitt hälsotillstånd 
utifrån så enkla kriterier och en annan påpekade att respondenten under ett år kan ha 
varit både ”dödssjuk och superfrisk”. 
 
Språk och tilltal 
Det andra temat gäller enkätens språk och tilltal som är uppdelat i kategorierna  
1) abstrakta begrepp och 2) nyansskillnader.  

 
1. Abstrakta begrepp 
Redan orden våld och konflikter i enkätens rubrik ”Konflikter och våld i nära 
relationer” ifrågasattes av deltagarna. Flera ansåg att respondenter som själva utsätter 
andra för våld kommer att rygga tillbaka när de får sina handlingar beskrivna som våld. 
Flera grupper frågade sig om respondenten skulle hålla med om operationaliseringen av 
ordet ”våld” så som ordet konkretiserades av frågebatteriet (B 12: 1-24 och B 13: 1-80). 
Deltagarna menade att begreppet våld först måste definieras av enkätmakarna innan de 
börjar ge konkreta förslag på beteenden som de uppfattar som våldsamma. Annars är 
risken den att respondenten inte alls håller med om att de olika exemplen av, 
ekonomiska, psykiska och sexuella handlingar är detsamma som våld. 
”Om man inte sysslar med området så ger ju våld vissa associationer, framför allt då 
fysiskt skadande, men här finns ju mycket annat. Att kontrollera andras beteende, 
försökt göra den andre svartsjuk, varit misstänksam mot... Det skulle ju vanliga 
människor inte betrakta varken som våld eller brott.” 
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Brott i nära relationer kunde möjligen täcka de olika dimensionerna bättre, enligt vissa 
deltagare, men ordet brott riskerar å andra sidan att skrämma bort läsaren. En 
respondent som har utsatts för en viss typ av våld men inte anser att det är ett brott 
kommer troligen inte att vilja klassificera det som en brottslig handling. En deltagare 
påpekade även att vad folk uppfattar som brott eller inte är en kunskapsfråga och att det 
inte är säkert att det stora flertalet vet vad som är brottsligt och inte brottsligt. 

 
Ett par grupper ansåg att ordet våld i rubriken är så starkt förknippat med fysisk 
aggression att det riskerar att framkalla ett känslomässigt motstånd hos respondenten 
både hos dem som har utövat våld och dem som har utsatts för det. Någon menade 
däremot att det var bra att ha med ordet våld tidigt för att verkligen visa att man anser 
att alla frågorna handlar om våld. I några grupper framkom tanken att en person som har 
erfarenhet av våld har en lägre tröskel och därför inte kommer att reagera negativt på 
ordet. Flera deltagare ansåg att enbart ordet konflikter räckte och att det bättre täckte 
även den psykiska aspekten som enligt några deltagare ofta är en större del än den 
fysiska i våldsamma relationer. En annan grupp hade motsatt åsikt och menade att ordet 
konflikter var vilseledande och alldeles för svagt. Konflikt förutsätter att det finns två 
parter som argumenterar med varandra medan en kvinna som blir misshandlad ofta inte 
vågar argumentera, menade de. 
”Jag tycker att det ger för mycket värdighet till saker att kalla dem för konflikter. Att 
jag inte har maten klar när han kommer hem från jobbet det är ingen konflikt. Det var 
han som slog mig, punkt slut.” 

 
2. Nyansskillnader 
Alla grupper var eniga om att enkäten innehöll många nyansskillnader som låg för nära 
varandra och var svåra att särskilja, till exempel förolämpad, kränkt och sårad (C 15). 
Flera grupper reagerade på mängden nyanser i frågorna om sexuellt våld: tvingade, 
använde styrka, krävde, använde hot och insisterade på (B 13:15-16, 19-20, 51-52, 57-
58, 63-64). Många ansåg att det kändes som upprepning när man skulle fylla i frågorna. 

 
Utformning 
Det tredje temat gäller enkätens utformning. Temat är indelat i kategorierna 1) 
skattningsskalor 2) tidsaspekt 3) omfattning 4) omvända frågor och 5) våldsprocess 
kontra våldshandling. Alla fokusgrupper var eniga om att enkätens utformning var för 
komplex och därmed skulle ha en negativ inverkan på respondenternas svarsvilja och 
svarsförmåga.  

 
1. Skattningsskalor 
I enkätens största delar (B 12 och B 13) används sifferskattningar som svarsalternativ. 
De två skalorna presenteras här: 

 
B 12 
0=aldrig hänt  
1=sällan 
2=ibland 
3=ofta 
4=hela tiden 
5=inte hänt under det senaste året men tidigare i livet 
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B 13 
0= aldrig hänt 
1=1 gång under de senaste 12 månaderna 
2=2 ggr under de senaste 12 månaderna 
3=3-5 ggr under de senaste 12 månaderna 
4= 6-10 ggr under de senaste 12 månaderna 
5=mer än 10 ggr under de senaste 12 månaderna 
6=Om händelser som dessa här nedan har inträffat under de senaste 12 månaderna med en 
tidigare partner. 
7=Om du och din nuvarande eller en tidigare partner inte gjorde något av detta under de 
senaste 12 månaderna men däremot tidigare i livet. 
 

Samtliga fyra grupper kritiserade bruket av olika skalor med olika skalsteg som enligt 
dem riskerar att försvåra för respondenterna att svara. Grupperna kritiserade särskilt 
skalan i B 13 som de ansåg innehöll för många och för detaljerade skalsteg. Många 
deltagare ansåg att det är för mycket begärt att människor så detaljerat ska kunna 
komma ihåg saker som har hänt ett år eller längre tillbaka i tiden. I någon grupp 
diskuterade deltagarna om det är så att man aldrig glömmer en misshandel eller om man 
snarare försöker lägga sådant bakom sig och inte tänka på det. 
 
I en grupp uppmärksammades att alternativen 0-3 (B 13) åtföljdes av samma antal 
gånger i svarsalternativen. Därefter avviker antalet gånger från numret på 
svarsalternativ 4-5. Detta skulle också kunna vara en källa till felsvar för de 
respondenter som läser igenom svarsalternativen snabbt. De flesta deltagare ansåg att 
skalstegen var inkonsekventa eftersom 0-5 gäller ökande frekvens av misshandel, 
medan 6 och 7 gäller med vilken person misshandeln har ägt rum och vid vilken 
tidpunkt. 
”Till och med jag som är akademiskt skolad hade svårt att hålla isär fråga 13. Det 
kräver fruktansvärd koll som jag inte riktigt tror man kan förutsätta att alla personerna 
har.” 

 
En grupp kritiserade skalan i B 12 där skalsteg 0-4 innehåller ökande frekvens av våld 
medan steg 5 frångår mönstret. Gruppen menade även här att en respondent som fyller i 
enkäten snabbt riskerar att ta för givet att skalsteg 5 utgör en linjär fortsättning på de 
tidigare stegen. 

 
2. Tidsaspekt 
Tidsangivelsen i enkäten gäller alltid de senaste tolv månaderna av respondentens 
nuvarande relation eller de sista tolv månaderna av den senaste relationen. Detta 
upprepas inte inför varje nytt avsnitt. Respondenten förväntas komma ihåg det trots att 
flera andra tidsangivelser också görs under enkätens olika avsnitt. I en grupp påpekade 
man att respondenter kan ha avslutat sin senaste relation för många år sedan, vilket kan 
innebära att de inte kommer ihåg den särskilt bra och att svaren därför kan bli mycket 
osäkra. En grupp diskuterade risken med att människor som har blivit utsatta för våld 
kommer att vilja svara på frågorna även om de inte har haft någon relation, vilket blir en 
felkälla 
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3. Omfattning 
Så gott som samtliga fokusgruppsdeltagare ansåg att enkäten var för omfattande. Enbart 
delarna B och C innehåller 149 frågor. Flera grupper tog upp det faktum att den stora 
mängd frågor som kan väcka starka emotionella reaktioner riskerar att bli ett hinder för 
respondenten att vilja besvara den, särskilt bland män som utövar eller har utövat våld. 
Enkäten beskrevs av olika deltagare som ”okänslig” ”tjatig”, ”mekanisk” och som ”en 
kulspruta”. Flera grupper föreslog bruket av screeningfrågor så att de respondenter som 
inte har varit med om våld kan hoppa över stora delar av enkäten. Ett par deltagare 
menade tvärtom att man genom screeningfrågor riskerar att tappa många respondenter 
som inte anser att det de har varit med om är detsamma som våld och därmed felaktigt 
hoppar över stora delar. Den stora mängden detaljerade frågor skulle i stället kunna vara 
till hjälp för att strukturera upp minnen. 
 
I (C 15) förväntas respondenten gradera 26 möjliga motiv till våld. Det framgår inte av 
frågan hur många motiv respondenten ska gradera. En person som försöker gradera alla 
alternativ hamnar lätt i bryderi och riskerar att fastna, enligt grupperna. Ett förslag var 
att uppmana respondenten att kryssa i de fem vanligaste orsakerna eller möjligen 
gradera de vanligaste fem. Några föreslog att man skulle gruppera svarsalternativen för 
att minska mängden svarsalternativ, till exempel ”jag kände mig kränkt, besviken och 
sårad”. Detta förslag fick genast mothugg eftersom de tre orden kan ha olika innebörd 
för olika respondenter.  
 
4. Omvända frågor 
Några grupper reagerade på bruket av att ha omvända frågor insprängda i enkäten. 
Deltagarna menade att detta ökar frekvensen av felsvar eftersom respondenter helt 
enkelt riskerar att läsa fel eller tolka skalstegen fel. Detta skulle särskilt gälla de 
respondenter som har liten eller ingen erfarenhet av våld. 
”När jag fyller i så ser man ju våld, nej, nej, har aldrig hänt, har aldrig hänt…och så 
när man kommer ner till ’hitta en lösning’, jo så är det alltid. Det tog tvärnit och då blir 
man osäker. För att orka med 80 frågor får det inte vara tankesnurror på vägen.” 
 
5. Våldsprocess kontra våldshandling 
Två grupper ansåg att en stor brist i enkäten är att frågorna inte fångar våldsprocessen 
utan bara enskilda våldshandlingar. På så vis får man inte reda på vad som ledde till 
våldet och konsekvenserna av det. I stället får man en fragmenterad bild av våldet. En 
grupp menade att denna brist gör hela enkäten könsblind på så vis att den kommer att 
dölja viktiga skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av våld. Orsaken till detta 
skulle vara normaliseringsprocessen som gör att den utsatta parten har börjat se 
våldshandlingar som en normal del av vardagen. För att fånga upp denna persons 
upplevelser behövs processfrågor. En grupp poängterade att kvinnor till skillnad från 
män till exempel ofta blir rädda när de använder våld mot en man, vilket män som 
använder våld mot kvinnor sällan blir. gruppen menade att utan frågor som ger en bild 
av vad som hände innan och efteråt är det svårt att jämföra våldssituationer och 
upplevelser mellan kvinnor och män och mellan förövare och offer. Alla grupper 
saknade en tydligare koppling mellan enkätens olika delar; utlösande faktorer-
våldshandlingar-hälsokonsekvenser (B, C och D). Flera deltagare menade att en 
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koppling skulle ge både respondenten och enkätmakaren en tydligare bild av hur den 
våldsamma relationen ser ut. Frågor om våldsprocessen skulle också kunna tjäna som 
ett sätt att bearbeta obehagskänslor för respondenter som har utsatts för våld. 

 
Etik 
Det fjärde temat delades in i kategorierna 1) anonymitet och 2) obehag. Det första syftar 
på hur man kan nå människor med den här typen av enkät utan att utsätta dem för fara 
och det andra syftar på huruvida frågorna kommer att väcka obehag hos respondenten. 

 
1. Anonymitet 
Enkäten kommer att skickas hem till respondenten. Grupperna diskuterade 
säkerhetsrisker med detta förfarande vad gäller de kvinnor som lever i en pågående 
våldsam relation. Eftersom ett förekommande kontrollbeteende hos våldsutövaren är att 
öppna och läsa partnerns post, ansåg deltagarna att en del kvinnor riskerade att utsättas 
för fara genom att få ett sådant brev hemskickat. Orsaken till det skulle vara att mannen 
i dessa fall skulle tro att kvinnan har anmält honom till sociala myndigheter eller 
polisen. I vissa fall riskerar kvinnan till och med att omedvetet utsätta sig själv för fara, 
menade en deltagare. Det gäller främst invandrade kvinnor som har svårigheter att läsa 
och förstå svenska och kanske i stället frågar sin man vad som står i enkäten. Deltagarna 
befarade att enkäten i förlängningen skulle kunna orsaka att kvinnan utsattes för fysiskt 
våld samt att bortfallet därför skulle vara relativt stort i denna grupp. 

 
2. Obehag 
Enkäten avslutas med frågan hur starka känslor av obehag respondenten har fått efter att 
ha fyllt i enkäten. Respondenten kan skatta graden av obehag på en skala mellan 0 och 
10. Vissa deltagare ansåg att frågorna väckte ganska starkt eller mycket starkt obehag 
medan andra kände sig relativt neutrala. Flera deltagare ansåg att människor som utövar 
våld kommer att uppleva det mindre obehagligt att besvara frågorna på grund av att de 
har förvärvat en högre ”obehagströskel”. Man menade också att den som i sitt liv har 
fått utstå mycket våld troligtvis kommer att uppleva en känslomässig reaktion av att 
fylla i enkäten. En grupp påpekade att enkäten trots allt kan tjäna som startskott för 
respondenter som utsätts för våld att agera för att nå en förändring. Genom att besvara 
strukturerade frågor om våld kan personer få en ny förståelse för sin egen situation. En 
grupp menade att frågan om obehag var onödig och att den snarare förmedlade att 
enkätmakaren är rädd för att ställa frågorna. I stället bör enkätmakarna förmedla en tro 
på att respondenten vill besvara frågorna och att det är viktigt för respondenten att göra 
det.  
 

Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att, utifrån expertperspektivet, undersöka enkätens giltighet, 
det vill säga hur väl beskrivningen av våld i frågorna stämmer överens med det våld 
som individer möter eller utövar i nära relationer. Fokusgrupperna skulle diskutera vilka 
aspekter av formuläret som skulle kunna utgöra hinder för människor att vilja eller 
kunna besvara enkäten.  
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Identifierade grupper och frågornas giltighet för dessa grupper 
Under diskussionerna identifierades främst fyra grupper av möjliga respondenter: 
kvinnliga heterosexuella förövare och våldsoffer och manliga heterosexuella förövare 
och våldsoffer. Under analysen av resultatet stod det klart att de fyra grupper som 
identifierades inte räckte till för att validera enkätens giltighet för våld i nära relationer. 
De relationer som inte diskuterades av fokusgrupperna var nära samkönade relationer.  
 
Eftersom enkäten vänder sig till ett randomiserat urval av en normalpopulation kommer 
en del av respondenterna sannolikt att tillhöra någon grupp inom gruppen lhbt-personer 
och en del av respondenterna kommer att tillhöra gruppen heterosexuella personer. För 
att avgöra om frågorna är giltiga för våld i nära relationer i en svensk normalpopulation 
behövde fokusgruppsdeltagarna alltså kunskap om mäns våld mot kvinnor, mäns våld 
mot män, kvinnors våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män. Av vad som framkom 
under diskussionerna härrörde deltagarnas kunskaper och erfarenheter nästan 
uteslutande från våld i heterosexuella nära relationer där mannen är förövaren och 
kvinnan offret. Från den utgångspunkten var gruppdeltagarna eniga om att våldet som 
det presenteras genom enkätfrågorna speglar den verklighet de möter. Gruppdeltagarna 
diskuterade i mycket lägre grad kvinnliga förövare och manliga våldsoffer än det 
omvända. Enkätens giltighet för våld i lhbt-relationer berördes i princip inte av någon 
fokusgrupp. Uppsatsens huvudfynd innebär att enkätens giltighet för våld i nära 
relationer inte har kunnat valideras för alla typer av relationer genom denna studie.  
 
Den typ av våld grupperna främst diskuterade var det våld som ingår i Kellys och 
Johnsons (2008) första kategori och som karakteriseras av makt och kontroll. Enligt 
mycket forskning utövas detta våld främst av män och drabbar främst kvinnor när det 
handlar om heterosexuella relationer. Någon fokusgruppsdeltagare hade träffat på 
ensidigt kvinnligt våld mot män i heterosexuella relationer, men i hög grad florerade 
antaganden i grupperna om hur kvinnors våld ser ut. Bland annat var uppfattningen 
utbredd att kvinnor främst slår i självförsvar och att de använder högre grad av 
psykologiskt våld. Grupperna diskuterade i betydligt mindre grad situationsbetingat 
partnervåld som utövas i lika hög grad av kvinnor och män i nära relationer. Enligt 
resultat från randomiserade omfångsstudier och metaanalyser är det den vanligaste 
typen av våld i nära heterosexuella relationer och förövaren är i hälften av fallen en 
kvinna. Antagandet att kvinnor främst slår i självförsvar stöds inte av denna forskning 
(Archer, 1999, 2000; Straus, 2007b).  I en relation med situationsbetingat partnervåld 
får inte offret lika allvarliga skador som i relationer där mannen utövar ensidigt våld 
mot kvinnan. Därför är det ovanligt att detta våld kommer till sjukvårdens eller polisens 
kännedom (Graham-Kevan & Archer, 2003; Johnson, 2006). Fokusgruppsdeltagarna 
utgjordes av representanter för svenska myndigheter och organisationer. Femton av de 
sjutton deltagarna uppgav att de mötte våld i nära relationer i sina yrkesroller. Eftersom 
det främst är mäns våld mot kvinnor som kommer till myndigheters och organisationers 
kännedom är det sannolikt därför gruppdiskussionerna främst behandlade detta våld. 
Troligen är detta en bidragande orsak till fokusgruppernas begränsade kunskap om 
situationsbetingat partnervåld i nära relationer.  
  
Synen på våld i nära relationer påverkas bland annat av hur stark den heterosexistiska 
normen i samhället är. Den allmänna bilden av våld i nära relationer kan sägas formas 
utifrån hur detta våld ser ut i en heterosexuell relation. Våldsbilden omgärdas av myter 
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kring offret som antas vara kvinna och förövaren som antas vara man (Brown, 2008). 
Till följd av det osynliggörs andra konstellationer och kunskapen om kvinnors våld i 
heterosexuella relationer och mäns och kvinnors våld i samkönade relationer har svårt 
att nå ut. Detta samhälleliga osynliggörande av vissa varianter av våld i nära relationer 
är troligen också en bidragande orsak till att fokusgrupperna främst kunde validera 
enkätens giltighet för kvinnliga våldsoffer och manliga förövare i heterosexuella 
relationer.  
 
Frågeformuläret kan beskrivas som könsneutralt eftersom samma frågor ställs till 
kvinnor och män. En grupp menade att en enkät som utger sig för att vara könsneutral i 
stället riskerar att bli blind för att kvinnor och män kan ha skilda erfarenheter och 
villkor i en relation och därmed i stället befäster rådande normer. Enligt den 
heterosexistiska normen ses sexuellt våld som detsamma som våldtäkt av en kvinna 
(RFSL, 2008). Enligt resultatet ansåg en fokusgrupp att operationaliseringen av våld 
inte är giltig för kvinnliga förövare. Förslagen på våldshandlingarna ansågs främst 
spegla manlig våldsutövning. I frågeformuläret frågas om personen på olika sätt har 
tvingats till eller tvingat sin partner att ha analsex, oralsex eller sex utan kondom. Flera 
fokusgrupper ansåg att detta främst speglar sexuellt våld riktat från en man mot en 
kvinna. Många ansåg att frågorna knappt gick att besvara för kvinnliga förövare i en 
heterosexuell relation och att fysiskt våld i samband med sexuellt våld var högst 
ovanligt för en kvinna i en heterosexuell relation. Man menade att frågorna om sexuellt 
våld även kan vara giltiga för samkönat sexuellt våld mellan män. Samkönat sexuellt 
våld mellan kvinnor diskuterades däremot inte av någon grupp. I undersökningen 
”Våldsamt lika och olika” (Holmberg & Stjernqvist, 2005) har sexuellt våld 
operationaliserats på ett vidare sätt än i den aktuella undersökningen. I den 
undersökningen uppgav både män och kvinnor att de hade utsatts för sexuellt våld av en 
partner. Homosexuella män skattade högre utsatthet än lesbiska och bisexuella kvinnor. 
Möjligen kan den vidare operationaliseringen ha bidragit till att fler grupper kände sig 
manade att besvara frågorna. 
 
Identifierade hinder 
Två fokusgrupper menade att enkäten ger en fragmenterad bild av våldet och att det 
skulle kunna utgöra ett hinder för främst kvinnor att vilja besvara frågor om det våld de 
har utsatts för. Denna kritik är samstämmig med annan kritik som har riktats mot CTS 
genom åren och som går ut på att instrumentet inte ger en djupare förståelse för 
våldsprocessen (Dobash & Dobash, 2004). Teorin om normaliseringsprocessen visar att 
den misshandlade parten efter ett tag inte längre uppfattar en del våldshandlingar som 
våld (Lundgren, 2004). Deltagarna menade därför att frågor som beskriver processen 
och kopplar ihop utlösande faktorer med partnerns våldshandlingar och därefter 
psykiska och fysiska konsekvenser lättare kan få kvinnorna att sätta ord på sina 
erfarenheter. Straus (2007a) har bemött kritiken med att påpeka att enkät och 
processtudie inte är detsamma och att en enkät inte kan rymma båda delar. Ett flertal 
randomiserade studier visar att CTS (föregångaren till CTS2) fångar upp både 
situationsbetingat partnervåld och även våld som karakteriseras av makt och kontroll 
(Graham-Kevan & Archer, 2003; Johnson, 2006). 
 
Även praktiska svårigheter med att skicka ut enkäten anonymt kan utgöra hinder för att 
respondenten ska vilja besvara den. I vissa våldsamma relationer finns risken att 
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våldsoffret utsätter sig för fara om hon/han besvarar en enkät om våld i relationen. 
Många deltagare menade att i en relation som utmärks av mycket kontroll är det svårt 
för den ena parten att fylla i en enkät i hemlighet. Resultatet pekar på att anonymitet kan 
betyda olika saker för den som skickar ut enkäten och den som tar emot den. I de flesta 
undersökningar garanteras respondenten anonymitet utåt, det vill säga personen går inte 
att identifiera i undersökningen när den är färdig. Men när det gäller enkäter om våld i 
nära relationer behöver respondenten anonymitet innan enkäten ens har skickats ut. 
Respondenten behöver garanteras anonymitet gentemot sin partner redan när 
respondenten tar emot och fyller i formuläret. 
 
Fokusgruppsdeltagarnas uppgift var att diskutera frågeformuläret i kraft av sin expertis 
men också som privatpersoner. Var och en hade ombetts att fylla i enkäten inför 
diskussionen och många av deltagarna hade även gjort det. Deltagarna hade på så vis 
upplevt hur det kändes att fylla i enkäten och kunde diskutera dess giltighet utifrån att 
ha personlig erfarenhet av våld i nära relationer eller av att inte ha det. Utifrån 
diskussionerna kunde sedan ytterligare tre grupper av tänkta respondenter identifieras: 
respondenter med våldserfarenhet, respondenter utan våldserfarenhet och samtliga 
respondenter. Enligt tidigare forskning kommer gruppen respondenter utan 
våldserfarenhet att utgöra den största delen av samtliga respondenter eftersom andelen 
våldsamma relationer är en mindre del i ett randomiserat urval.  
 
Resultatet visar att vissa aspekter av enkätens språk, tilltal och utformning kan utgöra 
hinder för att respondenter i en normalpopulation ska kunna besvara den. Här läggs 
tonvikten på delar av formuläret som respondenten kan uppfatta som svårbegripliga 
eller förvirrande. Enligt resultatet ansåg deltagarna att enkäten hade relativt låg face 
validity när det gällde utformningen. Deras omdömen var att enkäten var ”okänslig”, 
”tjatig” och ”mekanisk” och att risken var stor att många respondenter inte skulle orka 
besvara den eller råka besvara den på fel sätt. Deltagarna kritiserade framför allt de 
olika skattningsskalorna, bruket av olika tidsangivelser, den stora mängden 
svarsalternativ samt nyansskillnader som de ansåg var svåra att skilja åt. Bruket av olika 
skattningsskalor och tidsangivelser riskerade att bli tröttande för respondenten som hela 
tiden måste vara alert för att inte svara fel. Deltagarna menade att en respondent utan 
erfarenhet av våld kommer att fylla i enkäten snabbt och förutsätta att frågorna följer en 
linjär ordning, vilket inte går eftersom skattningsskalorna har olika skalsteg. Vissa 
deltagare ansåg även att bruket av omvända frågor skulle orsaka problem för 
respondenter utan erfarenhet av våld. Flera deltagare som själva fyllt i enkäten hade 
slentrianmässigt kryssat nej på alla frågor och sedan upptäckt att vissa frågor var 
omvända. Alla grupper var eniga om att det saknas tydliga kopplingar mellan enkätens 
olika delar. Särskilt respondenter utan erfarenhet av våld skulle enligt fokusgrupperna 
kunna ställa sig frågande till varför de ska besvara frågor om sin hälsa ifall de inte 
förknippar utsatthet för våld med ohälsa som ryggont och sömnsvårigheter. Flera 
grupper diskuterade operationaliseringen av ordet våld utifrån en allmän förståelse av 
ordet. Deltagarna menade att människor i allmänhet förknippar ordet våld med fysisk 
aggression och därför inte kommer att associera det med psykologiska kontrollfaktorer. 
Ordet borde därför definieras eller förklaras på ett tidigt stadium. Resultatet pekar på att 
det är introduktionen till frågorna och följebrevet som måste få respondenten att förstå 
ordet våld på samma sätt som enkätmakarna gör. Resultatet speglar även det faktum att 
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våldsbegreppet fortfarande omdefinieras inom forskningen (Langhinrichsen-Rohling, 
2005).  
 
I gruppen som utgörs av respondenter med våldserfarenhet ingår samhällets socialt 
marginaliserade individer som enligt forskning står för den grövsta brottsligheten och 
även drabbas av den. Fokusgrupperna antog att människor ur marginaliserade grupper 
både har lägre förmåga och lägre vilja att besvara en enkät, vilket stämmer överens med 
forskning (Litzén, 2004). Deltagarna antog att förmågan bland annat påverkas av lägre 
utbildning, högre användning av droger och psykisk sjukdom. Viljan att besvara enkäter 
antogs påverkas av kriminalitet och ovilja att berätta om brottsliga handlingar eller av 
risken för offret att drabbas av ännu mer våld samt avståndstagande från samhället och 
myndigheter i stort.  
 
Fokusgruppsdeltagarna menade att personer i högre grad berättar om det våld de utsatts 
för än det de har utsatt någon annan för, vilket också stämmer överens med forskning 
(Archer, 1999). Fokusgrupperna antog därför att högst svarsfrekvens kommer att fås 
från kvinnor som utsätts för våld medan lägst svarsfrekvens fås från män som utövar 
våld. Deltagarna menade att manliga förövare mycket ogärna besvarar frågor om sina 
våldshandlingar även när de söker hjälp och vård. Man menade att en så pass 
omfattande och närgången enkät skulle vara för ansträngande och väcka för mycket 
obehag hos alla identifierade grupper. Å andra sidan jämförde flera deltagare den 
aktuella undersökningen med omfångsundersökningen ”Slagen dam” 
(Brottsoffermyndigheten, 2001) som innehöll cirka 350 frågor och hade hög 
svarsfrekvens. Flera fokusgrupper antog därför att det troliga är att åtminstone 
människor som har utsatts för våld vill berätta om det. Tidigare undersökningar gjorda 
med CTS2 tyder även på att den aktuella undersökningen kan förvänta sig fynd av 
situationsbetingat partnervåld och relativt höga prevalenssiffror bland både kvinnor och 
män. Flera grupper diskuterade huruvida män som utsätts för våld av en kvinna skulle 
vilja berätta om det. Eventuella hinder skulle kunna utgöras av normer som gör det mer 
skamfyllt för en man att erkänna att han har utsatts för våld av en kvinna och att det 
saknas institutioner där manliga våldsoffer kan få hjälp. Resultatet från fokusgrupperna 
bekräftas av en metaanalys som visar att män i vissa studier underskattar det våld de 
själva har utsatts för, vilket stöder uppfattningen att män i lägre grad än kvinnor vill 
framstå som våldsoffer (Archer, 1999).  Studien ”Våldsamt lika och olika” (Holmberg 
& Stjernqvist, 2005) visar däremot att män besvarar frågor om det våld de utsätts för av 
andra män. Man kan därför fundera kring om det kanske är lättare för män att avslöja att 
de har utsatts för våld av en man än av en kvinna.  
 
Fokusgruppernas påverkan på resultatet 
I en fokusgrupp har moderatorn stor möjlighet att påverka resultatet genom att sätta 
agendan och bestämma formen för diskussionen. Risken är därmed stor att grupper med 
olika moderatorer kommer fram till olika resultat. Ett sätt att öka samstämmigheten i 
utförandet av studien kan därför vara att ha samma moderator vid alla fokusgrupper 
(Krueger, 1998). Mot detta kan invändas att om en och samma person håller i fyra 
fokusgrupper enligt samma intervjuplan ökar risken att personen börjar ställa ledande 
frågor, vilket försämrar studiens validitet. Vi valde att växla mellan att ta rollen som 
moderator och co-moderator, vilket innebär att grupp 1 och 3 leddes av samma 
moderator, liksom grupp 2 och 4. Vi ansåg att co-moderatorns observatörsroll var ett 
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sätt att öka samstämmigheten. Den personen skulle se till att intervjuplanen följdes och 
att ingen viktig fråga glömdes bort. På så vis såg co-moderatorn till att ramen för 
diskussionerna inte skilde sig för mycket åt. Tillförlitligheten ökade också genom att 
fokusgrupperna var halvstrukturerade och följde en intervjuplan. Fokusgruppen är ingen 
exakt replikerbar metod eftersom både deltagarnas engagemang och aktivitet samt 
moderatorns styrning påverkar resultatet i hög grad. Detta är å andra sidan inte 
avgörande för metodens användbarhet eftersom syftet är att nå en djupare förståelse av 
ett fenomen (Krueger, 1998). I den aktuella undersökningen låg intresset på deltagarnas 
åsikter om och upplevelser av frågeformuläret. För att ändå nå så pass stor 
reproducerbarhet som möjligt har vi följt en systematisk metod enligt Krueger (1998). 
Alla deltagare har fått komma till tals och olika åsikter och infallsvinklar har noterats. 
Vi bad deltagarna förtydliga, konkretisera och exemplifiera sina inlägg för att vara säkra 
på att förstå dem. Vi summerade också löpande vad deltagarna sagt för att ge dem 
möjlighet att korrigera oss eller förtydliga något ytterligare.  
 
Känslan som infinner sig vid strukturerade fokusgrupper av att åsikter börjar upprepas 
är ett tecken på att en viss grad av mättnad börjar infinna sig, men samtidigt en riskabel 
villfarelse (Morgan, 1998b; Wibeck, 2007). Moderatorn måste i det skedet fråga sig om 
diskussionen är förutsättningslös eller om frågorna bara syftar till att bekräfta det man 
redan vet. I en halvstrukturerad fokusgrupp som denna väljs frågorna ut redan från 
början och man får därför inte veta om det var rätt frågor som ställdes och vilka 
områden som inte berördes. Risken är att moderatorn styrs av det som kommer upp i 
grupperna och glömmer att gå utanför det för att söka nya infallsvinklar. Datainsamling 
och analys är parallella processer, men en risk är att analysarbetet styr 
gruppdiskussionerna.   
 
I vårt fall utgjordes urvalet av ett bekvämlighetsurval, vilket påverkade vår syn på 
tillräcklig grad av mättnad. Vi hade mycket liten möjlighet att sätta ihop ytterligare 
grupper, vilket gjorde att mättnadsgraden som rådde när de fyra grupperna var avslutade 
fick anses som tillräcklig. Detta är naturligtvis en brist eftersom vi inte vet om 
ytterligare synpunkter skulle ha framkommit i en eller två ytterligare grupper. Samtidigt 
är mängden grupper alltid en begränsande faktor för en undersökning som bygger på 
fokusgrupper. En sak som talar för att en viss grad av mättnad hade uppnåtts var att 
både co-moderatorn och moderatorn upplevde att samma synpunkter började dyka upp 
vid tredje gruppen. Enligt Morgan (1996) uppnås mättnad fortare ju mer strukturerade 
grupperna är, vilket också talar för att mättnaden var tillräcklig.  
 
Fokusgruppen påverkas också av inramningen. Av den orsaken hade det varit önskvärt 
att ha en bestämd tid och plats att föreslå innan vi kontaktade deltagarna, men med få 
deltagare är det inte möjligt eftersom risken är stor att för många tackar nej. I alla fyra 
grupper var det någon av deltagarna som av praktiska skäl ordnade lokal. Därmed hade 
inte alla deltagare samma utgångspunkt eftersom någon i varje grupp kände sig mer 
hemma i lokalen. Borden i samtliga lokaler var ovala eller rektangulära bord. Vi valde i 
samtliga fall att placera oss själva vid ena kortändan och deltagarna mitt emot varandra. 
Faran med den placeringen är att moderatorn får rollen som ordförande och ofrivilligt 
styr gruppen i högre grad än vad som var tänkt (Wibeck, 2007). Eventuellt spelar det 
mindre roll vid mer strukturerade grupper eftersom moderatorn då ska vara mer 
styrande. Emellanåt var det svårt att få i gång diskussionen och i stället för ett samtal 
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mellan deltagarna svarade deltagarna på moderatorns frågor. Orsaker till detta kan vara 
en otydlig presentation av hur det var tänkt att fokusgrupperna skulle gå till, 
moderatorns placering eller möjligen att grupperna innehöll färre deltagare än planerat, 
vilket gör att ansvaret att föra samtalet framåt delas av färre personer. Ett annat problem 
vi ställdes inför var att aktiva individer dominerade en grupp på bekostnad av mer 
inaktiva individer. För att få fram allas åsikter valde moderatorn därför att emellanåt 
ställa direkta frågor till de mer tystlåtna deltagarna för att få med deras synpunkter och 
försöka få med dem i diskussionen. Vissa deltagare var mindre förberedda och deltog 
mindre i diskussionerna. Deras bidrag till den gemensamma diskussionen var därför 
mindre och påverkade därmed innehållet och den ekologiska validiteten. 
 
Alla gruppdeltagare hade valts ut från ett och samma nätverk, vilket i hög grad bidrog 
till homogeniteten. Grupperna var tillfälligt hopsatta men i tre stycken kände två eller 
flera deltagare varandra. Moderatorn kände dessutom två personer i en grupp. Samtliga 
deltagare var ditkallade i egenskap av att ha professionell kunskap om våld i nära 
relationer eller enkätutveckling. Enligt Morgan (1998a) är homogenitet både något att 
sträva efter och att se upp med i en fokusgruppsdiskussion. Homogeniteten ska göra 
diskussionen mer produktiv eftersom alla är lika insatta i ämnet, men kan också utgöra 
risk för konformitet. Moderatorn och co-moderatorn bidrog också till gruppernas 
homogenitet. Vi liknade gruppdeltagarna vad gällde utbildning som är en viktig 
socioekonomisk faktor. Däremot var vi betydligt yngre än genomsnittet. Troligen 
delade vi en hel del åsikter med många gruppdeltagare vilket kan ha förstärkt just de 
åsikterna. Detta ledde troligen till att vi inte lyckades ringa in det som inte sades i 
grupperna, det vill säga våld i samkönade relationer. Detta gemensamma 
osynliggörande av grupper som inte passar in i den heterosexistiska normen får sägas 
vara en brist med hela undersökningen. Grupperna styrde från början in diskussionerna 
på heterosexuella relationer med manliga förövare och kvinnliga våldsoffer. Moderatorn 
gjorde vissa försök att vidga synen på offer och förövare genom att ställa frågor om 
kvinnors våld och mäns utsatthet, men fortfarande inom en heterosexuell relation. Målet 
med fokusgrupperna var att få fram olikheter i attityder och åsikter, men gruppernas 
homogenitet kan i stället ha givit övervägande likheter i diskussionerna.  
 
Fokusgrupperna utgjorde ett expertfilter som skiljer sig åt från normalpopulationen vad 
gäller utbildningsnivå och teoretisk kunskap om våld. Åldersmässigt utgjorde 
deltagarna ett segment av populationen (39-64 år). Enligt SCB (2008) har 22 procent av 
invånarna mellan 25 och 64 år minst treårig eftergymnasial utbildning Av de 14 
fokusgruppsdeltagare som besvarade de demografiska frågorna hade 100 procent minst 
treårig eftergymnasial utbildning. Av dessa 14 hade 11 stycken dessutom 
forskarutbildning. På grund av dessa skillnader är det inte säkert att avståndet mellan 
enkätmakarna och de framtida respondenterna överbryggades av fokusgrupperna. Det 
kan ha varit så att vissa saker i diskussionerna togs för givna som allmänt känd kunskap. 
Deltagarnas expertstatus gjorde att de emellanåt hamnade på en teoretiserande nivå där 
de tog forskarens synvinkel i stället för respondentens. Moderatorn fick därför föra 
tillbaka deltagarna till fokus för diskussionen åtskilliga gånger i nästan alla grupper. 
Moderatorn och co-moderatorn fick också ge akt på att inte själva hamna på samma 
teoretiska nivå. 
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Genom fokusgrupperna lyckades den här studien inte helt validera instrumentets 
giltighet för kvinnors och mäns våld i nära relationer. Resultatet kan därför inte anses 
vara överförbart till en normalpopulation. Enligt resultatet av 
fokusgruppsdiskussionerna får valideringen begränsas till att gälla gruppen kvinnliga 
offer och manliga förövare i heterosexuella relationer. Fokusgruppsdeltagarna utgjordes 
av representanter för myndigheter och organisationer i Sverige, vars möte med våld i 
nära relationer främst utgörs av mäns våld mot kvinnor så som det beskrivs i figur 1. 
Diskussionerna som fördes var därför heteronormativa till sin natur och andra 
konstellationer osynliggjordes i hög grad. Uppsatsens resultat speglar därför sannolikt 
den dominerande, heterosexistiska bilden av hur våld i nära relationer ser ut.  
 
Implikationer för forskningsprojektet 
Enligt projektbeskrivningen är ett syfte med den kommande undersökningen att 
utveckla en förkortad variant av frågeformuläret för våldsskattning inom hälso- och 
sjukvården. Man hoppas att studien ska ge kunskapsunderlag för preventiva 
samhällsstrategier vad gäller våld i nära relationer. Enligt uppsatsens resultat har 
fokusgrupperna inte kunnat validera instrumentets giltighet för alla identifierade 
grupper av respondenter. Forskning har visat att våldet delvis skiljer sig åt mellan 
heterosexuella och samkönade relationer. Ett formulär som utgår från likatanken, det 
vill säga att samma frågor kan ställas till alla riskerar att ha en heterosexistisk 
utgångspunkt där flera grupper osynliggörs. Dock har föregångaren till CTS2 som 
ligger till grund för formuläret använts i tidigare studier av våld i såväl heterosexuella 
som samkönade relationer och har visat god sensitivitet och begreppsvaliditet. Det är 
därför troligt att formuläret kommer att fånga upp en bredd av våld även i en svensk 
randomiserad population.  
 
Fokusgrupperna utgjorde endast en del av valideringsstudien och därför är uppsatsens 
resultat inte avgörande för om frågorna i formuläret kan uppfattas som valida eller ej. 
Enkäten har även validerats genom åtta halvstrukturerade intervjuer samt genom en 
referensgrupp. Att genomföra fokusgrupper som innehåller personer med egen 
erfarenhet av att utöva våld och mötas av våld i nära relationer vore önskvärt men 
troligen svårt att genomföra. Fokusgrupper med experter får därför sägas vara det näst 
bästa alternativet. Experterna i fokusgrupperna har påvisat att frågeformuläret har både 
innehållslig och ekologisk validitet för vissa grupper i samhället. Men sin kunskap om 
våld till trots har experternas avstånd till individernas vardag ändå skapat en 
kunskapslucka. Ett alternativ till de befintliga fokusgrupperna hade varit att sätta ihop 
segmenterade grupper med personer som har olika bakgrund och skilda erfarenheter av 
våld i nära relationer. Genom att ha inbördes homogena grupper skulle man nå djupare 
kunskaper om ämnet och kunna jämföra åsikter från de olika grupperna. Den inbördes 
homogeniteten skulle samtidigt borga för att deltagarna skulle våga öppna sig och dela 
med sig av sina erfarenheter.  
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Ett önskemål från projektledningen var att uppsatsen skulle utmynna i en lista med 
förbättringsförslag angående det aktuella frågeformuläret. Under årets valideringsarbete 
med frågeformuläret har många frågor väckts och projektledningen har därför tagit fram 
två alternativa frågeformulär som ska provas tillsammans med det aktuella formuläret i 
pilotstudien i början av 2009. I pilotstudien kommer följaktligen tre formulär av olika 
omfattning att skickas ut till 500 kvinnor och 500 män vardera (sammanlagt 3 000 
personer). Tanken är sedan att omarbeta de tre formulären till ett inför en kommande 
större kartläggning. 
 
 
Varför vidare forskning är viktig 
Kunskapen om våld i samkönade relationer samt om kvinnors våld mot män är 
begränsad bland myndigheter och organisationer. Följden av detta blir att människor 
som inte passar in i den heterosexistiska bilden av våld i nära relationer inte får den 
hjälp och det stöd de behöver. Trivialiseringen av mäns våld mot män och kvinnors våld 
mot kvinnor gör att bemötandet från polis och socialsekreterare blir sämre. (Nationellt 
råd för kvinnofrid, 2003). Män som är våldsoffer och kvinnor som är förövare verkar ha 
svårast att få samhällets stöd. Män som har problem med aggressivitet kan få hjälp och 
stöd av kriscentra för män eller av olika mansmottagningar. Men mest utbyggd är den 
sociala servicen till kvinnliga våldsoffer som har utsatts för våld av män. Detta har skett 
både genom ny lagstiftning om bland annat besöksförbud och grov 
kvinnofridskränkning samt genom inrättandet av Rikskvinnocentrum och genom 
utbildningssatsningar. I många av landets kommuner har kvinno- och tjejjourer startats. 
Kvinnor som lever i lhbt-relationer vittnar däremot om att de inte har någonstans att 
vända sig. De uppfattar kvinnojourer som anpassade för heterosexuella kvinnor. När de 
möter personal inom sjukvården riskerar personalen att missförstå situationen och tro att 
den kvinna som följer med är en omtänksam väninna när hon i själva verket är förövare 
(Nationellt råd för kvinnofrid, 2003). RFSL (2008) har inventerat möjligheter för 
våldsutsatta lhbt-personer att få stöd av samhället. Förbundets slutsats är att inte heller 
bland de organisationer som har lhbt-kompetens finns särskilt stora möjligheter för 
våldsutsatta att få stöd och hjälp.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 

 

Referenser 
 

Archer, J. (1999). Assessment of the reliability of the conflict tactics scales: A meta-analytic review. 
Journal of Interpersonal Violence, 14, 1263-1289. 

 
Archer, J. (2000). Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review. 
Psychological Bulletin, 126, 651-680. 
 
Brottsförebyggnade rådet (2004). Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003. Rapport nr 2004:03. Länk: 
www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.5.0.=1  hämtad 081001. 

 
Brottsförebyggande rådet (2007). Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. 
Rapport nr 2007:6. Länk:  www.bra.se/extra/news/?module_instance=12&id=25  hämtad 081013. 
 
Brottsförebyggande rådet (2008). Kriminalstatistik 2007. Rapport nr 2008:17. Länk: 
www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.469.0.=1 hämtad 081003.  

 
Brottsofferrmyndigheten (2001). Slagen Dam, Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en 
omfångsundersökning. Länk: 
www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Slagen%20dam.pdf  hämtad 080917. 
 
Brown, C. (2008). Gender-role implications on same-sex intimate partner abuse.  
Journal of Family Violence, 23, 457-462. 

  
Dobash, R. P., Dobash, R. E., Cavanagh, K., & Lewis, R. (1998). Separate and intersecting realities: A 
comparison of men´s and women´s accounts of violence against women. Violence Against Women, 4, 
382-414. 

 
Dobash, R. P., & Dobash, R, E. ( 2004). Women´s violence to men in intimate relationships. Working on 
a puzzle. British Journal of Criminology, 44, 324-349. 
 
Graham-Kevan, N., & Archer, J. (2003). Intimate terrorism and common couple violence. A test of 
Johnson´s predictions in four british samples. Journal of Interpersonal Violence, 18, 1247-1270. 
 
Graham-Kevan, N., & Archer, J. (2005). Investigating three explanations of women´s relationship 
aggression. Psychology of Women Quarterly, 29, 270-277. 

 
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. 
Chicago: Aldline. 
 
Hayes, N. (2000). Doing psychological research. Buckingham och Philadelphia: OUP. 
 
Holmberg, C., & Stjernqvist, U. (2005). Våldsamt lika och olika – om våld i samkönade parrelationer. 
Rapport nr 36, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. 
 
Johnson, M. P. (2006). Conflict and control. Gender symmetry and asymmetry in domestic violence. 
Violence against Women, 12, 1003-1018. 
 
Kelly, J. B., & Johnson, M. P. (2008). Differentiation among types of intimate partner violence: Research 
update and implications for interventions. Family Court Review, 46, 476-499. 

 
Krueger, R. A. (1998). Analyzing & reporting focus groups results. Focus group kit 6. Thousand Oaks: 
Sage. 

 
Langhinrichsen-Rohling, J. (2005). Top 10 greatest ”hits”: Important findings and future directions for 
intimate partner violence research. Journal of Interpersonal Violence, 20, 108-118. 

 



 

 

33 

 

Litzén, S. (2004). De glömda brottsoffren – utsatthet för brott bland marginaliserade grupper. I Lindgren, 
M., Pettersson K-Å., & Hägglund, B. (Red.), Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: Jure.  

 
Lundgren, E. (2004). Våldets normaliseringsprocess. Stockholm: Roks. 

 
Morgan, D. L. (1996). Focus groups. Annual Review of Sociology, 22, 129-152.  

 
Morgan, D. L. (1998a). The focus group guidebook. Focus group kit 1. Thousand Oaks: Sage. 

 
Morgan, D. L. (1998b). Planning focus groups. Focus group kit 2. Thousand Oaks: Sage. 
 
Nationellt råd för kvinnofrid. (2003). Kvinna slår kvinna, man slår man. Homosexuell 
partnermisshandel. Länk: www.nck.uu.se/node84 hämtad 081119. 
 
Palmberg, C., & Wasén, H. (2003). Slagen man. Fyra former av mansmisshandel. 
(Opublicerat examensarbete). Stockholms universitet, Sociologiska institutionen. 
 
Prop. 1997/98:55. Kvinnofrid. Länk:  www.regeringen.se/content/1/c4/22/66/5406e038.pdf  
hämtad 080917. 
 
Rhatigan, D. L., Moore, T. M., & Street, A. E. (2005). Reflections on partner violence: 20 years of 
research and beyond. Journal of Interpersonal Violence, 20, 82-88. 
 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (2008). Våldsamt lika och olika – om våld i samkönade 
parrelationer. Länk: www.rfsl.se/brottsoffer/public/valdsamtlika.pdf hämtad 081023. 
 
Seelau, E. P., Seelau, S. M., & Poorman, P. B. (2003). Gender and role-based perceptions of domestic 
abuse: Does sexual orientation matter? Behavioural Sciences and the Law, 21, 199-214. 
 
SOU 2004:121. Slag i luften. Länk: www.regeringen.se/sb/d/108/a/35431  hämtad 080917. 
 
Statistiska centralbyrån (2004). Offer för våld och egendomsbrott 1978-2002. Rapport nr 104. Länk: 
www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1832&lang=SV  hämtad 081001. 
 
Statistiska centralbyrån (2008). På tal om utbildning. Länk: 
www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0527_2008A01_BR_UF07BR0801.pdf  hämtad 080822. 
 
Straus, M. A., Hamby, S. L., McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scales 
(CTS2). Development and preliminary psychometric data.  Journal of Family Issues, 17, 283-316. 
 
Straus, M. A. (1999). The controversy over domestic violence by women. A methodological, theoretical 
and sociology of science analysis. I Arriaga X.B., & Oskamp, S. (Red.), Violence in intimate 
relationships. Thousand Oaks: Sage. 

 
Straus, M. A. (2007a). Conflict tactics scales. I Jackson, N. (Red.), 
An encyclopedia of domestic violence. New York och Oxford: Routledge. 
 
Straus, M. A. (2007b). Dominance and symmetry in partner violence by male and female university 
students in 32 nations. Children and Youth Service Review, 30, 252-275. 
 
Svedberg, L. (2003). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
The Duluth abuse intervention project (1993). Länk: 
www.eurowrc.org/05.education/education_en/12.edu_en.htm hämtad 081025. 
 
Waltermaurer, E. (2005). Measuring intimate partner violence (IPV): You may only get what you ask for. 
Journal of Interpersonal Violence, 20, 501-506. 

 



 

 

34 

 

Wibeck, V. (2007). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
World Health Organisation (2002). World Report on Violence and Health. Länk: 
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/  hämtad 081001. 

 
 



 1 

Bilaga 1 
 
 
 
 
 

 
Frågeformulär om 

 
"Konflikter och våld i nära relationer" 

 
 

Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa 
Enheten för Socialmedicin 

Göteborgs Universitet 
i samarbete med  

Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet, 
Centre for Health Equity Studies, Stockholms universitet/Karolinska Inst., 

Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm. 
 

Vi ber dig fylla i detta formulär så sanningsenligt du kan! 
 
 
 

Till er som bistår oss i valideringsarbetet genom att ingå i en fokusgruppsdiskussion 
eller i en individuell intervju – eller båda delarna! 

 
Ett följebrev ska gå ut tillsammans med enkäten till 500 män och 500 kvinnor 

slumpmässigt utvalda i Sverige, 18-65 år gamla. 
Vi föreslår att du fyller i enkäten själv för att få en verklig känsla av hur det är att fylla 
i en enkät med så pass känsliga frågor och inte bara läser igenom frågorna. Skriv gärna 

ner kommentarer i kanten till frågor som du vill kommentera så att det kommer med 
vid intervjun eller fokusgruppsdiskussionen. Vi behöver förstås inte se dina svar. 

 
Stort tack för att du medverkar!! 

 
/Forskargruppen och medverkande studenter 
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A. Bakgrund, utbildning, arbete, familj 
 
1. Är du man eller kvinna? 
  Man 
  Kvinna 
 
2. Vilket år är du född? 
Födelseår _______ 
 
3. Vilken typ av relation lever du i? Ange endast ett alternativ! 
  Singel 
  Pojkvän/flickvän  
  Gift/sambo med man 
  Gift/sambo med kvinna 
  Frånskild   
  Särbo med man   
  Särbo med kvinna   
  Änka/änkling 
 
4. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 
Obs! Ange endast ett alternativ. 
  Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 
  Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 
  3- eller 4-årig gymnasieutbildning 
  2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 
  Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 
  Ej fullgjord grundskola eller motsvarande obligatorisk skola.   
 
 
5. Hur stor är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt? 
Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster, 
pensioner mm. samt olika bidrag som t.ex. barn-, studie- och underhållsbidrag. 
  0 – 14 999 kronor 
   15 000 – 29 999 kronor 
   30 000 – 44 999 kronor 
   45 000 – 59 999 kronor 
  60 000 kronor eller mer 
 
 
6. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 
Obs! Ange endast ett alternativ. 
   Arbetar som anställd 
   Egen företagare, jordbrukare 
   Studerande 
   Sjukskriven eller förtidspension (=sjuk- och aktivitetsersättning) 
   Föräldraledig 
   Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
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   Hemarbetande utan formell anställning 
 
   Annat, skriv i rutan: 
 
 
 
7. Vilken är din partners huvudsakliga sysselsättning just nu? 
Obs! Ange endast ett alternativ. 
   Arbetar som anställd 
   Egen företagare, jordbrukare 
   Studerande 
   Sjukskriven eller förtidspension (=sjuk- och aktivitetsersättning) 
   Föräldraledig 
   Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
   Hemarbetande utan formell anställning 
 
   Annat, skriv i rutan: 
 
 
 
8. Vilket är ditt huvudsakliga yrke?  
Om du inte yrkesarbetar nu, ange det yrke som du huvudsakligen har haft.  
Försök att lämna en så detaljerad yrkestitel som möjligt. 
Ditt yrke: 

 

 
 
 
9. Vilket är din partners huvudsakliga yrke? 
Om han/hon inte yrkesarbetar nu, ange det yrke som han/hon huvudsakligen har haft.  
Försök att lämna en så detaljerad yrkestitel som möjligt. 
Partners yrke: 

 

 
 
 
 
10. Hur länge har du levt i din nuvarande parrelation? 
  Jag har aldrig levt i någon parrelation, fortsätt då till fråga 16, avsnitt D. 
  Mindre än 1 år  
  1-3 år   
  Mer än 3 år   
  Jag har ingen pågående relation men har haft det tidigare i livet 
 
 
11. Har du/ni några barn som bor hemma? 
¤  Ja 
¤  Nej 
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Om ja: Hur många barn är:  
0-5 år              _______________ 
6-12 år            _______________ 
13-17 år          _______________ 
18 år eller äldre _______________ 
 
 
B. Upplevelser av våld  
 
Vi vet alla att äktenskap/nära relationer varierar från tid till annan och det är inte 
ovanligt att det uppstår situationer då man är oense. Här nedan följer en uppräkning på 
händelser som kan inträffa mellan partners under en konflikt. 
 
Tänk på de senaste 12 månaderna – eller de sista 12 månaderna av er relation om den har upphört – 
och ange om något av nedanstående inträffat och i så fall hur ofta var och en av er gjorde något av 
det som anges här nedan. 
Använd skalan och ringa in den siffra som bäst stämmer med ditt beteende mot din partner och din 
partners beteende mot dig. 
 
0=aldrig hänt;   
1= sällan;  
2= ibland;  
3= ofta;  
4= hela tiden;  
5= inte hänt under det senaste året men tidigare i livet.  
 
 
 
12. Hur ofta har något av följande inträffat: 
________________________________________________________________ 
         Jag gjorde detta           Min partner gjorde 
_____________________________________mot min partner____  detta mot mig_____ 
1. Försvårat den andres arbete/studier   0   1   2   3   4     5        0   1   2   3   4     5 
2. Kontrollerat den andres pengar    0   1   2   3   4     5        0   1   2   3   4     5 
3. Hållit egna penningtransaktioner hemliga  0   1   2   3   4     5        0   1   2   3   4     5 
4. Vägrat att dela på kostnader/betala sin del  0   1   2   3   4     5        0   1   2   3   4     5 
5. Hotat att skada den andre     0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
6. Hotat att lämna vår relation    0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
7. Hotat att skada sig själv     0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4     5 
8. Hotat att avslöja saker som kan skada eller   
    verka generande för den andre    0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4     5 
9. Försökt få den andre att göra saker mot sin vilja 0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4     5 
10. Försökt få den andre att känna sig skyldig eller  
      dum genom blickar eller gester     0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4     5 
11. Slagit sönder den andres ägodelar i ilska   0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4     5 
12. Varit otrevlig eller ohövlig mot den andres vänner  
      eller anhöriga       0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
13. Låtit ilska gå ut över husdjur    0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
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14. Försökt snäsa av den andre då han/hon blivit  
      för ”styv i korken”/självsäker    0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
15. Generat den andre inför folk     0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
16. Sagt att den andre håller på att bli galen   0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
17. Sagt att den andre ljuger eller är förvirrad  0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
18. Kallat den andre för otrevliga saker   0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
19. Försökt begränsa den andres umgänge med  
      familj och vänner      0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
20. Frågat vart den andre gått och vem han/hon  
      pratat med när ni inte varit tillsammans  0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
21. Försökt begränsa antalet aktiviteter den andre  
      ägnat sig åt vid sidan av relationen   0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
22. Varit misstänksam mot eller svartsjuk på   
      den andre       0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
23. Kontrollerat vad den andre haft för sig  0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
24. Försökt göra den andre svartsjuk   0   1   2   3   4     5         0   1   2   3   4    5 
 
 
 
 
Här nedan följer ytterligare en uppräkning av saker som du och din partner kan ha 
gjort mot varandra under er relation. 
 
13. Hur ofta har något av nedanstående inträffat? Fyll i den siffra som bäst stämmer med dina 
erfarenheter. 
 
0 = aldrig hänt 
1 =  1 gång under de senaste 12 månaderna   
2 =  2 ggr under de senaste 12 månaderna  
3 =  3-5 ggr under de senaste 12 månaderna 
4 =  6-10 ggr under de senaste 12 månaderna 
5 =  mer än 10 ggr under de senaste 12 månaderna 
 
6 = Om händelser som dessa här nedan har inträffat under de senaste 12 månaderna med en tidigare 
partner.   
7 = Om du och din nuvarande eller en tidigare partner inte gjorde något av detta under de senaste 12 
månaderna men däremot tidigare i livet.  
 
1. Jag visade omsorg om min partner trots att vi var oeniga.  0    1    2    3    4    5    6    7 
2. Min partner visade omsorg om mig trots att vi var oeniga.  0    1    2    3    4    5    6    7 
 
3. Jag förklarade min åsikt i en fråga där vi var oeniga.    0    1    2    3    4    5    6    7 
4. Min partner förklarade sin syn i en fråga där vi var oeniga.  0    1    2    3    4    5    6    7 
 
5. Jag förolämpade eller svor åt min partner.     0    1    2    3    4    5    6    7 
6. Min partner förolämpade eller svor åt mig.     0    1    2    3    4    5    6    7 
 
7. Jag kastade något på min partner som kunde skada honom/henne. 0    1    2    3    4    5    6    7 
8. Min partner kastade något på mig som kunde ge mig en skada. 0    1    2    3    4    5   6     7 
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9. Jag vred om armen eller drog min partner i håret.    0    1    2    3    4    5    6    7 
10. Min partner vred om armen eller drog mig i håret.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
11. Jag orsakade min partner en stukning, ett blåmärke eller ett mindre  
     skärsår i ett bråk.         0    1    2    3    4    5    6    7 
12. Min partner orsakade mig en stukning, ett blåmärke eller ett mindre  
    skärsår i ett bråk.         0    1    2    3    4    5    6    7 
 
13. Jag visade respekt för min partners känslor i en diskussion.  0    1    2    3    4    5    6    7 
14. Min partner visade respekt för mina känslor i en diskussion.  0    1    2    3    4    5    6    7 
 
15. Jag tvingade min partner att ha sex utan kondom.    0    1    2    3    4    5    6    7 
16. Min partner tvingade mig att ha sex utan kondom.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
17. Jag knuffade eller föste undan min partner .    0    1    2    3    4    5    6    7 
18. Min partner knuffade eller förste undan mig.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
19. Jag använde min styrka (som att slå, hålla fast eller använda  
      ett redskap) för att få min partner att ha oral eller  
      anal sex.           0    1    2    3    4    5    6    7 
20. Min partner använde sin styrka för att få mig att ha oral  
     eller anal sex.          0    1    2    3    4    5    6    7 
 
21. Jag riktade en kniv eller ett tillhygge mot min partner.   0    1    2    3    4    5    6    7 
22. Min partner riktad en kniv eller ett tillhygge mot mig.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
23. Jag svimmade efter att ha blivit slagen i huvudet  
      av min partner i ett bråk.       0    1    2    3    4    5    6    7 
24. Min partner svimmade efter att ha blivit slagen i huvudet  
      av mig i ett bråk.         0    1    2    3    4    5    6    7 
 
25. Jag kallade min partner fet eller ful.      0    1    2    3    4    5    6    7 
26. Min partner kallade mig fet eller ful.      0    1    2    3    4    5    6    7 
 
27. Jag slog till min partner med något som kunde ge en skada.  0    1    2    3    4    5    6    7 
28. Min partner slog till mig med något som kunde ge en skada  0    1    2    3    4    5    6    7 
 
29. Jag förstörde en sak som tillhörde min partner.    0    1    2    3    4    5    6    7 
30. Min partner förstörde en sak som var min.     0    1    2    3    4    5    6    7 
 
31. Jag sökte läkare efter ett bråk med min partner.    0    1    2    3    4    5    6    7 
32. Min partner sökte läkare efter ett bråk med mig.    0    1    2    3    4    5    6    7 
 
33. Jag tog strypgrepp på min partner.      0    1    2    3    4    5    6    7 
34. Min partner tog strypgrepp på mig.      0    1    2    3    4    5    6    7 
 
35. Jag skrek och vrålade åt min partner.      0    1    2    3    4    5    6    7 
36. Min partner skrek och vrålade åt mig.     0    1    2    3    4    5    6    7 
 
37. Jag slängde min partner mot väggen.      0    1    2    3    4    5    6    7  
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38. Min partner slängde mig mot väggen.     0    1    2    3    4    5    6    7 
 
39. Jag sa att jag var säker på att vi kunde lösa problemet.   0    1    2    3    4    5    6    7 
40. Min partner sa att han/hon var säker på att vi kunde lösa  
     problemet.          0    1    2    3    4    5    6    7 
 
41. Jag skulle behövt söka läkare efter ett bråk 
      med min partner, men avstod.       0    1    2    3    4    5    6    7 
42. Min partner skulle behövt söka läkare efter ett bråk  
      med mig, men avstod.        0    1    2    3    4    5    6    7 
 
43. Jag misshandlade min partner.       0    1    2    3    4    5    6    7 
44. Min partner misshandlade mig.       0    1    2    3    4    5    6    7 
 
45. Jag slet tag i min partner.        0    1    2    3    4    5    6    7 
46. Min partner slet tag i mig.       0    1    2    3    4    5    6    7 
 
47. Jag använde min styrka (såsom att slå, hålla fast, eller hota  
      med ett vapen) för att få min partner att ha sex.    0    1    2    3    4    5    6    7 
48. Min partner använde sin styrka för att få mig att ha sex.  0    1    2    3    4    5    6    7 
 
49. Jag rusade ut ur rummet/huset under ett gräl.    0    1    2    3    4    5    6    7 
50. Min partner rusade ut ur rummet under ett gräl.    0    1    2    3    4    5    6    7 
 
51. Jag krävde att få ha sex fast min partner inte ville 
      (men använde inte fysiskt våld).      0    1    2    3    4    5    6    7 
52. Min partner krävde att få ha sex fast jag inte ville  
     (men använde inte fysiskt våld).       0    1    2    3    4    5    6    7 
 
53. Jag smällde till min partner.       0    1    2    3    4    5    6    7 
54. Min partner smällde till mig.       0    1    2    3    4    5    6    7 
 
55. Jag fick en fraktur/benbrott efter ett bråk med min partner.  0    1    2    3    4    5    6    7 
56. Min partner fick en fraktur/benbrott efter ett bråk med mig.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
57. Jag använde hot för att få min partner att gå med på oral  
     eller anal sex.          0    1    2    3    4    5    6    7 
58. Min partner använde hot för att få mig att gå med oral  
     eller anal sex.          0    1    2    3    4    5    6    7 
 
59. Jag föreslog en kompromiss när vi var oense.    0    1    2    3    4    5    6    7 
60. Min partner föreslog en kompromiss när vi var oense.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
61. Jag orsakade min partner bränn- eller skållskador.   0    1    2    3    4    5    6    7 
62. Min partner orsakade mig bränn- eller skållskador.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
63. Jag insisterade på oral eller anal sex  
      (men använde inte fysiskt våld).      0    1    2    3    4    5    6    7 
64. Min partner insisterade på oral eller anal sex (men använde 
      inte fysiskt våld)   .      0    1    2    3    4    5    6    7 
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65. Jag beskyllde min partner för att vara en dålig älskare/älskarinna. 0    1    2    3    4    5    6    7 
66. Min partner beskyllde mig för att vara en dålig älskare/älskarinna. 0    1    2    3    4    5    6    7 
   
67. Jag gjorde något för att förarga min partner.    0    1    2    3    4    5    6    7   
68. Min partner gjorde något för att förarga mig.    0    1    2    3    4    5    6    7 
 
69. Jag hotade med att slå eller kasta något på min partner.   0    1    2    3    4    5    6    7 
70. Min partner hotade med att slå eller kasta något på mig.  0    1    2    3    4    5    6    7 
 
71. Jag hade värk i kroppen dagen efter ett bråk med min partner . 0    1    2    3    4    5    6    7 
72. Min partner hade värk i kroppen dagen efter ett bråk med mig. 0    1    2    3    4    5    6    7 
 
73. Jag sparkade min partner.        0    1    2    3    4    5    6    7 
74. Min partner sparkade mig.       0    1    2    3    4    5    6    7 
 
75. Jag använde hot för att få min partner att ha sex med mig.  0    1    2    3    4    5    6    7 
76. Min partner gjorde detta mot mig.      0    1    2    3    4    5    6    7 
 
77. Jag gick med på att pröva en lösning på en konflikt som  
      min partner föreslog.        0    1    2    3    4    5    6    7 
78. Min partner gick med på att pröva en lösning på en konflikt  
      som jag föreslog.         0    1    2    3    4    5    6    7 
 
79. Jag skickade flera kränkande sms till min partner.   0    1    2    3    4    5    6    7 
80. Min partner skickade flera kränkande sms till mig.   0    1    2    3    4    5    6    7 
 
 
 
C. Situationer och Motiv till våld 
 
Här följer först några frågor om i vilka situationer våld kan uppstå och vad du 
uppfattar som den direkta orsaken eller motivet till att du använt fysiskt, psykiskt eller 
sexuellt våld mot din partner.  
 
Om du inte har några erfarenheter av våld i din nuvarande eller tidigare relation så gå vidare till fråga 
16 i sektion D. 
 
14. Är det några situationer som speciellt ofta lett till att våld uppstått i din nuvarande eller 
tidigare relation? Flera svarsalternativ kan anges. 
 
¤  När vi har ekonomiska problem 
¤  När min partner har problem på sitt arbete  
¤  När jag har problem pitt arbete 
¤  När vi inte kan enas om vem som ska göra vad i hushållet 
¤  När det uppstår problem med våra barn (gemensamma barn eller den enes barn från tidigare 
äktenskap, fosterbarn) 
¤  När vi inte unnar varandra ”egen tid”  
¤  Svartsjuka 
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¤  Misstanke om otrohet 
¤  När den ene inte vill ha sex trots att den andre vill 
¤  När det uppstår problem med personer i släkten (syskon, föräldrar, andra) 
¤  När arbetsbördan i hemmet är orättvist fördelad  
¤  När jag ger svar på tal 
¤  När min partner druckit alkohol 
¤  När jag druckit alkohol 
¤  När det uppstår påfrestningar på grund av min/min partners sjukdom  
¤ När min partner använt droger/tabletter 
¤ När jag använt droger/tabletter  
¤ Ingen särskild orsak, det bara händer 
¤  Annan situation, vilken_____________________________ 
 
 
 
15. Tänk tillbaka på när du själv använt någon form av våld mot din partner, vad var motivet 
till att du gjorde det? 
Flera skäl kan anges men numrera dem då så att nummer 1 är den vanligaste orsaken, 2 den näst 
vanligaste osv. 
 
¤  Jag kände mig rädd 
¤  Det var i självförsvar i en våldsam situation 
¤  Jag kände mig förolämpad 
¤  Jag kände mig kränkt 
¤  Jag kände mig besviken 
¤  Jag kände mig sårad 
¤  Jag kände mig frustrerad 
¤  Jag kände skam 
¤  Jag blev plötsligt mycket arg 
¤  Jag ville hämnas för något min partner gjort mot mig 
¤  Jag kände förakt  
¤  Jag kände svartsjuka 
¤  Jag gjorde det för att uttrycka mina känslor  
¤  Jag gjorde det för att få min partners uppmärksamhet 
¤  Vi hade en djup konflikt i vår relation 
¤  Jag gjorde det för att jag trakasserats av min partner 
¤  Jag gjorde det för att visa min styrka 
¤  Jag gjorde det för att få makt 
¤  Jag gjorde det för att min partner inte gjorde som jag sa 
¤ Jag gjorde det för att min partner inte brydde sig om barnen 
¤  Jag gjorde det för att min partner ifrågasatte mitt sätt att handha pengar 
¤  Jag gjorde det på grund av något skäl som inte direkt har med vår relation att göra 
¤  Jag gjorde det i ett gräl för att min partner eller vi båda druckit alkohol eller använt droger 
¤  Jag gjorde det för att jag blev provocerad 
¤  Vet ej, inget särskilt skäl 
¤  Annat skäl? Vilket_____________________ 
 
 
D. Hälsa och Sociala kontakter 
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Här följer några frågor om ditt allmänna hälsotillstånd och om dina sociala kontakter. 
 
16. Hur tycker du att ditt allmänna hälsotillstånd varit under de senaste 12 månaderna? 
¤  Mycket dåligt 
¤  Ganska dåligt 
¤  Varken bra eller dåligt  
¤  Ganska bra 
¤  Mycket bra 
 
 
17. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste 12 månaderna?     

Nästan varje  Någon gång  Någon gång  Nästan   
dygn   i veckan   i månaden   aldrig eller    

       aldrig 
  Magbesvär             
  Hjärtklappning            
  Andningsbesvär            
  Trötthet             
  Yrsel             
  Huvudvärk             
  Smärtor i bröstet            
  Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias          
  Värk i nacke och/eller skuldervärk         
  Svårt att somna            
  Svårt att koncentrera mig            
¤ Nedstämdhet 
¤ Oro 
 
 
18. Har du under de senaste 12 månaderna behövt söka läkare?  
 
¤  Nej, jag har inte sökt läkare  
¤  Ja, jag har sökt läkare  
 
Om ja, hur ofta? 
¤  1-3 ggr 
¤  4-6 ggr 
¤  7 eller fler ggr 
 
 
19. Har du vårdats på sjukhus under de senaste 12 månaderna? 
¤  Nej 
¤  Ja  
Om ja, av vilken orsak:_______________________ 
 
20. Har du varit sjukskriven under de senaste 12 månaderna? 
¤  Nej 
¤  Ja, sammanlagt ungefär  _____ dagar 
  
21. Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. Har du någon anhörig eller vän som ställer 
upp om:      

JA NEJ VET EJ    
a) … du blir sjuk?           
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b) … du vill ha sällskap?          
c) … du behöver prata med någon om personliga bekymmer?     
d) … du behöver ett lån på 15 000 kr?                           
 
 
22. Om du själv utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld från din partner, har du berättat 
för någon om dina upplevelser? 
¤  Nej, jag har inget berättat 
¤  Ja, jag har berättat en del 
¤  Ja, jag har berättat allt 
¤  Nej, jag har inte varit utsatt för några övergrepp 
 
 
23. Om du har berättat för någon, vem/vilka var det? Flera alternativ kan anges 
¤ En nära anhörig  
¤ Mina barn 
¤ En god vän 
¤ En arbetskamrat 
¤ Hälsopersonal på en vårdinrättning 
¤ Någon på en kvinnojour alternativt mansjour eller annan frivillig organisation  
¤ Polisen 
¤ Präst, diakon, församlingsassistent 
¤ Handläggare på Socialtjänsten 
¤ Någon på ungdomsmottagning 
¤ Annan, vem_____________ 
 
E. Uppväxtförhållanden och Erfarenheter tidigare i livet 
 
24. Om du ser tillbaka på din uppväxttid dvs fram tills dess du fyllt 16 år – bodde du och båda 
dina föräldrar (biologiska, fosterföräldrar eller adoptivföräldrar) tillsammans under hela 
uppväxttiden? 
¤  Ja 
¤  Nej 
 
25. Om du inte gjorde det, vad berodde det på? 
¤  Föräldrarna genomgick skilsmässa 
¤  Föräldrarna levde aldrig tillsammans 
¤  Någon av föräldrarna dog 
¤  Föräldrarna levde samman men jag levde ej med dem 
¤  Jag flyttade själv hemifrån före 16 års ålder 
¤  Annat skäl nämligen ______________________ 
 
 
26. Har du vuxit upp i ett hem där det förekom fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld mellan dina 
föräldrar eller mellan de vuxna du bott tillsammans med (mor med partner, far med partner, 
fosterföräldrar, andra vuxna) ?  
¤  Nej 
¤  Ja 
¤  Vet ej 
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27. Om ja, hörde eller såg du detta våld? 
¤  Nej 
¤  Ja 
¤  Osäker 
 
 
Stort tack för att du svarat på dessa frågor! 
 
Här nedan följer nu bara en avslutande fråga 
 
Har det du nu gjort - läst igenom och besvarat det här formuläret - gett dig känslor av obehag? 

 (Svara genom att sätta en ring runt den siffra som bäst motsvarar vad du känner!) 
 
 
 
  0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
 
 Nej, inga alls känslor       Ja, mycket intensiva 
  av obehag       känslor av obehag 

 

 
 
 
 
TILL SIST 
 
Har du synpunkter på de frågor vi ställt, är vi intresserade av att ta del av 
dessa. 
Skriv gärna ned dem på denna sida! 
 
Om du önskar kontakt med någon för att diskutera frågor, tankar eller 
känslor som väckts av att du fyllt i det här formuläret, kan du söka 
projektledaren allmänläkare Gunilla Krantz telefon 031 - 786 68 61 eller 
psykolog Anne Berman telefon 08 - 607 15 26 
 
   TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 


