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Förord  

I kommunplanen för Gävle kommun 2014 framgick vikten av att människor ska känna sig 

trygga och säkra på att kommunen fortsätter att förbättra möjligheterna till ett rikt liv. 

Arbetet mot våld i nära relationer lyfts i kommunplanen som ett prioriterat arbete och 

resulterade i ett kommunövergripande projekt under perioden 2014-2015. Det långsiktiga 

målet är att skapa förutsättningar för att ingen i Gävle kommun ska utsättas för våld i nära 

relationer, och fokus är mäns våld mot kvinnor. En övergripande aktivitet i projektet är att 

kartlägga våld i nära relationer och år 2014 genomfördes för första gången i Gävle kommun 

en medborgarundersökning om utsatthet för våld i nära relationer. Denna rapport redogör 

för resultatet när det gäller kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer i Gävle 

kommun. Rapporten visar omfattningen av samt karaktären på våldet.  

I Sverige har det har enbart genomförts ett fåtal liknande omfångsundersökningar inom 

sakområdet på kommunnivå, vilket gör denna kartläggning viktig för det fortsatta arbetet 

såväl lokalt som nationellt.  

Kommunledningskontoret och Socialtjänst Gävle vill rikta ett stort tack till alla som tagit 

sig tid och kraft att svara på enkäten. Det är tack vare er som rapporten har möjliggjorts. 

 

 

 

Emelie Freiman 

Projektledare Gävle kommun 
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Inledande berättelse om våld i nära relationer 

Jag försöker glömma men jag kan inte… 

En kvinna ringde in och berättade sin historia om våld i nära relationer via 

telefon, under undersökningsperioden. Detta är en sammanfattning av den 

berättelsen. 

 

År 1955 sa min mamma till mig att jag var tvungen att gifta mig. Gjorde jag 

inte det var jag inte välkommen hem. På den tiden moralpredikades det för 

kvinnor om att skaffa barn utanför äktenskapet var oacceptabelt. Jag var 20 

år när jag tvingades gifta mig med en man som var elak mot mig. Han 

använda psykiskt våld i flera år och när jag blev gravid började han 

misshandla mig fysiskt. När jag fått barn så slog han både mig och barnet så 

att jag var tvungen att åka till sjukhuset. Vi levde som en familj men var inte en 

familj. Min man var alkoholist men det erkände han inte för någon. När jag sa 

att jag ville lämna honom så hotade han att döda mig. ”Det är värt 20 år i 

fängelse för att döda dig.” Sådana hot och andra liknande hot levde jag med 

dagligen. Men jag fick aldrig någon hjälp. Jag hoppades på att grannarna 

skulle reagera men det gjorde de aldrig. Inte ens min pappa vågade hjälpa mig 

för han var rädd att min man skulle misshandla honom också. Alla var rädda 

för min man. För att vara ifrån min man så mycket jag kunde så valde jag att 

plugga. I mitt efterföljande arbete kom jag i kontakt med en person som sa till 

mig att jag inte kunde leva på det här sättet. Personen hjälpte mig med bostad 

och kontakt med kvinnojouren i staden. När jag lämnat min man förföljde han 

mig. En gång skulle jag köra i väg på ett besök i jobbet. Då kom han upp med 

sin bil bredvid min och försökte preja mig av vägen. Ibland fick jag poliseskort 

för att ta mig hem för att inte bli skadad eller dödad. 

 

Jag försöker glömma men jag kan inte glömma. 
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Sammanfattning  

Hösten 2014 genomfördes en enkätundersökning om våld i nära relationer i 

Gävle kommun. Resultaten från undersökningen är underlaget för denna 

rapport och kommer att ligga till grund för det fortsatta kommunövergripande 

arbetet med våld i nära relationer. Genom lokal kunskap om våldets omfattning 

och karaktär ger denna rapport goda förutsättningar att synliggöra 

problematiken för att vidta lämpliga åtgärder.  

Respondenterna fick i slutet av enkäten fritt lämna kommentarer, några av dessa 

presenteras som citat i rapporten och finns även i bilaga 6. 

 

Våld i nära relation kan anta olika former. Det kan vara psykiskt våld, fysiskt 

våld, sexuellt våld, hedersrelaterat våld, försummelse och ekonomiskt förtryck. 

Även allvarliga och/eller upprepade kränkningar eller hot är att betrakta som 

våld. Våldet kan finnas i olika slags nära relationer. Det kan vara mellan makar, 

sambor, särbor, före detta partner eller nuvarande partner, 

föräldrar/vårdnadshavare och barn samt mellan släktingar eller andra 

närstående.  

 

Några viktiga slutsatser/resultat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultatet av enkäten visar att närmare fyra av tio kvinnor i Gävle 
kommun, 39 procent, någon gång i livet har utsatts för någon form 
av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld eller försummelse. 

 

 Var fjärde kvinna i åldern 18-35 år har det senaste året utsatts för 

våld i nära relation. 

 

 Våldet har i enkäten delats upp i flera olika våldskaraktärer, inom 

varje våldskaraktär är det ungefär dubbelt så stor andel kvinnor som 

män som uppger att de har varit utsatta. Den visar även att ju grövre 

våldet är, desto fler kvinnor än män har uppgett att de blivit utsatta. 

 

 Skillnaderna mellan män och kvinnor ökar vid de fysiska 

våldskaraktärerna. Enkäten visar att den vanligaste utövaren av våld 

är nuvarande partner eller en tidigare partner. 

 
 34 procent av gävleborna har utsatts för fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld samt försummelse. I absoluta tal motsvarar det 
omkring 25 800 personer. 
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Andra viktiga slutsatser … 
 

Risken att den som läser resultatet i denna studie själv har blivit utsatt för 
kränkningar och våld i en nära relation är stor. Särskilt om du är kvinna. Att du 
känner någon som kränkts och blivit utsatt för örfilar, knuffar med mera av en 
partner eller före detta partner är nära på självklart. 

Mellan september 2013 och september 2014 har 11 procent av kvinnorna och 8 

procent av männen utsatts för våld i nära relationer, i absoluta tal motsvarar det 

ungefär 4 300 kvinnor och 2 900 män. 

 
10 procent av kvinnorna har någon gång i livet utsatts för upprepat fysisk våld 
och 5 procent har utsatts för upprepat sexuellt våld av sin nuvarande eller före 
detta partner. Det motsvarar 4000 respektive 1900 kvinnor i Gävle. 

Ser man till vilken ålder våld i nära relationer förekommer utsätts kvinnor i större 

utsträckning som vuxna, medan män utsatts när de varit barn. 

 

Både kvinnor och män som är utsatta för våld uppger att det vanligaste är att 

våldet skett vid upprepade tillfällen. 

 

Konsekvenserna av våldet är att kvinnor sjukskriver sig från arbete eller studier. 

En av sex utsatta kvinnor har sjukskrivit sig på grund av våld i nära relationer. 

Två procent av kvinnorna uppgav att de under det senaste året har haft behov av 

sjukvård på grund av våldet. 

 

Det är vanligast är att kvinnor och män har blivit utsatt för kränkningar, hån, 

nedvärderingar eller förödmjukelse av en person de har en nära relation till. 33 

procent av kvinnorna och 19 procent av männen uppger i enkätsvaren att de varit 

utsatta för detta våld.  

 

Drygt var fjärde kvinna som varit utsatt  för våld i nära relationer har sökt eller 

har behövt söka sjukvård vid ett tidigare tillfälle än det senaste året för de skador 

våldet orsakat. 

 

I de flesta fall tog den utsatta inte kontakt med polis, socialtjänst, familjecentral, 

krismottagning eller annan myndighet.  

 

Resultatet visar att de vanligaste våldskategori som de svarande har utsatts för av 

någon i nära relation är psykiskt våld. Vikten av att belysa det psykiska våldet kan 

göras på följande sätt:   

 
En respondent beskriver: 

”Det behövs tydliggöras i samhället att det inte bara är den som slår som 

misshandlar och utövar våld. Det verbala våldet gör minst lika ont som ett 

knytnävsslag, men vem lyssnar på en kvinna som inte har blåmärken…”.  
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Bakgrund 

Våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem. År 1997 identifierade WHO 

våld som ett folkhälsoproblem och högprioriterade våld mot kvinnor och barn 

samt sexuellt våld. Under 1990-talet uppskattade Världsbanken att det i 

industrialiserade länder är närmare en femtedel av förlorade friskdagar 

relaterade till könsrelaterat våld, som övervägande drabbar kvinnor i 

reproduktiv ålder. Våldets konsekvenser är omfattande och kostsamma för både 

individ och samhälle. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor har 

sedan 1990-talet varit vägledande och påtalar att mäns våld mot kvinnor är ett 

samhällsproblem. Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande, som lades 

fram 1995, låg till grund för Kvinnofridspropositionen 1997/98. I propositionen 

återges skrivningen i FN:s deklaration och det betonas att mäns våld mot 

kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och intimt ”… förknippat med 

föreställningar om kvinnors och mäns olika roller i samhället och bristande 

jämställdhet…”1 I dag är regeringens fjärde jämställdhetspolitiska mål att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra, samt att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 

ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Statligt offentliga 

utredningar framhåller kommunerna som en mycket viktig aktör när det gäller 

det förebyggande arbetet med våld i nära relationer.2 

 

Det finns ett flertal rapporter från 2000-talet som har genomförts i Sverige om 

våld i nära relationer.3 Rapporterna har olika utgångspunkter i genomförandet 

men visar på olika sätt att problemet våld i nära relationer är allvarligt i Sverige. 

I Gävle kommun har följande beslut fattats: 

”Kommunfullmäktige har från och med år 2013 och 2014 utökat socialnämndens 

kommunbidrag för det fortsatta arbetet inom området våld i nära relationer. 

Socialnämnden har bland annat i uppdrag att genomföra ett 

kommunövergripande arbete rörande området. Denna del kommer att 

genomföras i samarbete med kommunledningskontoret med en särskild 

projektledare under två år”.4  

Enligt direktivet till projektet från kommunstyrelsen 2014-02-18 beskrivs 

följande: Gävle kommuns mål med projektet våld i nära relationer är att arbeta 

fram en kommunövergripande strategi avseende struktur och samordning för 

arbetet mot våld i nära relationer. Som underlag för arbetet ska våldets 

omfattning och karaktär i kommunen kartläggas. Projektet ska föreslå framtida 

organisation och arbetsinsatser för kommunen. Uppdraget innehåller även 

utbildnings- och informationsinsatser för att öka kunskap om våld i nära 

relationer såväl internt som externt. De kunskapsspridande aktiviteterna syftar 

till att öka förståelsen för våld i nära relationer hos medborgarna och 

medarbetare i Gävle kommun. Detta för att skapa ett tryggare Gävle. 
 

En respondent beskriver upplevelsen av att få enkäten: 

”Bra att en sådan enkät görs eftersom det är svårt att veta hur vanligt våld är 

och framför allt hur det i så fall skall stoppas”. 

 

 

 

 

1 Arbetsmarknadsdepartementet (1998) 
2 Statens offentliga utredningar (2014:49) 
3 Brottsförebygganderådet (2014:8) 
4 Gävle kommun (2013) 
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Syfte  

Syftet med enkätundersökningen var att få kunskap om hur många kvinnor och 

män som någon gång i livet utsatts för våld i nära relation i Gävle. Vem var 

förövaren till våldet? Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns utsatthet 

för våld i nära relationer i Gävle? 

Kartläggningens resultat skapar en kunskapsbas om omfattningen och 

karaktären av våld i nära relationer i Gävle. Denna rapport kommer att vara ett 

underlag för planeringen av det fortsatta arbetet i projektet under 2015. Det 

långsiktiga målet för arbetet är att skapa förutsättningar för att ingen i Gävle 

kommun ska utsättas för våld i nära relationer. Projektet har fokus på mäns våld 

mot kvinnor.  

Avgränsningar  

Gävle kommuns definition av våld i nära relationer är:  

 

Våldet kan finnas i olika slags nära relationer såsom mellan makar, sambor, 

särbor, partner, föräldrar/vårdnadshavare och barn samt mellan släktingar 

eller andra närstående. Våldet finns i såväl hetero- som homosexuella 

förhållanden som i familje- och släktsystem där familjens heder går före 

individens önskningar och behov. Utgångspunkten för om någon ska betraktas 

som närstående eller inte är om det finns eller funnits en nära och 

förtroendefull relation mellan den som utövat våldet och den som utsatts för 

brottet. Våld i nära relation kan anta olika former såsom psykiskt våld, fysiskt 

våld, sexuellt våld, hedersrelaterat våld, försummelse och ekonomiskt förtryck. 

Även allvarliga/upprepade kränkningar eller hot är att betrakta som våld.5 

  

Undersökningen utgår från kunskapen om och förståelsen för att våld kan 

förekomma i alla slags relationer mellan närstående: heterosexuella par, 

samkönade par, andra familje- och släktrelationer samt relationer till andra 

personer som den våldsutsatta känner väl.  

 

Undersökningen avser inte att undersöka våld i nära relationer i de särskilt 

utsatta grupperna. De särskilt utsatta grupperna för våldet är till exempel 

personer som utsätts på grund av heder, funktionsnedsättning, ålderdom, 

personer i marginalen missbruk, prostitution/trafficking, hemlösa och 

papperslösa.  

 

Frågorna i undersökningen ska i huvudsak ge en bild av kvinnors och mäns 

utsatthet samt fördelning över åldersgrupper som är och har varit utsatta för 

våld i nära relationer. Viktigt att notera är att denna studie inte undersöker 

gatuvåld eller det våld som gävleborna utövar mot okända. Den avser inte att 

mäta våld i nära relationer utifrån brottsrubriceringar så som misshandel, grov 

misshandel sexualbrott osv. 

 

Studien avser inte heller att mäta hur frekvent våldet varit (så som varje vecka, 

månad och så vidare). Studien avser att mäta om våldet skett vid enstaka eller 

upprepade tillfällen. Enkäten avseer inte att mäta utsatthet i relation till den 

ekonomiska situationen. 

 

 

 

5 Direktiv för projektet våld i nära relationer diarienummer 14KS36 
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Läsanvisning till resultatet 

Enkäten avser att ge en kvantitativ bild av det våld som kvinnor och män har 

utsatts för av någon i en nära relation. Det finns olika karaktärer på våld som 

den svarande har fått ta ställning till. Den svarande kan ha utsatts för en eller 

flera av dessa. Nedan följer en beskrivning av indelningen av våldskategorier och 

vilka våldskaraktärerna de innefattar.  

 

Psykiskt våld 

Kränkningar Kränkningar, hån, nedvärderad och/eller 

förödmjukad. 

 

Begränsningar Att man blivit hindrad att ta kontakt med någon 

specifik person, lämna hemmet eller försökt bestämma 

vad personen får eller vad den måste göra. 

  

Trakasserier Att personen blivit förföljd eller trakasserad. Det 

handlar om oönskade mail, sms, telefonsamtal, besök 

eller liknande.  

 

Hot Hot som menat att skada personen, dennes barn, 

husdjur eller liknande. 

 

Ekonomiskt beroende Att personen är ekonomisk beroende av denne eller 

blivit satt i ekonomisk skuld. 

Fysiskt våld 

Fysiskt våld Att man på ett våldsamt sett fått en örfil, blivit knuffad 

eller blivit skadad med ett föremål eller liknande?  

 

Grovt fysiskt våld Att man blivit slagen med knytnäve, sparkad eller blivit 

skadad med ett vapen eller liknande. 

Sexuellt våld 

Sexuellt våld Att man blivit tvingad till någon form av sexuell 

handling genom hot, fasthållen, utnyttjat att personen 

varit berusad eller liknande. 

 

Övrig våldskategori 

 
Försummelse Att man blivit hindrad/vägrad mat, dryck, medicin 

eller liknande stöd utifrån den hjälp personen behöver. 

 

 

Enkätfrågorna följer samma struktur gällande samtliga våldskategorier. De 

svarande fick besvara frågorna om våldet har skett vid ett enstaka tillfälle eller 

vid upprepade tillfällen och vem som har utfört våldet. För att få kunskap om 

utsattheten ur ett livsperspektiv ställdes frågor om den svarande var barn eller 

vuxen när våldet skedde. I enkäten framgick det att barn definierades som under 

18 år och att vuxen definierades som 18 år och äldre. 

 

Begreppet “nära relation” kan vara svårt att avgränsa och har därför 

förtydligats både i själva enkätfrågorna men också i följebrevet. Med nära 
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relation avsågs i enkäten maka, sambo, särbo, före detta partner eller nuvarande 

partner, förälder eller vårdnadshavare, barn samt släkting eller andra 

närstående.  

För att även få en aktuell bild av de utsattas situation ställdes frågan om våld 

har skett någon gång under de senaste tolv månaderna. Även här fanns en 

följdfråga om vem som har utförde våldet. 

 

 I tabeller och diagram har svarsalternativen nuvarande partner och före 

detta partner lagts samman.  I de flesta tabeller och diagram redovisas resultaten 

som andel, uttryckt i procent, kvinnor respektive män av alla svarande kvinnor 

respektive män. Om det på någon fråga varit för få svarande blir resultatet alltför 

osäkert och i stället anges då i tabellen två prickar (..). Resultatet sammanfattas i 

korthet intill varje tabell och en utförligare text av beskrivningen av 

problematiken återfinns i rapportavsnittet Analys och slutsattser.  
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Resultat 

Var tredje gävlebo utsatt för våld i nära relationer 

I detta avsnitt presenteras en översiktlig bild av de som någon gång i livet varit 

utsatta för våld i nära relationer vid ett eller vid upprepade tillfällen. 

Var tredje gävlebo i åldern 18−85 år har någon gång i livet varit utsatta för 

våld i nära relationer. Fyra av tio kvinnor (39 procent) och drygt två av tio män 

(26 procent) har någon gång i livet varit utsatta för våld i nära relation. I 

absoluta tal motsvarar det 15 100 kvinnor och 9 800 män.  
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Våldet är indelat i olika kategorier. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt våld 

eller försummelse och det kan ha skett antingen i vuxen ålder eller som barn.  

 

Av tabell 1 framgår att hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen i åldern 

18−55 år någon gång i livet varit utsatt för våld i nära relation. Det är vanligast 

att såväl kvinnor som män utsatts för våld i nära relationer i åldersgruppen 

26−35 år.  

 

Tabell 1.  Någon gång i livet utsatt för våld i nära relation  
efter nuvarande ålder  
Andel (%) av svarande 

Ålder Kvinnor Män 

18−25 år 45 32 

26−35 år 65 53 

36−45 år 55 34 

46−55 år 51 33 

56−65 år 39 24 

66−75 år 22 18 

76−85 år 12 8 

Totalt 39 26 

Observera att åldern avser den ålder som den svarande har vid frågetillfället och inte när våldet ägde 

rum. 

 

Psykiska våldet vanligast 

Det psykiska våldet syns vanligtvis inte utanpå den drabbade. Det är ofta 

osynligt för omgivningen, men det är den vanligaste våldskategorin bland både 

kvinnor och män. 

 

Tabell 2 visar att det psykiska våldet består av kränkningar, begränsningar, 

trakasserier och hot. Hit hör också ekonomiskt beroende. För var och en av 

dessa våldskategorier är det större andel kvinnor än män som utsätts för dem. 

Det är dubbelt så många kvinnor än män som utsätts för fysiskt våld 

Tabell 2.  Någon gång utsatta för våld efter våldskategorier  
Andel (%) av svarande 

Våldskategori Kvinnor Män 

Psykiskt våld 36 24 

Fysiskt våld 23 12 
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Kränkningar vanligaste formen av psykiskt våld 

Kränkningar är den vanligaste våldskaraktären för både kvinnor och män. 

Därefter kommer fysiskt våld. Kvinnor är överrepresenterade i alla 

våldskaraktärer.  

Diagram 1.  Någon gång utsatt för våld i nära relation efter våldskaraktär 
Andel (%) av svarande som utsatts för respektive våldskaraktär 

Uppgift för män 

som utsatts för sexuellt våld och försummelse är alltför litet för att kunna anges. 

 

Vanligare med upprepat våld 

Både kvinnor och män har oftare utsatts för våld vid upprepade tillfällen än vid 

ett tillfälle. Av alla tillfällen som kvinnor utsatts för våld har tre fjärdedelar varit 

upprepat våld. För män är det något lägre, drygt två tredjedelar är upprepat våld. 

 

Resultatet presenteras i Tabell 3 och visar att det framträder ett mönster mellan 

kvinnor och män i varje våldskaraktär, det är vanligare med upprepat våld 

förutom avseende ekonomiskt beroende. Där är det lika. Det är mer än dubbelt 

så vanligt för kvinnor att bli utsatt för fysiskt våld, grovt fysiskt våld och sexuellt 

våld jämfört med männen. Genomgående visar resultatet att kvinnor i mycket 

högre grad är utsatta jämfört med männen både vid ett och flera tillfällen. 

Tabell 3.  Utsatta för våld vid ett eller flera tillfällen efter våldskaraktärer  
Andel (%) av svarande som har utsatts för respektive våldkaraktär 

Våldskaraktärer 

Kvinnor  Män 

Ett 
tillfälle 

Flera 
tillfällen  

Ett 
tillfälle 

Flera 
tillfällen 

Kränkningar 6 27  4 15 

Begränsningar 2 12  1 6 

Trakasserier 2 10  1 4 

Hot 3 8  1 2 

Ekonomiskt beroende 4 4  2 2 

Fysiskt våld 8 14  5 6 

Grovt fysiskt våld 3 6  2 2 

Sexuellt våld 5 7  .. .. 

Försummelse .. 2  .. .. 

0 10 20 30 40 

Kränkningar 

    Fysiskt våld 

Begränsningar 

Trakasserier 

Sexuellt våld 

Hot 

Grovt fysiskt våld 

Ekonomiskt beroende 

Försummelse 

 Kvinnor  Män 
Procent 
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Kvinnor oftare än män utsatta för olika typer av våld 

Den som har utsatts för våld i nära relation har vanligen drabbats av flera olika 

våldskaraktärer.  Tabellen visa att 25 procent av kvinnorna och 14 procent av 

männen har utsatts för ett flertal av de olika våldskaraktärerna. 

 

Tabell 4 visar att de som är usatta för våld i nära relation inte bara utsätts för en 

våldskaraktär utan ofta två eller fler. Den vanligaste ”kombinationen” av olika 

våldskaraktärer är kränkningar och fysiskt våld. 

Tabell 4.  Utsatta någon gång för våld efter antal våldskaraktärer  
Procentuell fördelning av de som utsatts för våld 

Antal 
våldskaraktärer 

Kvinnor Män 

1 36 48 

2 17 22 

3 11 13 

4 8 9 

5 7 6 

6−9 21 3 

Totalt 100 100 

 

Tabell 5 visar att hälften av alla våldsutsatta kvinnor och drygt en tredjedel av 

männen har någon gång utsatts för våldskategorierna kränkningar och fysiskt 

våld. Det förekommer betydligt oftare för både kvinnor och män att utsättas för 

både kränkningar och fysiskt våld vid mer än ett tillfälle – det gäller särskilt 

kränkningar. 

 

Tabell 5.  Utsatta för kränkningar och fysiskt våld  
Andel (%) av utsatta 

Ett eller 
flera 
tillfällen 

Kvinnor  Män 

Kränk-
ningar 

Fysiskt 
våld 

Kränkningar 
och fysiskt 

våld 

 
Kränk-
ningar 

Fysiskt 
våld 

Kränkningar 
och fysiskt 

våld 

Ett 
tillfälle 

15 21 4 
 

13 21 .. 

Flera 
tillfällen 

68 36 32 
 

58 25 23 

Totalt 84 57 49 
 

71 45 36 
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Utsatt som barn eller vuxen 

I enkäten ställdes frågor om den svarande var barn eller vuxen när våldet 

skedde. Både kvinnor och män har varit utsatta för våld i nära relation som barn, 

som vuxen eller som både barn och vuxen.  

 

Tabell 6 visar att utsatthet för olika typer av våld inte enbart gäller vuxna utan 

också barn. Det vanligaste våldet som både kvinnor och män utsätts för är det 

psykiska våldet. Det gällde också när de var barn. Männen utsattes för både 

psykiskt och fysiskt våld som barn i större utsträckning än kvinnor. Omvänt 

gäller sexuellt våld och försummelse där männen har utsatts i så liten 

utsträckning att uppgifterna inte kan redovisas. Men 19 procent av flickorna och 

17 procent av de vuxna kvinnorna som någon gång varit utsatta för våld har 

utsatts för sexuellt våld. Risken är stor att det våld man utsätts för som barn blir 

man också utsatt för som vuxen. 

 

Tabell 6.  Någon gång utsatta för våld som barn, vuxen eller både vuxen och barn  
efter våldskaraktär 
Procentuell fördelning av utsatta 

 

Kvinnor  Män 

Psy-
kiskt 
våld 

Fy-
siskt 
våld 

Sex-
uellt 
våld 

För-
sum-
mel-

se 

 
Psy-
kiskt 
våld 

Fy-
siskt 
våld 

Sex-
uellt 
våld 

För-
sum-
mel-

se 

Vuxen 49 31 17 3  61 35 .. .. 

Barn 43 33 19 5  52 43 .. .. 

Både 
vuxen 
och barn 

49 32 16 3  60 37 .. .. 

 

Tabell 7 visar att kränkningar är den vanligste våldskaraktären hos både män 

och kvinnor som barn och vuxen. Trakasserier är det vanligast att bli utsatt för 

om man är i vuxen ålder. Fysisikt våld är vanligare mot vuxna kvinnor än mot 

vuxna män. Män har i större utsträckning än kvinnor utsatts för fysiskt våld som 

barn. Kvinnor utsätts för sexuellt våld i stor utsträckning som både barn och 

vuxen. Kvinnor utsätts för samtliga våldskaraktärer som barn eller vuxen.  

 

Tabell 7.  Någon gång utsatta för våld som barn eller vuxen efter våldskaraktär  
Andel (%) av utsatta 

Våldskaraktär Kvinnor  Män 

 Barn Vuxen  Barn Vuxen 

Kränkningar 39 88  41 81 

Trakasserier 17 95  .. 96 

Hot 31 87  38 88 

Fysiskt våld 42 77  51 61 

Grovt fysiskt våld 29 83  40 80 

Sexuellt våld 37 72  .. .. 

Försummelse 47 65  .. .. 

Frågor ställs inte i enkäten om barn utsatts för begränsningar eller ekonomiskt beroende. 
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Utsatt för våld i nära relationer de senaste 12 månaderna 

I detta avsnitt redogörs för resultat avseende utsatthet för våld i nära relationer 

vid ett eller flera tillfällen mellan september 2013−september 2014. 

Enkätfrågorna har ställts om den svarande har utsatts för våld i nära relationer 

under de senaste 12 månaderna. 

 

I Tabell 8 visas att det är fler kvinnor än män som är utsatta för våld i nära 

relationer under de senaste året, 4 300 kvinnor och 2 900 män.  

I den tidigare redovisningen av utsatthet efter ålder, tabell 1, går det inte att 

dra några slutsatser om när våldet inträffade eftersom det är den svarandes 

nuvarande ålder som redovisas. I nedanstående tabell speglar åldern bättre i 

vilken ålder kvinnor och män har drabbats av våldet. 

 

Tabell 8.  Utsatt för våld i nära relation under de senaste 12 månaderna 
Som jämförelse redovisas också resultaten från utsatthet någon gång i livet. 
Andel (%) av svarande 

 Kvinnor Män 

De senaste 12 månaderna 11 8 

Någon gång i livet 39 26 

 

Var fjärde kvinna i åldern 18−35 år har utsatts för våld i nära relation under det 

senaste året. Männen har i lägre utsträckning än kvinnorna varit utsatta i 

samtliga åldersgrupper utom en, 66−75 år. 

Det går inte att redovisa utsattheten efter alla våldstyperna eftersom antalet 

är alltför lågt och uppgifterna kan ge en missvisande bild av utsattheten. I tabell 

10 redovisas därför bara andelen som har utsatts för psykiskt och fysiskt våld. 

Kränkningar är även här den dominerande våldstypen i det psykiska våldet för 

såväl kvinnor som män. Även här är andelen utsatta kvinnor större än utsatta 

män. 

Tabell 9.  Utsatt för våld under de senaste 12 månaderna  
efter ålder  
Andel (%) av svarande 

Ålder Kvinnor Män 

18−25 år 24 19 

26−35 år 25 13 

36−45 år 12 .. 

46−55 år 17 12 

56−65 år 6 .. 

66−75 år 4 5 

76−85 år .. .. 

Totalt 11 7 

Andel män som utsatts för våld stämmer inte med uppgiften i föregående tabell (8 %).  
Avvikelsen beror på att det saknas uppgift om ålder för några individer. 

 

I tabellen nedan visas att skillnaden på det psykiska våldet mellan kvinnor och 

män inte är så stor. Kvinnor har utsatts dubbelt så mycket som männen för 

fysiskt våld. 
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Tabell 10.  Utsatt för våld under de senaste 12 månaderna  
efter våldskategori  
Andel (%) av svarande 

Våldskategori Kvinnor Män 

Psykiskt våld 10 8 

Fysiskt våld 2 1 

 

 

Kvinnor och män har uppgett att de oftare upplevt att våldet skett vid upprepade 

tillfällen än vid ett tillfälle. Det är något vanligare för kvinnor än för män att bli 

utsatt vid ett tillfälle och något vanligare för män att utsättas för våld vid 

upprepade tillfällen. 

Tabell 11.  Utsatt för våld under de senaste 12 månaderna  
efter ett eller upprepade tillfällen 
Andel (%) av utsatta 

 Kvinnor Män 

Ett tillfälle 42 34 

Upprepade tillfällen 58 66 

Totalt         100     100 
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Den utsattes relation till förövaren 

Avsnittet visar vad kvinnor och män som varit utsatta någon gång i livet samt 

under de senaste 12 månadena har svarat angående vem eller vilka som var 

förövaren till våldet. Svarsalternativen var nuvarande partner, före detta partner 

förälder/styvförälder eller annan närstående.  

Resultatet är ungefär detsamma för kvinnor och män. I mer än hälften av 

våldstillfällena är det en partner som är förövaren. Mer än en fjärdedel av 

förövarna är föräldrar eller styvföräldrar. Resterande är en annan närstående 

person. Det kan vara syskon, vänner, farfar, morfar, m.fl. 

Mönstret är liknande mellan kvinnor och män även då man ser på förövarens 

relation till den utsatta under en 12-månadersperiod.  

 

 

 

 

 

Tabell 12.  Någon gång utsatt för våld efter relation till förövaren 
Procentuell fördelning 

Förövare 
Svarande 

Kvinnor Män 

Partner* 58 57 

Förälder/styvförälder 26 27 

Annan närstående 16 16 

Totalt 100 100 

* Nuvarande och före detta partner är sammanslagna eftersom  
den svarande troligen oftast tolkat nuvarande parner såsom  
varande partner idag och inte såsom var tänkt vid tillfället ifråga.  
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Nästan två tredjedelar av förövarna är nuvarande partner och före detta partner. 

Föräldrar och styvföräldrar är en mindre andel medan däremot annan 

närstående har blivit fler. Det kan vara vänner eller barnen. 

Tabell 13.  Någon gång under de senaste 12 månaderna  
utsatt för våld efter relation till förövaren 
Procentuell fördelning 

Förövare 
Svarande 

Kvinnor Män 

Nuvarande partner 41 42 

Före detta partner 23 22 

Förälder/styvförälder 17 14 

Annan närstående 19 22 

Totalt 100 100 

 

Partner som förövare 

I tabell 14 redovisas de som utsatts för våld vid flera tillfällen av sin nuvarande 

eller före detta partner. Psykiskt våld är den vanligaste våldskategorin då 

partnern är förövare.   

 

Kvinnor utsätts tre gånger mer än män för upprepat fysiskt våld samt fem gånger 

mer än män för det upprepade sexuella våldet av sin partner.  

Tabell 14.  Utsatt vid upprepade tillfällen av partner*  
efter våldskategori 
Andel (%) av utsatta 

Våldskategori Kvinnor Män 

Psykiskt 23 12 

Fysiskt 10 3 

Sexuellt 5 .. 

Försummelse 1 − 

Totalt 24 12 

* Nuvarande och före detta partner är sammanslagna eftersom  
den svarande troligen oftast tolkat nuvarande parner såsom  
varande partner idag och inte såsom var tänkt vid tillfället ifråga.  
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Barnets utsatthet för våld i nära relationer 

I enkäten ställdes frågor om barns utsatthet. Dels om barn till den utsatta kan ha 

varit hemma när våldet har skett, alltså kan ha bevittnat våld i hemmet dels om 

barn själva utsatts för något av det våld som efterfrågades i enkäten. Dessa 

frågor finns i bilaga 2. 

 

Kvinnor har i större utsträckningen än män uppgett att barn varit hemma när 

våld förekommit i hemmet. 

Tabell 15. Hemmavarande barn till svarande där barnet varit hemma när våld förekommit 
 
Andel (%) av utsatta svarande  

  

Utsatta kvinnor 15 

Utsatta män 8 

 

Både kvinnor och män som besvarat enkäten har uppgett att deras barn blivit 

utsatta för minst en av våldskaraktärerna kränkningar, trakasserier, hot, fysiskt 

våld, grovt fysiskt våld, sexuellt våld eller försummelse av någon som barnet har 

en nära relation till. 

Tabell 16.  Hemmavarande barn till svarande 
där barnet utsatts för fysiskt, psykiskt, sexuellt våld eller försummelse  
Andel (%) av svarande 

  

Kvinnor 5 

Män 3 

 

 

 

Våldets konsekvenser 

Konsekvenserna av våldet kan bara till en del besvaras med hjälp av frågorna i 

enkäten. Den utsatta kan ha blivit sjukskriven från arbete, studier eller liknande 

på grund av våldet. 

 

Det är kvinnorna som blir sjukskrivna på grund av det våld som de utsätts för. 

De män som har besvarat frågan är alltför få och resultatet blir därför för osäkert 

att ange. Minst 17 procent av kvinnorna har någon gång sjukskrivit sig på grund 

av våld i nära relation. 

Våldshändelserna kan leda till skador som föranlett att den drabbade sökt 

sjukvård. Sjukvård kan vara psykiatri, kurator, akut vård eller liknande. 
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Tabell 17. Sjukskrivning på grund av utsatthet av våld  
i nära relation 
Andel (%) av utsatta 

 Kvinnor Män 

Under senaste 12-
månadersperioden 

.. .. 

Vid ett tidigare tillfälle 17 .. 

 

Drygt var fjärde kvinna som varit utsatt  för våld i nära relationer har sökt eller 

har behövt söka sjukvård vid ett tidigare tillfälle än det senaste året för de skador 

de har fått av våldet. 

Tabell 18. Skador som lett till eller som borde lett till sjukvård  
på grund av utsatthet av våld i nära relation 
Andel (%) av utsatta 

 Kvinnor Män 

Under senaste 12-
månadersperioden 

2 .. 

Vid ett tidigare tillfälle 27 6 

 

Vad hände efteråt?  

Enbart 30 procent av de som varit utsatta har haft kontakt med polis, 

socialtjänst, sjukvård eller frivilligorganisationer. Det vill säga att 70 procent av 

de som angett att de utsatts ej haft sådana kontakter. 
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Kvinnor har i större utsträckning än män sökt hjälp. Kvinnor och män uppgav i 

samma utsträckning att det tagit kontakt med polis och socialtjänst. De kvinnor 

som har sökt hjälp har främst sök hjälpen hos annan. De personer som sökte 

hjälp hos annan hade främst sökt hjälp hos kurator eller psykolog. Andra som 

nämdes som annan var anhörig, företagshälsovården/hälsocentralen, kyrkan, 

psykiatrin. 

 

 

En person kommenterar varför hen sökt hjälp: 

 

”Besökte Hälsocentralen dagen efter slaget för att dokumentera i journalen ifall 
det skulle bli framtida men på nacken.”   

Tabell 19.  Om du sökte hjälp, var sökte du den 

Andel (%) av utsatta 

 Kvinnor Män 

Socialtjänst 4 4 

Polis 5 5 

Familjecentral 3 .. 

Kvinnojour 7 − 

Krismottagning/mansjour .. .. 

Annan 12 .. 

 

Av de som själva sökte hjälp fick tre av fyra kvinnor och hälften av männen hjälp. 

Tabell 20.  Uppfattning om den hjälp den utsatta sökte 
Procentuell fördelning 

 Kvinnor Män 

Fick hjälp 77 50 

Fick inte hjälp 23 50 

Totalt 100 100 
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Analys och slutsatser  

Omfattning 

Denna studie visar att våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem i Gävle där 

kvinnor är mer drabbade än män. Fyra av tio kvinnor i Gävle kommun, 39 

procent, har någon gång i livet utsatts för någon form av psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld eller försummelse. Var femte kvinna, 23 procent, har någon gång i 

livet utsatts för psyskiskt våld och 11 procent har varit utsatta för sexuellt våld. 

Enkätresultatet visar tydligt att ju grövre våldet blir,  desto fler kvinnor än män 

uppger att de blivit utsatta. Sett till både män och kvinnor så har var tionde 

gävlebo någon gång under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för någon av 

våldskaraktärerna som studien definierar.  

  

Gävleborna är utsatta både som barn och i vuxen ålder. Tidiga insatser är viktiga 

för att bryta en eventuell våldsspiral som kan följa personer under hela livet. 

Risken enligt denna rapport är att det våld man utsätts för som barn blir man 

också utsatt för som vuxen. Tidiga insatser är viktigt för att undvika livslång 

lidande och ohälsa.  

 

Socialstyrelsen har uppskattat att direkta kostnaden för våld mot kvinnor i 

kommuner kan uppgå till 743−1 186 miljoner kronor per år.6 Utöver kostnader 

har människor utstått smärta och lidande.7 Studien Våld och hälsa presenterar 

att sexuellt, fysiskt och psykiskt våld bidrar till ökad risk för både psykiskt och 

fysisk ohäsa på kort eller lång sikt.8 Kvinnofridslagstiftningen visar genom sin 

straffskala att kränkningar är ett allvarligt brott genom att den främst tar sikte 

på upprepade straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor 

(grov kvinnofridskränkning) men omfattar även barn och andra närstående 

personer (grov fridskränkning).9 

 

En respondent beskriver sin våldssituation:  

 

”Våldet pågår för fullt just nu men vi får ingen hjälp, vi mår så dåligt att vi har 

självmordstankar, för vi är utsatta av en mycket manipulativ sjuk människa, 

och samhället går på hans lögner”. 

Karaktär 
Resultatet visar att både kvinnor och män är utsatta för våld någon gång i livet 
och någon gång under de senaste tolv månaderna. Det är vanligare att utsättas 
vid upprepade tillfällen än vid ett tillfälle. Kvinnor och män har oftast blivit 
utsatta för kränkningar, hån, nedvärderingar och förödmjukelser samt fått 
örfilar blivit hårt fasthållna, knuffade eller skadade med föremål. För personer 
som blivit utsatt för våld någon gång i livet är det vanligare att de blivit utsatt för 
flera våldskategorier än en våldskategori. Detta visar att våldet som sker i nära 
relation i Gävle kommun är allvarlig. Professor Stark från Oxford University 
identifierade att våld i nära relation är mer eller mindre konstant över tid 
framför att det sker i episoder. Våldet tenderar dock att öka framför att det sker 

 

 

6 Socialstyrelsen (2006) 
7  Ibid. 
8 Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) 
9 Arbetsmarknadsdepartementet (1998) 
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vid enstaka tillfällen.10 Detta för att förövaren ska bibehålla kontroll eller för att 
öka kontrollen över den personen som denna lever med.11 Konsekvenserna är i 
större utsträckning en följd av pågående, kumulativt våld än hur allvarliga 
enstaka händelser är och bekräftar vikten av att tidigt uppmärksamma 
utsattheten.12 

Inom varje våldskaraktär är det ungefär dubbelt så många kvinnor som män som 

uppger att de har varit utsatta. Kvinnor har i mycket högre grad än män uppgett 

utsatthet för fysiskt och sexuellt våld, skillnaderna ökar för kvinnorna jämfört 

med män när det gäller fysiskt och sexuellt våld. 

Männen har uppgett att sexuellt våld förekommit men i sådan liten utsträckning 

att det inte är tillräckligt antal svarande för att visa ett resultat. 

Hur kan det psykiska respektive fysiska våldet verka i en relation? Stark belägger 

att det psykiskt våldet inte alltid övergår till fysiska angrepp. Däremot uppträder 

inte fysiskt våld utan psykiskt våld. Starks forskning visar att när det räcker med 

att kontrollera sin partner med det psykiska våldet är inte fysiskt våld 

nödvändigt.13 Kvinnor som ingått i professor Starks studie upplever att det de 

blivit utsatta för är av mindre vikt jämfört med de kontrollerande handlingar 

som begränsat deras självständighet inom viktiga områden i livet.14 Kontroll 

utgör alltså en stor del av våld i nära relationer som innefattar många olika 

tekniker så som ekonomiskt kontroll, kontroll av tid och begränsningar av hur 

man får röra sig geografiskt och hur man får kommunicera m.m.15  

”…the women in my practice have repeatedly made clear that what is done to 

them is less important then what their partners have prevented them for doing 

for themselves by appropriating their resources; undermining their social 

support; subverting their rights to privacy, self-respect, and autonomy; and 

driving them of substantive equality” 

Kommunikationsavdelningen i Gävle kommun intervjuade kvinnor i Gävle som 

utsatts för våld i nära relation. En kvinna beskriver hur det tvingande våldet 

användes för att utöva grovt fysiskt och sexuellt våld. 

 

Han tvingade ofta sina kompisar att ha sex med mig. Om jag inte njöt under 

tiden det pågick så straffade han mig och efteråt straffade han mig för att jag 

haft sex med dem. Det var ett moment 22. Det gick inte att göra rätt.  

 

En av Starks viktigaste slutsatser är att våld i nära relationer är ett frihetsbrott 

framför ett misshandelsbrott.16 I citatet ovan ges det en bild av vad det tvingande 

våldet kan få för konsekvenser och kvinnan får utstå psykiskt våld, fysiskt våld, 

grovt fysiskt våld och sexuellt våld. Deklarationen om avskaffandet av våld mot 

kvinnor som antogs av FN:s generalförsamling fördömer fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld och artikel tre i deklarationen lyfter kvinnors rätt till frihet och 

personlig säkerhet som en del i kvinnors rättigheter att åtnjuta de mänskliga 

rättigheterna.  

 

 

 

 

 

 
 

 

10 E. Stark (2007) 
11 Ibid. 
12 E. Stark (2007)  
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Resultatet av denna kartläggning visar att kvinnor utsätts i större utsträckning 

för våld i nära relation som vuxna, medan män utsätts i större utsträckning när 

de är barn. En respondents kommentar om upplevelser av våld i nära relation 

som barn och som vuxen. 

 

”Jag sökte hjälp för min depression och långvarig ångest. 

Obearbetade känslor från både barndom och senare relationer. 

Genom kurator, psykolog och liknande har mönstret brutits, men 

inslag av förtryck/maktspel kan förekomma i nuvarande relation 

men långt ifrån de tidigare jobbiga relationerna.” 

 

Förövarna 

Resultatet visar att den vanligaste utövaren av våld är nuvarande partner eller 

en tidigare partner. Studien Våld och hälsa konstaterar att allvarliga sexuella 

övergrepp i vuxen ålder begås i de flesta fall av manliga partners. De har också 

sett att det fysiska våld som skett mot kvinnor i barndomen har lika ofta utövats 

av mammor som pappor medan pappor och andra män har stått för det våld 

som skett mot män i barndomen.17 Män är överrepresenterad i våldsutövning 

mot både män och kvinnor och kan därför förstås som att våld är en del av att 

vara man. Våldet kan fungera som ett sätt att relatera till maskulinitetsnormen 

och hjälper män att skapa en maskulin självidentitet.18 Det kan bli ett medel att 

hantera relationer till andra.19 Att majoriteten av våldet utövas av pojkar och 

män betyder inte att de av naturen är mer våldsamma än flickor och kvinnor. 

Det är omfattningen av våld som säger mer om hur nära sammankopplat våld är 

med maskulinitetsskapandet.  

Barnets utsatthet  

I denna studie har vi haft begränsat antal frågor om barnets utsatthet. Det som 

efterfrågades var om barnet varit hemma när våld förekommit i hemmet eller om 

barnet själv utsatts. Resultatet har inte givit en bild av hur ofta barnet utsatts 

eller av vilka våldskaraktärer som barnet utsatts för. Allmänna barnhusets 

kartläggning om kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige 

har konstaterat att den största risken för kroppsbestraffning gällande barn är om 

det förekommer våld mellan de vuxna i familjen.20 Resultatet i tabell 16 i denna 

undersökning visar att den andel kvinnor som uppger att deras barn själva är 

utsatta för sådant våld som beskrivits i enkäten är fem procent och andelen män 

som uppger att barn är utsatta för det våldet är tre procent. Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) har gjort ett urval på forskning gällande barn som är utsatta för våld 

i nära relation. BRÅ:s urval visar är att andelen kvinnor som uppger att deras 

barn blivit utsatta för våld i nära relationer varierar mellan 5-30 procent.21 

Resultatet i tabell 15 i denna rapport visar att 15 procent av kvinnorna och 8 

procent av männen har uppgett att barn varit hemma när våld förekommit. Den 

nationella studien där BRÅ sammanställt andra studier om barnets utsatthet 

visar att kvinnor som uppgett att deras barn varit närvarande i hemmet när våld 

förkommit kan varierar mellan 30-80 procent.22 Gävle kommun kan antas 
 

 

17 Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) 
18 Ungdomsstyrelsen (2013) 
19 Ibid. 
20 Allmänna barnahuset (2011) 
21 Brottsförebygganderådet (2014:8) 
22 Ibid. 
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kunna jämföra sig med nationella studier och då kan det antas att denna studie 

inte tillräckligt fångat upp barns utsatthet. En uppskattning som BRÅ har gjort 

är att ca 150 000 barn i Sverige bor i hushåll där det förekommer våld.23  

 

Kommentar från deltagare i studien: 

 

”Jag har själv aldrig blivit utsatt för våld i en nära relation men där emot blev 

min mamma fysiskt och psykiskt misshandlad av min pappa när jag var barn. 

Alla blir ju utsatta när det händer i en familj...” 

Konsekvenser av våld i nära relationer 

Konsekvenserna av våldet är att kvinnor sjukskriver sig från arbete eller studier. 

En av sex utsatta kvinnor har sjukskrivit sig på grund av våld i nära relationer. 

Två procent av kvinnorna uppgav att de under det senaste året har haft behov av 

sjukvård på grund av våldet. Socialstyrelsen har utifrån försäkringskassans 

uppgifter om kvinnor som sjukskrivit sig till följd av våld i nära relation räknat ut 

vad sjukskrivningarna kostar.24 Det handlade om både kortare sjukskrivningar 

som kunde vara en till sex dagar och sjukskrivningar som kunde vara i mer än 

trettio dagar.25 Den årliga kostnaden för detta produktionsbortfall till följd av 

kortare eller längre perioder av sjukfrånvaro uppskattas till cirka 525 miljoner 

kronor.26  

 

Enbart 30 procent av de som utsatts för våld i nära relationer söker enligt 

kartläggningen hjälp hos polis, socialtjänst, sjukvård eller frivilligorganisationer. 

70 procent tog inte sådana kontakter. BRÅ har tillfrågat utsatta personer om 

orsaken till att man inte kontaktade polisen. Den vanligast anledningen är att 

personerna ser händelsen som en småsak eller så uppger personerna att de redde 

ut händelsen på egen hand.27 Det psykiska våldet sågs oftare som en småsak och 

därför anmälde majoriteten inte det.28 Personer har sin egen subjektiva 

bedömning om vad de tolererar och inte tolererar. Därför är det viktigt att nå ut 

med kunskap om våld i nära relationer och börja prata om våld och vad våld 

faktiskt innebär. 

 

En respondent som reflekterar att hen endast har blivit utsatt för kränkningar 

 

Endast blivit utsatt för kränkningar i hemmet och de kan vara svåra 

att komma åt. Bra att göra enkäter om detta för att uppmärksamma 

problemet och ta reda på hur många som är drabbade. 

 

 En annan beskriver varför hen inte anmälde 

 

Som vuxen finns det många bakomliggande orsaker att man inte 

berättar/anmäler. Jag anmälde inte mitt ex någon gång för jag var 

rädd för hans reaktion. Jag var rädd att något värre skulle hända 

om jag berättade. Jag tog mig mod till sista i alla fall och avslutade 

förhållandet. Men det gjorde jag efter 8 års förhållande med hopp 

om det skulle bli bättre, det blev inte bättre. Jag flyttade med mitt ex 

närmare mina anhöriga som gav mig den tryggheten jag behövde 

för att ta steget och lämna denna man. Utan mina anhöriga vet jag 
 

 

23 Ibid. 
24 Socialstyrelsen (2006) 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Brottsförebygganderådet (2014:8) 
28 Ibid. 
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inte vad som hänt. Detta är 7 år sedan nu och jag har ett fantastiskt 

liv nu. 

 

 

Annan statistik 

Stockholm stad gjorde en kartläggning i augusti 2013 angående våld i nära 

relationer liknande den som Gävle kommun nu genomfört. Stockholm stads 

studie och denna studie har liknande resultat men det är viktigt att notera att 

studier som mäter våld i nära relationer skiljer sig åt. Det som skiljer denna 

studie mot Stockholm stad är bland annat urvalet på åldern samt avgränsningar 

till förövaren.29 Stockholm stads underkategorierna till fysiskt och psykiskt våld 

inkluderar sexuellt våld och grövre sexuellt våld och Gävle kommuns enkät har 

en annan indelning av kategorierna.30 BRÅ:s undersökning har visat att 

karaktären på våldet som sker i ett livstidsperspektiv visar på samma mönster 

som resultatet i denna undersökning.31 Det anmärkningsvärda är dock att 

kvinnors utsatthet av våldskaraktärerna fysiskt våld, grovt fysiskt våld och 

sexuellt våld är betydligt högre i Gävle än i brottsförebygganderådets nationella 

undersökning. Detta kan bero på att studierna har olika definitioner av våld i 

nära relationer. BRÅ har i studien sett att det finns en tendens att kvinnor som ej 

är bosatta i storstad uppvisar en högre grad av utsatthet för det återkommande 

fysiska våldet.32   

Avslutningsvis 

Den här studien ger inte svar på om det är män eller kvinnor som utövar det våld 

som förekommer i nära relation. Svaret på detta saknas det en representativ 

svensk studie för, där både män och kvinnor studeras som offer och förövare.33 

De flesta studier som gjorts på problematiken och den statistik som myndigheter 

tillhandahåller visar att det är mäns våld mot kvinnor som är det våld som 

förekommer i störst utsträckning. 

 

Brottsförebygganderådet rapporterar att 17 kvinnor och 4 män dör varje år 

pågrund av våld i nära relationer. I de fall där män dödats har kvinnan själv varit 

utsatt för våld av mannen.34  

 

 Det är första gång som Gävle kommun har belyst problematiken våld i nära 

relationer genom en enkätundersökning till medborgarna. Avslutningsvis kan 

det konstateras att 61 procent av kvinnorna och 74 procent av männen  i åldern 

18-85 år inte har utsatts för någon av de våldskategori som har undersökts i 

enkäten. Generaliserat till målgruppen motsvarar detta 51 000 gävlebor. Dett är 

siffror som är eftersträvansvärda att höja. Målsättningen är en kommun fri från 

våld i nära relationer.  Enkäten har gett ett intressant resultat och det kommer 

vara värdefullt att utföra enkäten igen inom en snart framtid. 

 

Vägen framåt  

Gävle kommun har i och med denna undersökning en aktuell bild av 

utbredningen och förekomsten av det psykiska, fysiskt och sexuella våld samt 

försummelse som förekommer i Gävle. Studien har gett en indikation på att barn 
 

 

29 Stockholms stad (2013) 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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och unga utsätts för våld av sina vårdnadshavare och lever med våld i hemmet. 

Detta skulle behöva kartläggas ytterligare då barn och unga ej var med i 

undersökningens huvudfokus. 

 

För att motverka våld i nära relationer behövs ett arbete på olika nivåer. 

Primärpreventivt arbete syftar till att förhindra att våld uppstår genom att 

exempelvis förändra normer och väderingar om könsroller. I dagsläget sker inget 

strukturerat primärpreventivt/universellt våldsförebyggande arbete på 

kommunövergripande nivå i Gävle kommun. Arbetet med att förebygga våld i 

unga år bör prioriteras, framförallt gällande våld kopplat till 

maskulinitetsnormer. Våld i nära relationer är ett omfattande och komplext 

problem som bör ses som en central utgångspunkt för planering, koordinering 

och styrning på lokal, regional och nationell nivå.35 Kommunen är en viktig part i 

att planera, kordinera och samarordna arbetet mellan flera viktiga aktörer. Detta 

för strävan att skapa förutsättningar för att ingen i Gävle kommun ska utsättas för 

våld i nära relationer.  

 

Socialtjänst Gävle har i projektform en öppenvårdsmottagning för våld i nära 

relationer som erbjuder rådgivning, krisbearbetning och behandling för de som är 

utsatta för våld och för våldsutövare oavsett ålder eller kön.  

Gävle kommun arbetar i dagsläget med framtagande av en kommunövergripande 

handlingsplan för utveckling av arbetet samt med utarbetande av 

utbildningsmaterial för kommunkoncernens chefer och medarbetare.  

 

Med denna studie kan det förstås att medarbetare i Gävle kommun är utsatta för 

våld i nära relationer. Därför har Gävle kommun i sitt nyligen upphandlade 

personalstödsprogram säkerställt kunskapkrav om våld i nära relationer. Att 

sprida kunskap och arbeta aktivt med värderingar och attityder för att 

professionella såväl som allmänhet ska öka kunskapen om att våld mot kvinnor 

inte är en ”privat” fråga utan en brottslig handling, kan ses som en form av både 

primär- och sekundärpreventivt arbete. Det är viktigt att bryta tystnaden kring 

våld i nära relationer och därför kommer kommunikativa insatser utförs särskilt 

under perioden 2014-2015 i Gävle kommun. 

 

Teknisk beskrivning 

Kartläggningen har genomförts med kvantitativ ansats. Datainsamlingen har i 

första hand genomförts med postenkäter. I följebrevet (bilaga 1), som bifogades 

enkäten, fanns inloggningsuppgifter till en webbaserad version av enkäten som 

gjorde det möjligt för respondenten att besvara frågorna via internet.  

 

Utformning av enkäten 

Enkätfrågorna har primärt utformats utifrån Stockholms stads undersökning om 

våld i nära relationer år 2013, som i sin tur använt sig av samma frågemoduler 

som Brottsförebyggande rådets (Brå) Nationella trygghetsundersökning (NTU) 

2013. I Gävle kommun var man även intresserad av att ha med frågor om barns 

utsatthet och vilka kontakter som utsatta personer tog med anledning av våldet 

och därför har den ursprungliga enkäten kompletterats med frågor kring detta.  

 

 

35 Justitiedepartementet (2014)   
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Enkäten bestod av bakgrundsfrågor (kön, ålder, utbildning, sysselsättning, 

hushållssammansättning och födelseregion), frågor om utsatthet av våld i nära 

relationer uppdelade efter psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt försummelse, 

om respondentens hemmavarande barns eventuella utsatthet och om kontakter 

har tagits för att få hjälp och stöd. Slutligen fanns en möjlighet för respondenten 

att lämna synpunkter och tankar om enkäten. Samtliga frågor har besvarats med 

fasta svarsalternativ. Det gavs möjlighet att besvara pappersenkäten på finska, 

engelska eller svenska. Den webbaserade enkäten kunde bara besvaras på 

svenska. Enkäten bifogas i rapportens bilaga 2. 

 

Undersökningsområdet våld i nära relationer är kontroversiellt och svårt att 

kartlägga. Såväl ”våld” som ”nära relationer” är svårtolkade begrepp. I 

följebrevet fanns därför en tydlig definition av vad ”våld i nära relationer” 

innebar i denna enkät. Syftet var att underlätta för respondenten att besvara 

frågorna i enkäten samt för att säkra kvaliteten. 

 

Målpopulation och urvalsförfarande  

Undersökningens målpopulation var personer i åldern i 18−85 år som var 

mantalsskrivna i Gävle kommun vid undersökningstillfället. Urvalet drogs ur 

Kommuninvånarregistret (KIR) under augusti månad 2014. Urvalet var ett 

obundet slumpmässigt urval (OSU) där varje person i målgruppen har haft lika 

stor chans att komma med.  Trotts detta kom de yngsta åldersgrupperna redan 

att bli något underrepresenterade redan i urvalet. 

Den totala urvalsstorleken var 3 000. Det innebär att nästan fyra procent av 

Gävles medborgare i åldern 18−85 år fick enkäten om våld i nära relationer.  

 

Genomförande 

Enkäten skickades ut den 29 augusti och undersökningen genomfördes under 

september månad (veckorna 36−40). Tillsammans med enkäten bifogades ett 

följebrev, som innehöll inloggningsuppgifter till dem som önskade besvara 

enkäten elektroniskt. Följebrevet innehöll även definition av våld i nära 

relationer och en kontaktlista till verksamheter som kan ge stöd och rådgivning 

till de urvalspersoner som hade behov av att ta kontakt. 

 

En påminnelse gjordes den 12 september (v 37). Urvalspersonerna har under 

hela datainsamlingsperioden kunnat kontakta ansvarig för undersökningen via 

telefon eller e-post för att få svar på eventuella frågor om undersökningen. 

Information om undersökningen har även varit möjlig att få från Gävle 

kommuns hemsida. 

 

Inkomna svar från pappersenkäterna registrerades manuellt i databasen 

Webropol och de webbaserade enkäterna registrerades automatiskt till en Excel-

fil. Den manuella inmatningen tog tid och flera personer som redan besvarat 

enkäten kunde därför få en påminnelse. Det förklarar varför den enda 

påminnelsen som gjordes gick ut till 90 procent av urvalspersonerna.  
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Tabell 21.  Utskick och svarande 

Insats 

Utskick  Svarande* 

Kvinnor Män Totalt 
 

Kvinnor Män Totalt 

Postenkät 1 522 1 478 3 000  503 316 819 

Webbenkät − − −  204 174 378 

Totalt, antal 1 522 1 478 3 000  707 490 1 199 

Könsfördelning, % 51 49 100  59 41 100 

* Två svarande angav ej kön. 

 

Svarsfrekvensen var 40 procent då ingen hänsyn tagits till övertäckning, dvs. om 

personen inte bodde på den angivna adressen eller hade okänd adress.  

Tabell 22.  Bortfall och svarsfrekvens  

 Kvinnor Män Totalt 

Bortfall, antal** 815 988 1 803 

Svarsfrekvens, % 46 33 40 

** Två svarande har inte uppgett kön. 

 

En detaljerad bild av urvalsstorlek och svarande finns i tabell 21. 

Tabell 23.  Urvalsstorlek och svarande efter ålder 

Ålder 
Urval  Svarande* 

Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt 

18−25 år 173 173 346  51 31 82 

26−35 år 246 258 504  85 38 123 

36−45 år 230 234 464  87 50 137 

46−55 år 256 288 544  114 91 205 

56−65 år 216 211 427  120 86 206 

66−75 år 216 171 387  130 101 231 

76−85 år 185 143 328  95 74 169 

Totalt 1 522 1 478 3 000  682 471 1 153 

* Två svarande hade inte uppgett kön och 44 svarande hade inte uppgett ålder. Då ingen 
redovisning efter ålder föreligger är därfär antalet svarande 707 kvinnor och 490 män. 

 

Stort bortfall är inte ovanligt i enkätundersökningar i allmänhet. Denna typ av 

undersökning som berör känsliga frågor, är särskilt drabbade. Under 

insamlingsperioden hörde flera personer av sig per telefon och informerade att 

urvalspersonen inte kunde medverka på grund av sjukdom, sörjer bortgång av 

anhörig, är bortrest, jobbar utomlands eller att de inte ville delta i undersök-

ningen eftersom den inte berörde dem. Det fanns också personer som angav att 

det var för jobbigt att svara på frågorna för de väckte för många minnen. Den 

stora skillnaden mellan yngres och äldres utsatthet av våld kan bero på att de 

äldre inte har upplevt händelserna som våld eller att de antingen har fallit i 

glömska eller trängts undan. Det största bortfallet bestod helt enkelt av uteblivna 

svar.   
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Diagram 2.  Svarsfrekvens efter kön och ålder 

 

Två personer har inte uppgett kön och 44 personer har inte uppgett ålder. 

Svarsfrekvensen är 13 procentenheter högre bland kvinnor än bland män totalt 

sett. Nationellt centrum för kvinnofrid har i forskning uppmärksammat att de 

personer som är utsatta och hårt kontrollerad av en person denna har en nära 

relation till kan vara överrepresenterade i bortfallet.36 

Att män i lägre utsträckning besvarar enkätundersökningar är vanligt och 

motsvarande mönster syns även inom andra undersökningar inom ämnet våld i 

nära relationer.37  

 

Postenkäterna har registrerats löpande och efter enkätperiodens slut har de 

matchats med data som registrerats via webben. Gävle kommun har genom hela 

processen arbetat med löpnummer för att säkerställa att varje utvalspersons 

anonymitet skyddas samtidigt som full kvalitetsäkring kan genomföras. Vid 

matchningen har det säkerställts att samma person (löpnummer) inte besvarat 

undersökningen på mer än ett sätt, dvs. antingen via postenkät eller elektroniskt 

(som webbenkät).  

Databearbetning och viktning 

Efter en första bearbetning av resultatet konstaterades att svarsfrekvensen på de 

obligatoriska frågorna var mycket hög. De obligatoriska frågorna är dels 

bakgrundsfrågorna, dels ingångsfrågor om de olika våldskategorierna. Det 

största partiella bortfallet är ålder där 44 personer inte besvarade frågan om 

nuvarande ålder. Där fall som uppstår då en person missförstått 

frågan/följdfrågan och vid minsta tveksamheter om att personer gjort det så har 

dessa ändrats till det partiellt bortfall. I och med koderna var tryckta på enkäten 

påverkades inte bortfallet av det. 

 

Resultaten presenteras i huvudsak som andelar, uttryckt i procent, av svarande 

eller av de som varit utsatta för t.ex. en våldskategori. I vissa tabeller redovisas 

resultaten som procentuell fördelning i en redovisningsgrupp.  

 

Resultaten avser de svarande. I vissa fall har viktning gjorts så att resultaten kan 

uttryckas i absoluta tal för Gävle kommuns medborgare i åldern 18−85 år. 
 

 

36 Nationellt centrum för kvinnofrid (2014). 
37 Markör (2013). 
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Viktning har gjorts med kvoten mellan målpopulationen och de svarande för 

kvinnor respektive män och för olika åldrar. 

 

Den första bearbetningen visar att de som var utsatta någon gång var 276 

kvinnor och 126 män. Det motsvarar i 15 100 kvinnor och 9 800 män. De som 

har svarat att de inte någon gång har utsatts för våld i nära relation är 431 

kvinnor och 364 män. Det är således merparten av de tillfrågade. I absoluta tal 

är det 23 500 kvinnor och 28 300 män. 

Undersökningens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten gäller precisionen i de statistikvärden som har tagits fram. Den 

påverkas av ett antal olika felkällor som redovisas här: 

Täckningsfel, dvs. urvalsramen och populatinen stämmer inte överens. 

Undertäckning kan vara att vissa objekt (individer) som ingår i målpopulationen 

saknas i urvalsramen. Övertäckning innebär det omvända: individer som ingår i 

undersökningspopulationen men inte i målpopulationen. Exempel på det är 

personer som arbetar utomlands men finns i registret. 

I urvalsundersökningar finns urvalsfel eftersom endast en del av hela 

populationen undersöks. Felets storlek kan beräknas och anges i 

konfidensintervall, se mer om det längre fram. 

Bortfallsfel beror på att alla i urvalet inte har svarat. Det är svårt att veta hur 

stort detta är eftersom man inte vet någonting om de personer som inte har 

svarat. Om bortfallet i denna undersökning till stor del består av individer som 

har utsatts för våld i nära relationer, men inte vill besvara frågorna påverkar det 

resultatet. 

Bearbetningsfel kan uppstå vid den manuella registreringen av det insamlade 

materialet. Mätfel kan bero på att uppgiftslämnaren har uppfattat frågorna i 

enkäten på ett annat sätt än vad som var tänkt. 

Storleken av felen i denna undersökning kan inte beräknas. 

 

Det finns ett mörkertal som är svårt att mäta storleken på. Forskning menar att 

mörkertalet är stort i denna typ av undersökningar. Många vill inte berätta om 

det våld de blir utsatt för och särskilt gäller det grova våldet som sker i nära 

relation. Personer som blir utsatt för våld i nära relation kan ha svårt att minnas 

när våldet förekom. Det kan bero på att våldet skett frekvent och att våldet 

utövas i perioder och det kan förkomma mer ibland och mindre ibland.38 

Anmälningsbenägenheten påverkar vad vi känner till om mörkertalet. Om 

benägenheten att anmäla när våld förekommit i nära relation ökar så sjunker 

mörkertalet.39  

Konfidensintervall 

Det skattade värdet som anges i tabellerna innehåller en osäkerhet som beror på 

att undersökningen baseras på ett urval av Gävle kommuns befolkning. Genom 

att räkna fram ett konfidensintervall kan man med en viss säkerhet säga att det 

skattade värdet finns inom ett intervall. Vanligtvis talar man om ett 95 procents 

konfidensintervall eller att konfidensgraden är 95 procent. Det innebär att det 

”sanna värdet” med 95 procents sannolikhet ligger inom detta intervall. Låt oss 

se på följande exempel: 39 procent av kvinnorna i Gävle har någon gång varit 

utsatta för våld i nära relation. Det beräknade konfidensintervallet är ±3 procent 

vilket medför att det sanna värdet ligger någonstans mellan 36 och 42 procent 
 

 

38 Brottsförebygganderådet (2014:8) 
39 Statistiska centralbyrån (2014) 
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(36≤39≤42). Motsvarande uppgift för män är 26 procent. Konfidensintervallet 

är ±3 procent och det sanna värdet ligger mellan 23 och 29 procent. Precisionen 

i resultaten blir bättre ju större redovisningsgruppen är. Konfidensintervallet för 

de andelar som anges i tabellerna kan användas för att uttala sig om det finns en 

statistiskt säkerställd (signifikant) skillnad mellan två grupper. Om konfidens-

intervallen för två skattade andelar inte överlappar varandra (se kvinnors och 

mäns konfidensintervall) så är skillnaden signifikant. Konfidensintervallet har 

beräknats för de flesta frågorna och dess svarsalternativ. De redovisas i bilaga 3.  

Beskrivning av de svarande 

I enkäten fanns några bakgrundsfrågor. De var tänkta att ge en bild av de 

svarandes ålder, vilka personer som ingår i hushållet, utbildningsnivå, 

sysselsättning och födelseland efter en grov indelning. Som tidigare nämnts var 

det partiella bortfallet litet i dessa frågor. Det största var variabeln ålder där 44 

personer inte hade uppgett sin nuvarande ålder. Övriga bakgrundsfrågor hade 

ett betydligt lägre bortfall. I samtliga tabeller i rapporten redovisas resultaten 

efter kön. Nedan redovisas resultaten för bakgrundsfrågorna. 

Tabell 24.  Svarande efter ålder 

Procentuell fördelning 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

18−25 år 7 7 7 

26−35 år 12 8 11 

36−45 år 13 11 12 

46−55 år 17 19 18 

56−65 år 18 18 18 

66−75 år 19 21 20 

76−85 år 14 16 15 

Totalt 100 100 100 

* Två svarande hade inte uppgett kön och 44 svarande hade inte uppgett ålder. Då ingen 
redovisning efter ålder föreligger är därfär antalet svarande 707 kvinnor och 490 män. 

 

De svarandes åldersfördelning stämmer ganska väl med Gävle kommuns 

åldersfördelning. Undantag är de yngsta åldersgruppen, som har ett väldigt stort 

bortfall. De äldre, åldersgruppen 66−75 år, är ”överrepresenterade” bland de 

svarande.  

Det var vanligast att de svarande bodde ihop med maka/make/sambo/partner 

med eller utan barn. Ensamhushåll (ingen) var näst vanligast. Annan person är i 

regel vuxna barn i åldrarna 18-22. 

Tabell 25.  Svarande efter hushållets sammansättning 

Procentuell fördelning 

Hushållsmedlemmar Kvinnor Män Totalt 

Ingen 25 19 23 

Maka/Make/Sambo/Partner 66 73 69 

Förälder/Föräldrar 4 4 4 

Syskon 2 2 2 

Barn (0−17 år) – men ej syskon 22 22 22 

Annan person 7 5 6 

 

Utbildningsnivån bland de svarande avviker från Gävle kommuns hela 

befolkning. De svarande har en högre utbildningsnivå. 
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Tabell 26.  Svarande efter utbildningsnivå 

Procentuell fördelning 

Utbildningsnivå Kvinnor Män Totalt 

Folkskola/Grundskola 26 30 28 

Gymnasieutbildning 22 31 26 

Mindre än tre års eftergymnasial utbildning 17 14 16 

Minst tre års eftergymnasial utbildning 35 25 31 

Totalt 100 100 100 

 

Den huvudsakliga sysselsättningen efterfrågades också. Nästan hälften var 

förvärvsarbetande och drygt en tredjedel av ålderspensionärer. 

Tabell 27.  Svarande efter sysselsättning 

Procentuell fördelning 

Sysselsättning Kvinnor Män Totalt 

Arbetssökande 4 6 5 

Förvärvsarbete/Eget företag 46 46 46 

Långtidssjukskriven 3 1 2 

Studier 5 5 5 

Ålderspensionär 35 38 36 

Annat 8 4 6 

Totalt 100 100 100 

 

Den sista bakgrundsfrågan gällde vilket land man var född i. Svarsalternativen 

ger endast en grov bild av födelseregion. Totalt sett var det flera som kom från 

ett land utanför Europa än från Norden (utom Sverige).  

Tabell 28.  Svarande efter födelseland/födelseregion 

Procentuell fördelning 

Födelseland/Födelseregion Kvinnor Män Totalt 

Sverige 90 91 90 

Norden – men inte Sverige 4 2 3 

Europa – men inte Norden 2 1 2 

Övriga världen – men inte Europa 4 6 5 

Totalt 100 100 100 

 

Det är endast frågorna om ålder, utbildningsnivå och sysselsättning som har 

varit möjliga att dela upp efter utsatthet av våld. Det beror på att 

redovisningsgrupperna är alltför små och medger inte uppdelning efter fler 

variabler eftersom osäkerheten i skattningarna blir alltför stor. 

 

Uppgift om ålder och sysselsättning är information som bara är användbar när 

det gäller vad som har hänt under det senaste året. Men inte heller här har 

bakgrundsvariablerna kunnat användas.  

 

Det stora bortfallet ställer således till problem om man vill uttala sig om hela 

befolkningen när det gäller vissa frågor. Ser man till utsattheten totalt, så kan 

resultaten ge en tämligen säker skattning. Vi vet dock inte vad de nästan 1 800 

individerna skulle ha svarat; hade de någon gång varit utsatta för våld? Vi vet 

hur de 707 kvinnorna och 490 männen svarade. Det är svaren från dessa 1 197 

indivder som resultaten handlar om.  
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