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Könsskillnader i uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer 

 
Emelie Jonsson 

 

 

Forskning kring våld i nära relationer handlar ofta om fysiskt våld. 

Fysiskt våld uppfattas som mer allvarligt än psykiskt våld. Psykiskt våld 

har visats vara mer vanligt och skadorna går inte att upptäcka med blotta 

ögat. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om psykiskt våld i 

nära relationer. Etthundrasextionio högskolestudenter, varav 88 

kvinnor läste en av två fiktiva vinjetter om psykiskt våld i en nära 

relation där förövaren var antingen man eller kvinna. Därefter svarade 

de på en enkät relaterat till vinjetten med frågor från mätinstrumentet 

Opinions on Domestic Violence Scale (ODVS). Tvåvägs 

variansanalyser för oberoende mätningar visade att kvinnorna 

uppfattade situationerna mer allvarligt än männen. När en kvinna blev 

utsatt för våld uppfattades det mer allvarligt. Resultaten var i linje med 

tidigare forskning om fysiskt våld. Det är av värde att fortsätta 

undersöka psykiskt våld i nära relationer för att våldet ska upphöra. 

 

Keywords: psychological abuse, intimate partner violence, opinions, 

gender differences. 

 

 

Inledning 
 

Våld i nära relationer är ett ytterst aktuellt och allvarligt ämne. Under 2017 anmäldes ca 12 000 

misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i en partnerrelation med den utsatta. 

Kvinnor stod för majoriteten av anmälningarna (Brottsförebyggande rådet, 2018). Mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer är politiskt erkänt som ett samhälls- och 

folkhälsoproblem. Kvinnor som grupp är mer utsatta för våld i nära relationer och statistiskt 

sett är förövaren en man (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). I en nationell kartläggning av brott 

i nära relationer från 2012, uppgav 6.8% av deltagarna att de hade utsatts för brott i en nära 

relation under året. Utsattheten bland kvinnor och män visades dock vara rätt jämlik. Bland 

kvinnorna uppgav 6.8% att de hade utsatts för psykiskt våld och 2.2% att de hade utsatts för 

fysiskt våld. Bland männen uppgav 6.2% att de hade utsatts för psykiskt våld och 2.0% uppgav 

att de hade utsatts för fysiskt våld. Ca 80% av deltagarna som någon gång hade utsatts för fysiskt 

våld hade även blivit utsatt för psykiskt våld. Ca 50% av deltagarna som angett att de blivit 

utsatta för psykiskt våld hade även blivit utsatta för fysiskt våld. Av deltagarna som angett att 

de blivit utsatta för brott i en nära relation, var det endast 3.9% som hade anmält händelsen. Det 

var vanligt att inte anmäla brottet p.g.a. att det sågs som en småsak eller att händelsen kunde 

redas ut på egen hand. Mörkertalet av misshandelsbrott som inte anmäls är stort (Brå, 2014). 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför våld i nära relationer sker. Förklaringarna 

sträcker sig från individuella till samhälleliga. Utifrån ett individuellt perspektiv kan våldet 

förklaras av biologiska faktorer, hormonnivåer eller att evolutionen gjort män mer aggressiva 

än kvinnor (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). En annan individuell förklaring till mäns våld vara 

att känslor av skam har visats relatera till ökad ilska. Ilskan kan ses som en försvarsmekanism 

för att slippa hantera en negativ utvärdering av sig själv. I sin tur har ilskan stark koppling till 

psykiskt våld. Det är möjligt höga nivåer av ilska leder till mer aggression på grund av bristande 
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känsloreglering. En konsekvens av ilskan kan vara att det psykiska våldet används som ett 

försök att skapa kontroll igen (Harper, Austin, Cercone, & Arias, 2005). Även Ross, Stanford 

och Felthous (2011) visade att anledningar till utövande av våld i nära relationer bland män och 

kvinnor som var dömda var självförsvar, upprätthållandet av kontroll/dominans samt bristande 

känsloreglering. Kvinnor angav i större utsträckning än män att de använde våld som 

självförsvar. Att använda våld för att upprätthålla kontroll eller dominans över sin partner var 

lika vanligt hos män som hos kvinnor. Bristande känsloreglering som anledning till våld visade 

sig även vara lika vanligt hos båda könen. 

Utifrån ett strukturellt feministiskt perspektiv diskuteras ”mäns våld mot kvinnor” som ett 

uttryck för det ojämlika maktförhållandet mellan könen. Samhällets strukturer och de sociala 

sammanhangen gör våldet möjligt. Makt och våldsutövning anses vara kopplat till kön och 

därmed ses våldet som ett uttryck för mäns strukturella överordning. Den bristande 

jämställdheten är förutsatt för mäns våld mot kvinnor. Enligt detta perspektiv kan vilken kvinna 

som helst bli utsatt för mäns våld. Ett sociologiskt perspektiv föreslår också att våldet kommer 

utifrån, men att det är ett inlärt beteende. Våldet ses som något som har skapats i ett socialt 

sammanhang och att bevittna samt uppleva våld leder till mer våld. En annan förklaring till 

våldet kan vara att samhällets könsroller med tydliga normer kring hur män och kvinnor “bör” 

vara kan leda till att män tar till våld för att leva upp till de förväntningar som finns på dom som 

aggressiva, starka män med kontroll (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Forskningen kring våld 

i nära relationer har gått från att förklara mäns våld med biologi eller psykisk ohälsa, till att 

istället kolla på sociala roller och våldets sociala sammanhang. I och med detta, ses våldet som 

något som förekommer i alla samhällsklasser och blir därav närvarande i allas vardag. Detta 

perspektiv dominerar idag den svenska politiska förståelsen och är även grund för 

jämställdhetspolitiken (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). 

Psykiskt våld är ett relativt nytt forskningsområde som inte har getts lika mycket fokus som 

fysiskt våld (Hammock, Richardson, Williams, & Janit, 2015). Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) beskriver psykiskt våld som olika former av isolering, verbala kränkningar, 

känslomässig utpressning och skambeläggande. Förövaren växlar ofta mellan utövandet av våld 

och kärlek, vilket gör våldet oförutsägbart och därför blir det svårt för den utsatta att lämna 

relationen. Detta gör också att den utsattas känslomässiga band till förövaren stärks medan 

dennes självförtroende och självkänsla försämras (NCK, 2018). Follingstad (2011) fann att den 

typ av psykiskt våld som riktats mot en persons självförtroende och självkänsla uppfattas som 

allvarligast. Detta innefattade kränkande kommentarer eller allmän förödmjukelse. Att utöva 

makt över sin partner, t.ex. genom att isolera denne från familj och vänner eller att behandla 

den som om den inte vore lika mycket värd uppfattades även som mer allvarligt. Sears, Byers, 

Whelan och Saint-Pierre (2006) fann att beteenden som anses vara våldsamma är 

kontextberoende, det var situationen och inte beteendet i sig som avgjorde om det ansågs vara 

våldsamt. I en situation upplevs ett beteende som våldsamt men inte i en annan. Exempelvis 

svartsjuka kan upplevas som våldsamt om det sker vid upprepade tillfällen, men upplevs inte 

som våldsamt om det t.ex. används som ett skämt. 

Fysiskt våld upplevs oftast som mer negativt än psykiskt våld. Förövaren som utövar fysiskt 

våld uppfattas mer negativ än förövaren som utövar psykiskt våld. Det fysiska våldet anses även 

leda till starkare emotionella reaktioner än det psykiska våldet. Den utsatta för fysiskt våld 

upplevs hotad och rädd medan den utsatta för psykiskt våld upplevs sårad och förödmjukad. 

Det fysiska våldet upplevs leda till större skada hos den utsatta än det psykiska våldet 

(Hammock et al., 2015). Dock visade en studie gjord i Norge att sambandet mellan psykiskt 

våld och psykisk ohälsa var starkare än sambandet mellan fysiskt våld och psykisk ohälsa. Vid 

psykiskt våld var det vanligast att konsekvenserna blev depressiva symtom och vid fysiskt våld 

var det vanligast med symtom av ångest. Det visades även att det psykiska våldet var vanligast 

förekommande (Bebanic, Clench-Aas, Raanaas, & Bang Nes, 2017).  
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Forskning visar på att kvinnors våld mot män inte ses som lika allvarligt som mäns våld mot 

kvinnor. Kvinnors våld kan till och med ses som mindre “fel” än mäns våld. Sociala normer 

kring kvinnors våld mot män uppfattas inte lika tydligt, det vill säga vilka beteenden som anses 

vara okej för en kvinna i en nära relation (Sorenson & Taylor, 2005). Manlig aggression mot 

kvinnor upplevs även mer aggressivt än kvinnlig aggression mot en man, oavsett fysisk eller 

psykisk aggression. Kvinnor ses ofta som mer sårbara än män. Generellt upplever kvinnor 

våldet som mer farligt och aggressivt än män (Hammock et al., 2015). Forskning har även funnit 

att män upplevde att vissa beteenden ansågs vara våldsamma om intentionen var att skada, 

medan kvinnor upplevde att ett beteende ses som våldsamt beroende på hur det upplevs av den 

som blir utsatt för det (Sears et al., 2006). 
Människor tenderar att generellt koppla olika känslor till ett visst kön. Kvinnor upplevs som 

mer troliga att generellt uppleva och uttrycka känslor än män. Män tillskrivs oftare ilska än 

ledsamhet (Plant, Hyde, Keltner, & Devine, 2000). Romito och Grassi (2007) studerade 

människor som tidigare blivit utsatta för våld i en nära relation, där rapporterade kvinnorna i 

större utsträckning än män mer negativa reaktioner av våldet. Kvinnorna upplevde rädsla, 

smärta, förnedring och frustration, medan det var mer troligt att männen reagerade med att 

skratta bort händelsen. Författarna diskuterade resultatet som att det möjligtvis visar på en social 

önskvärdhet från de manliga deltagarna, att de tvingas till att visa sig hårda och opåverkade av 

kvinnors våld. Det var även vanligt att tro att kvinnor främst använder psykiskt våld och män 

använder fysiskt våld. I Sears et al. (2006) studie rapporterade deltagarna att de upplevde 

kvinnor som mer benägna att använda psykiskt våld och att män främst använder fysiskt våld. 

Deltagarna ansåg att det kunde bero på att kvinnor och män hanterar stress olika. Författarna 

diskuterade om resultatet möjligtvis hade påverkats av stereotypisering och förväntningar på 

könsroller. Exempelvis kontrollbeteenden kan upplevas som psykiskt våldsamt när en kvinna 

använder sig av det medan om en man använder det kan det uppfattas som omtänksamt. Därav 

är det möjligt att det upplevs som att kvinnor använder psykiskt våld mer än män. I Bebanic et 

al. studie (2017), rapporterade dock fler kvinnor än män att de varit utsatta för psykiskt våld. 

Kognitiva processer som stereotypisering diskuteras ofta i sammanhang gällande 

uppfattningar om våld i nära relationer (Pierce & Harris, 1993; Romito & Grassi, 2007; Sears 

et al., 2006). Teorier om attityder antyder att positiva inställningar till ett objekt ofta leder till 

att positiva attribut tillskrivs objektet, medan negativa inställningar leder till negativa attribut. 

Stereotyper handlar om att människor tillskriver vissa attribut till en social grupp (Eagly & 

Mladinic, 1989). Stereotyper om människor utanför vår egen sociala grupp (ut-grupp) är mer 

troliga att vara negativa än stereotyperna om människorna i vår egen grupp (in-grupp). 

Medlemmarna i ut-gruppen ses som homogena, dvs. att de flesta medlemmarna i ut-gruppen 

har samma attribut som den medlemmen vi tidigare träffat (Hilton & von Hippel, 1996).  

Pierce och Harris (1993) visade i sin vinjettstudie om mäns fysiska våld mot kvinnor, att 

kvinnor såg fysiskt våldsutövande som mer allvarligt än män. Deltagarna skattade mannen som 

utövade våld mot sin fru som negativ och den utsatta kvinnan som positiv. Kvinnorna hade även 

mer sympati för den utsatta kvinnan än männen hade. Männen såg kvinnan som mer ansvarig 

för våldet hon utsatts för om hon hade provocerat mannen och fick då inte lika mycket sympati. 

Denna effekt fanns inte bland kvinnorna, de skattade situationen som mer våldsam när det fanns 

provokation från den utsattes håll. Provokationen handlade om beteenden som att svära och 

utmana mannen, beteenden som oftast uppfattas som icke-feminina. Författarna diskuterade om 

det var möjligt att kvinnorna skattade situationerna mer allvarligt än män, p.g.a. att de hade 

lättare att leva sig in i situationen och då känna mer sympati för kvinnan i berättelsen. När 

skadorna hos den utsatta var mer utförligt beskrivna och mer brutala, visade även resultatet att 

deltagarna skattade situationen som mer allvarlig. Deltagarna angav att de var mer benägna att 

ringa polisen i de situationer där skadorna var mer omfattande (Pierce & Harris). Inspirerade 

av Pierce och Harris, skapade Ahmed, Aldén och Hammarstedt (2013) skalan Opinions on 
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Domestic Violence Scale (ODVS). Med hjälp av skalan och olika vinjetter, undersökte 

författarna uppfattningar om fysiskt våld i nära heterosexuella och homosexuella relationer. 

Resultatet visade även här att kvinnor uppfattade det fysiska våldet som mer allvarligt än män, 

oavsett vem som blev utsatt eller vem som utövade våldet. Den sexuella orienteringen hos 

varken förövare eller den utsatta hade här ingen påverkan. Situationen sågs som mer allvarlig 

när det var en kvinna som blev utsatt för våld än när det var en man. Om förövaren var en man 

eller om en kvinna blev våldsutsatt, sågs situationen som mer allvarlig oavsett om det var i en 

heterosexuell eller homosexuell relation. Skillnaden mellan hur allvarligt kvinnorna och 

männen i studierna skattade situationerna, visade sig vara mindre i de situationerna där skadorna 

var mer omfattande (Ahmed et al.,). Med avstamp i Pierce och Harris samt Ahmed et al. 

forskning kommer denna studiens fokus riktas mot könsskillnader i uppfattningar om psykiskt 

våld i nära heterosexuella relationer. 
 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors och mäns uppfattningar av psykiskt våld i nära 

(heterosexuella) relationer. Det var dels av värde att utföra studien för att undersöka deltagarnas 

åsikter om psykiskt våld, men även för att belysa det viktiga ämnet samt skapa möjlighet till 

diskussion. Resultatet kan ses som ett bidrag till forskning om psykiskt våld och kan användas 

i det fortsatta arbetet att uppmärksamma ämnet. Frågeställningarna blev således; 

1. Finns det skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning angående allvarlighetsgraden i 

en situation där psykiskt våld begås? 

2. Finns det skillnad i uppfattning av allvarlighetsgrad beroende på den utsattes kön, i en 

situation där psykiskt våld begås? 

3. Finns det en skillnad i hur allvarligt kvinnor respektive män uppfattar en situation där 

psykiskt våld begås, beroende på den utsattes kön? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Totalt 200 enkäter delades ut till studenter vid en högskola i Mellansverige. Av dessa användes 

169 enkäter i studien. Totalt fick 31 enkäter exkluderas på grund av att enkäterna inte var 

fullständiga eller inte alls besvarade. Deltagarna bestod av 88 (52.1%) kvinnor och 81 (47.9%) 

män. Medelåldern för deltagarna som angett sin ålder var 24.93 (SD = 5.73) och varierade 

mellan 18 och 52. Det var 23 personer som inte angav sin ålder. Deltagarna tillfrågades även 

om deras förhållandestatus, där 87 (51.5%) svarade Singel och 82 (48.5%) svarade I 

förhållande. 

 

 

Material 

 
Enkäten bestod av ett missivbrev, en vinjett och ett frågeformulär. I missivbrevet beskrevs 

studiens syfte, hur enkäten var uppbyggd och hur lång tid det skulle ta att besvara den. 

Deltagaren informerades även om att deltagandet var frivilligt samt anonymt. Vidare följde 

kontaktinformation till Kvinnofridslinjen, Mansjouren och RFSLs brottsofferjour om 
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deltagarna skulle ha frågor eller funderingar kring ämnet i studien. Författarens 

kontaktuppgifter fanns med sist på sidan. 

Två vinjetter författades med grund i NCKs (2018) definition av psykiskt våld. Vinjetterna 

innehöll en situation med två personer som var i ett förhållande där en person utsatte den andra 

för psykiskt våld. Det enda som skilde vinjetterna åt var vem som var förövare och vem som 

var utsatt. I vinjett 1 var det en manlig förövare (Erik) och en kvinna som blev utsatt (Maria). I 

vinjett 2 var det en kvinnlig förövare (Maria) och en man som blev utsatt (Erik). Deltagarna 

fick endast läsa en av de två vinjetterna.  

Efter vinjetten följde ett frågeformulär som bestod av 13 frågor. De tre första frågorna var 

bakgrundsfrågor där kön, ålder och förhållandestatus efterfrågades. För variabeln Kön kunde 

svarsalternativen Kvinna eller Man väljas. Deltagarna fick själva skriva ut sin ålder på en tom 

rad. För variabeln Förhållandestatus kunde alternativen Singel eller I ett förhållande väljas. 

Kön användes som en jämförelsevariabel, medan Ålder och Förhållandestatus användes för att 

beskriva deltagarna.  

De nio efterföljande frågorna/påståendena kommer från det redan etablerade 

mätinstrumentet Opinions on Domestic Violence Scale (ODVS), namngett och översatt av 

Ahmed et al. (2013) men kommer från början från Harris och Pierce (1993). Skalan har som 

syfte att mäta deltagarnas uppfattning av allvarlighetsgrad i våldet. Mätinstrumentet bestod av 

frågor som “Hur allvarlig är incidenten?” och “XXs handlande är rättfärdigt”. Svaren skattades 

på en sjugradig skala mellan 1 (t.ex. Inte alls allvarlig) och 7 (t.ex. Mycket allvarlig). Ett 

summaindex skapades för ODVS som kunde variera mellan 9 och 63. Högre poäng indikerade 

på att våldet uppfattades som mer allvarligt än lägre poäng. Då frågorna och påståendena i 

ODVS var utformade för att passa med vinjetter som behandlar fysiskt våld, fick frågorna 

anpassas för att kunna passa in i situationer med psykiskt våld. Även namnen på den utsatta och 

förövaren anpassades i enkäten för att passa ihop med vinjetten. Frågorna förändrades dock inte 

nämnvärt och den interna reliabiliteten kunde behållas (Cronbachs alfa = .79).  

Den sista frågan i frågeformuläret konstruerades av författaren själv och löd “Vet du vart du 

kan vända dig om du eller någon du känner utsätts för psykiskt våld?”. Frågan gick att besvara 

med Ja eller Nej. Efter Ja följde en rad där deltagarna kunde utveckla sitt svar. Denna fråga 

användes av ren nyfikenhet, för att undersöka om deltagarna hade någon uppfattning om vart 

det går att söka hjälp och för att se om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och män. 

 

 

Procedur 
 

En pilotstudie genomfördes där materialet testades på fem personer. Detta gjordes för att se om 

materialet var lättförståeligt, hur lång tid det tog att besvara enkäten samt för att få 

förbättringsförslag. Personal på högskolan kontaktades sedan för att boka in en tid då studenter 

kunde tillfrågas att delta i studien, antingen i början eller slutet av deras föreläsning. Studenter 

från fyra klasser med olika inriktningar tillfrågades (psykologi, ekonomi, ingenjör och 

socionom). Vid tillfället informerades studenterna muntligt om det som stod i missivbrevet. 

Deltagarna fick sedan tid för att läsa missivbrevet och besvarade enkäten som sedan samlades 

in på plats. Vilken vinjett som deltagarna fick läsa valdes slumpmässigt ut. För att 

könsfördelningen skulle bli någorlunda jämn och för att ungefär lika många deltagare skulle 

läsa båda vinjetterna, tillfrågades fler deltagare runt om på högskolan. Dessa deltagare fick 

samma information och god tid på sig att svara på enkäterna. 
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Resultat 
 

Medelvärdet för ODVS var 48.92 (SD = 7.75, Range 18-61). Tabell 1 visar medelvärden samt 

standardavvikelser av gruppfördelningen mellan kön och vinjetterna, när det gäller poängen på 

ODVS.  

En 2 x 2 variansanalys (Kön x Vinjett) för oberoende mätningar utfördes för att undersöka 

frågeställningarna 1-3. Tvåvägs variansanalyser gjordes även för att använda de enskilda 

frågorna i ODVS som beroende variabler. Gränsen för statistisk signifikans sattes till p < .05. 

Gällande den första frågeställningen kunde en signifikant skillnad konstateras, där kvinnliga 

studenter uppfattade situationen med psykiskt våld mer allvarlig (M = 52.05, SD = 6.41) än 

manliga studenter (M = 45.52, SD = 7.67), F(1, 165) = 37.73, p < .001, η² = .182.  

För den andra frågeställningen kunde en tendens till signifikans urskiljas, vilket indikerar på 

att vinjett 1 där kvinnan var den utsatta uppfattades som mer allvarlig (M = 49.90, SD = 7.39) 

än vinjett 2 där mannen var den utsatta (M = 47.86, SD = 8.02), F(1, 165) = 3.72, p = .056, η² 

= .018. 

För frågeställning tre kunde ingen signifikant interaktion urskiljas, F(1, 165) = 2.09, p 

= .150. 

 

Tabell 1 

Medelvärden samt standardavvikelser för kvinnor/män och vinjetterna gällande ODVS-poäng

 
Vinjett 

1 (utsatt kvinna)  2 (utsatt man) 

 
Kvinnor M = 52.30   M = 51.78 

SD = 5.53   SD = 7.31 

Kön respondent    n = 46    n = 42 

 

Män  M = 47.26   M = 43.64 

SD = 8.29   SD = 6.53 

n = 42    n = 39 

 
 

Vidare redovisas endast de statistiskt signifikanta resultaten för variansanalyserna där de 

enskilda frågorna användes som beroende variabler. För den första frågan, ”Hur allvarlig är 

situationen?”, skattade kvinnorna  situationen mer allvarlig (M = 6.20, SD = .912) än männen 

(M = 5.51, SD = 1.29), F(1, 165) = 17.12, p < .001, η² = .093. 

Den andra frågan, ”Hur sannolikt är det att du hade tagit ärendet vidare till polisen om du 

hade fått höra om denna händelse som utomstående tredje part?”, visade att kvinnorna  angav 

högre sannolikhet att kontakta polisen (M = 3.49, SD = 1.68) än männen (M = 2.67, SD = 1.66), 

F(1, 165) = 10.13, p = .002, η² = .057. 

För den tredje frågan, ”Hur våldsam är incidenten?”, skattade kvinnorna  incidenten som 

mer våldsam (M = 4.91, SD = 1.39) än männen (M = 4.14, SD = 1.53), F(1, 165) = 12.44, p 

= .001, η² = .068. För samma fråga kunde en tendens till signifikans urskiljas mellan de olika 

vinjetterna då vinjett 1 där en kvinna var den utsatta skattades som mer våldsam (M = 4.72, SD 

= 1.33) än vinjett 2 där en man var den utsatta (M = 4.33, SD = 1.67), F(1, 165) = 3.30, p = .071, 

η² = .018. 

Fråga fyra, ”Hur ansvarig är förövaren?”, visade att kvinnorna uppfattade förövaren mer 

ansvarig (M = 6.68, SD = .824) än männen (M = 6.19, SD = 1.16), F(1, 165) = 10.46, p = .001, 

η² = .059. 
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Den femte frågan, ”Förövarens handlande är rättfärdigt.” visade att kvinnorna (skattade 

förövarens handlande som mindre rättfärdigt M = 1.35, SD = .959) än männen (M = 1.77, SD = 

1.22), F(1, 165) = 6.06, p = .015, η² = .035. 

Gällande den sjätte frågan, ”På det hela taget, hur mycket sympatiserar du med förövaren?”, 

visade resultaten att kvinnorna  skattade lägre sympati för förövaren (M = 1.55, SD = .883) än 

männen  (M = 2.04, SD = 1.36), F(1, 165) = 8.63, p = .004, η² = .048. Resultatet för samma 

fråga visade på en signifikant interaktion (se Figur 1) mellan variablerna kön och vinjett, F(1, 

165) = 5.96, p = .016, η² = .033. En enkeleffektsanalys visade en signifikant effekt där männen 

angav lägre grad av sympati för den manliga förövaren (M = 1.74, SD = 1.29) än för den 

kvinnliga förövaren  (M = 2.36, SD = 1.39), F(1, 79) = 4.37, p = .040, η² = .052. Kvinnorna 

angav någorlunda högre grad av sympati för den manliga förövaren (M = 1.65, SD = .948) än 

för den kvinnliga förövaren (M = 1.44, SD = .800) men effekten var inte signifikant, F(1, 86) = 

1.42, p = .238.  

 

 
Figur 1. Interaktionen mellan kvinnor/män och förövarens kön, där högre värde indikerar högre 

grad av sympati. Skattningen gjordes på en sjugradig skala från 1 (Sympatiserar inte alls) till 7 

(Sympatiserar mycket). 

 

Den sjunde frågan, ”Hur ansvarig är den utsatta för incidenten?”, visade på signifikant 

skillnad mellan könen där kvinnorna uppfattade den utsatta som mindre ansvarig (M = 1.67, SD 

= 1.22) än männen (M = 2.42, SD = 1.49), F(1, 165) = 13.31, p < .001, η² = .073. För samma 

fråga visade även resultaten på att när kvinnan) var den utsatta sågs hon som mindre ansvarig 

för incidenten (M = 1.83, SD = 1.32 än när mannen  var den utsatta (M = 2.25, SD = 1.46), F(1, 

165) = 4.16, p = .043, η² = .022.  

Resultatet för den åttonde frågan, ”Den utsatta fick uthärda mycket allvarlig misshandel från 

förövaren.”, visade på signifikant skillnad mellan könen där kvinnorna ansåg påståendet 

stämma i större utsträckning (M = 5.03, SD = 1.69) än männen (M = 3.70, SD = 1.95), F(1, 165) 

= 23.19, p < .001, η² = .122. 

Den nionde frågan, ”På det hela taget, hur mycket sympatiserar du med den utsatta?”, visade 

på signifikant skillnad mellan könen där kvinnorna angav högre grad av sympati för den utsatta 

(M = 6.30, SD = 1.02)  än männen (M = 5.54, SD = 1.50), F(1, 165) = 14.77, p < .001, η² = .082. 
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På den sista frågan, ”Vet du vart du kan vända dig om du eller någon du känner utsätts för 

psykiskt våld?”, svarade 165 personer. Aningen färre svarade Ja (48.5%) än Nej (51.5%). Bland 

kvinnorna (n = 84) var svaren jämnt fördelade, 50/50. Bland männen (n = 81) svarade 46.9% 

Ja och 53.1% svarade Nej. Deltagarna som utvecklade sitt svar efter att de svarat Ja hade förslag 

på att bland annat vända sig till polis, vårdcentral, socialen, olika jourer, familj eller vänner. 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka högskolestudenters uppfattning av psykiskt våld i nära 

relationer. Deltagarna fick efter att ha läst en av de två vinjetterna där en situation med psykiskt 

våld utspelades, skatta allvarlighetsgraden av situationen. Detta undersöktes sedan utifrån tre 

frågeställningar. Uppfattning av allvarlighetsgrad utgjorde den beroende variabeln. 

Den första frågeställningen gällde huruvida kvinnorna och männen i studien uppfattade 

allvarlighetsgraden i berättelserna olika. Resultatet visade på att kvinnorna uppfattade 

berättelserna mer allvarligt än männen, vilket är i linje med tidigare forskning av Pierce och 

Harris (1993) samt Ahmed et al. (2013). Hur detta kommer sig får vi inga direkta svar på. Pierce 

och Harris diskuterar kring om det är möjligt att kvinnorna har lättare att leva sig in i situationen 

som utsatt. Eftersom det är mer vanligt att kvinnor blir utsatta för våld (Brå, 2014), kan det vara 

så att kvinnorna i studien känner igen sig i större utsträckning och har lättare att leva sig in i 

situationen? 

Vidare visade den andra frågeställningen en tendens till statistisk signifikans. 

Frågeställningen gällde om allvarlighetsgraden skiljde sig åt beroende på den utsattes kön i 

berättelserna. Situationen där en kvinna blev utsatt för psykiskt våld uppfattades som mer 

allvarlig än när en man blev utsatt för våld. Resultatet är i linje med tidigare forskning (Ahmed 

et al., 2013; Hammock et al., 2015; Pierce & Harris, 1993). Som vid tidigare frågeställning får 

vi inga tydliga svar på hur detta kommer sig. Plant et al. (2000) påvisade att män mer ofta 

tillskrivs ilska än ledsamhet. Är det möjligt att vinjetten där mannen var förövaren upplevdes 

som mer trovärdig då män mer ofta tillskrivs ilska och därav skattades som mer allvarlig? 

Sorenson och Taylor (2005) fann att sociala normer kring kvinnors våld mot män inte uppfattas 

lika tydligt. I vissa fall kunde våld till och med ses som mindre “fel” än mäns våld. Detta skulle 

kunna stämma överens med resultaten i denna studie. Dock finns en tanke om att det svenska 

samhället har kommit lite längre idag än att kvinnors våld ses som mindre fel än mäns våld. 

Den tredje frågeställningen gällde huruvida kvinnorna och männen som deltog i studien 

uppfattade allvarlighetsgraden olika beroende på den utsattes kön i berättelserna. Denna 

frågeställning fick inget statistiskt signifikant stöd. Att undersöka en större population skulle 

möjligtvis kunna bidra till ett signifikant resultat för även denna frågeställning. 

Samma frågeställningar användes vidare för att undersöka de enskilda frågorna i ODVS som 

beroende variabler. Den första frågeställningen signifikant stöd; kvinnorna skattade högre 

värden än männen. Vidare diskuteras några av dessa resultat. Exempelvis sannolikheten att ta 

ärendet vidare till polisen var hos både kvinnorna och männen ganska låg, men lägre bland 

männen. Resultatet visar på komplexiteten av psykiskt våld, en enskild handling i en situation 

kan vara svårt att anmäla till polisen. Våldet uppfattades som någorlunda allvarlig misshandel 

men sannolikheten att kontakta polisen var trots det låg. Gällande sympati för förövaren, 

skattade kvinnorna lägre sympati än männen. Däremot när det gällde sympati för den utsatta, 

skattade männen lägre sympati än kvinnorna. Sympatin för den utsatta var såklart högre än för 

förövaren, dock väcks frågor kring hur det kan se så olika ut mellan könen. Kanske har det att 

göra med att kvinnor, som tidigare nämnts av Hammock et al. (2015), uppfattar våldet som mer 

allvarligt och farligt. 
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Frågan om hur våldsam situationen ansågs vara visade på en tendens till signifikans gällande 

den andra frågeställningen; vinjetten där mannen var förövaren och kvinnan den utsatta sågs 

som mer våldsam. Detta är i linje med tidigare forskning av bl.a. Hammock et al. (2015). 

Hammock et al. visade vidare att kvinnor upplevs som mer sårbara än män. Kanske är det 

möjligt att det är därför situationen där en kvinna blir utsatt för våld ses som mer allvarligt än 

när en man blir utsatt. Frågan gällande hur ansvarig den utsatte ansågs vara för incidenten i 

berättelsen visade på att när den utsatta var en kvinna sågs hon som mindre ansvarig än när den 

utsatta var en man. Detta kan ses som ännu ett bevis på att kvinnors våld inte ses som lika 

allvarligt som tidigare studier av Sorenson och Taylor (2005) och Hammock et al. påvisat. 

Den enda interaktionen som var statistiskt signifikant gällde frågan angående hur mycket 

deltagarna sympatiserade med förövaren. Enkeleffektsanalyserna visade bara på en statistiskt 

signifikant effekt gällande männen, där de skattade högre sympati för förövaren när denne var 

en kvinna än när det var en man. Bland kvinnorna var effekten inte signifikant, men där skattade 

de högre grad av sympati för förövaren när denne var en man än när det var en kvinna. 

Skillnaden på sympati mellan vinjetterna var större bland männen än hos kvinnorna. Dessa 

resultat väcker en del frågor. Enligt teorin om in-grupper och ut-grupper, som Hilton och von 

Hippel (1996) diskuterar, är det mer troligt att vi har negativa åsikter om personer som inte 

tillhör vår in-grupp. Skulle inte dessa resultat i så fall visa på att kvinnorna sympatiserar mer 

med kvinnan och männen mer med mannen? Kanske är det så att förväntningarna på en person 

i vår in-grupp är höga och att detta leder till besvikelse när personen inte lever upp till det. 

Den sista frågan i enkäten var konstruerad av författaren till denna studie och användes för 

att undersöka om deltagarna vet vart det finns hjälp samt stöd att få vid utsatthet för psykiskt 

våld. Resultatet var så gott som jämt fördelat mellan svaren Ja och Nej. Informationen om vart 

det finns hjälp att få kan anses inte framgå tillräckligt bra. Det borde vara en självklarhet för 

alla människor att veta vart de kan söka hjälp och här återstår fortfarande mycket arbete. Ett 

resultat som är värt att nämna är att det ungefär var lika många kvinnor som män som visste 

vart hjälp finns att få. Påverkad av fördomar skulle hypotesen kunna vara att inte alls så många 

män skulle veta om detta. Förslagen på vart deltagarna trodde att det fanns stöd och hjälp att få, 

gav en bra bild av vad deltagarna tänkte. Majoriteten av deltagarna svarade att det fanns hjälp 

att få av polisen. 

I Ahmed et al. (2013) studie som behandlade uppfattningar om fysiskt våld, visade resultaten 

av ODVS ett medelvärde på 54.36. I den aktuella studien blev medelvärdet 48.92. Dock är dessa 

populationer olika stora, vilket gör att det inte helt går att jämföra dessa. Fysiskt våld har visats 

många gånger uppfattas som mer allvarligt än psykiskt våld. Det kan bero på att fysiskt våld 

kan ge synliga skador, medan konsekvenserna av psykiskt våld inte alltid går att upptäcka med 

blotta ögat. Bebanic et al. (2017) visade att psykiskt våld har ett starkare samband med psykisk 

ohälsa, sambandet mellan fysiskt våld och psykisk ohälsa. Det får inte glömmas bort att fysiskt 

och psykiskt våld många gånger hänger ihop, vilket Brå (2014) visade i sin rapport. Psykiskt 

våld är väldigt abstrakt och kan vara svårt att förstå. 

Arbetet för jämställdhet i det svenska samhället har kommit långt, men är inte i närheten av 

att vara klart. Psykiskt våld och all annan typ av våld är mycket allvarligt. Att kvinnor ser våldet 

som mer allvarligt än män är oroväckande men resultatet kommer inte som en chock. Att 

situationen där en man blir utsatt för våld inte sågs som lika allvarligt som när en kvinna blev 

utsatt är även allvarligt. Mäns våld mot kvinnor är mer vanligt än kvinnors våld mot män, men 

båda typerna är lika allvarliga (Brå, 2018). Mörkertalet bland de misshandelsbrott som anmäls 

är stort, vilket också Brå (2014) påvisar i sin rapport. Är det möjligt att det är fler män som blir 

utsatta för våld av kvinnor än vi vet, men att detta varken kommer fram eller anmäls i samma 

utsträckning? 
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Styrkor och svagheter med studien 
 

En styrka med studien kan anses vara det redan etablerade mätinstrumentet som användes. 

Cronbachs alfa mättes även upp till liknande värde som i tidigare studie även om denna studien 

behandlade en annan typ av våld. Det nya sättet att använda mätinstrumentet på ses även som 

en styrka. Då många tidigare studier inom området våld främst behandlar fysiskt våld, bidrar 

denna studie till forskning kring psykiskt våld. Undersökningen kan leda till diskussion och att 

lyfta ämnet, vilket är viktigt. En annan styrka är att undersökningen även behandlar 

uppfattningar om kvinnors våld mot män, som inte är lika välstuderat som mäns våld mot 

kvinnor. Även detta kan ses som ett bidrag till forskningen om våld i nära relationer. 

Det finns även svagheter med studien som är värda att poängtera. Studiens storlek är givetvis 

en svaghet. Fler deltagare hade kunnat bidra till en bredare bild av ämnet. Bortfallet i 

undersökningen är även en svaghet. Kanske var enkäten inte tillräckligt tydlig, då enkäterna 

som fick uteslutas inte var fullständiga. Det kan anses ha varit av värde att ersätta dessa bortfall, 

men fokus lades istället på att slutföra studien. Det är värt att nämna att det är möjligt att studiens 

deltagare har påverkats av social önskvärdhet. Våld, och i detta fall psykiskt sådant, är allvarligt 

och det är inte populärt att vara av annan åsikt än att se det som dåligt. Trots att enkäten var 

anonym kan detta ha påverkat deltagarna på så sätt att de inte svarade helt ärligt. En annan 

svaghet med studien kan vara skillnaden i hur data samlades in. Det var flest kvinnor som blev 

tillfrågade vid ett undervisningstillfälle och flest män som blev tillfrågade personligt runt om 

på högskolan. Det är möjligt att detta kan ha påverkat resultatet.  

Vinjetterna är något som vidare bör nämnas. Att konstruera en situation med psykiskt våld 

som var applicerbar för både kvinnor och män som förövare/utsatt, var minst sagt knepigt. Det 

var viktigt att situationerna var trovärdiga och passade ihop med enkäten. Vinjetterna hade 

grund i NCKs (2018) definition av psykiskt våld vilket var av värde. Det var lättare att författa 

situationen där en man utsatte en kvinna för våld. I situationen där en kvinna utsatte en man för 

våld var det svårt att få situationen att verka trovärdig. Om vinjetterna hade varit annorlunda 

skrivna kanske det hade bidragit till annat resultat. Dock var resultatet i linje med tidigare 

forskning. 

 

 

Slutsats 
 

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Trots att psykiskt våld 

är mer vanligt förekommande än fysiskt våld, har det inte ägnats lika stort fokus i forskningen 

kring våld i nära relationer (Brå, 2014; Hammock, 2015; Sinisalo & Moser Hällen, 2018). 

Denna studies syfte var att undersöka högskolestudenters uppfattningar om psykiskt våld i nära 

relationer. Resultatet visade att kvinnorna skattar psykiskt våld som mer allvarligt än männen. 

Även en situation där en kvinna blir utsatt för våld ses som mer allvarlig än när en man blir 

utsatt. Information om vart det finns hjälp samt stöd att få vid utsatthet för psykiskt våld behöver 

nå ut till fler människor. Det är av värde att fortsätta undersöka området och bidra med fler 

studier inom ämnet. Att använda mätinstrumentet tillsammans med något annat mätinstrument 

för att få en bredare aspekt på undersökningen, är ett förslag för att kunna utveckla studien. Att 

jämföra psykiskt och fysiskt våld med samma mätinstrument är ett annat förslag för framtida 

forskning. Det skulle även vara intressant att göra om undersökningen på andra populationer 

utanför högskolans värld. Att undersöka bland deltagare med högre medelålder eller andra 

sociala klasser skulle vara intressant. Den fortsatta forskningen kring psykiskt våld kan 

användas i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. 
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