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Sammanfattning
Vi har på uppdrag av Örebro kommun undersökt omfattningen av våld i nära
relationer inom kommunen. Våra kontaktpersoner vid Örebro kommun tillhandahöll
ett obundet slumpmässigt urval i åldern 18-85 år ur Kommuninvånarregistret och
datainsamlingen gjordes som en postal enkät som skickades ut i november 2016 där
respondenterna även erbjöds att besvara enkäten via webb. Efter två påminnelser
avslutades datainsamlingen i början på januari med en svarsfrekvens på 45 procent.

Utsatthet för våld










Totalt anger 33 procent i denna undersökning att de utsatts för någon form av
våld i nära relation och andelen är klart högre bland kvinnor än män – 40
procent av kvinnorna och 24 procent av männen.
Statistiskt och mot bakgrund att Örebro kommun har cirka 130 000 invånare,
innebär detta att sannolikt ca 40 000 personer i kommunen någon gång i livet
har utsatts för våld i nära relationer.
Den vanligaste angivna våldstypen är psykiskt våld, 28 procent – 35 procent
av kvinnorna och 20 procent av männen.
13 procent anger att de varit utsatta för fysiskt våld.
9 procent anger att de varit utsatta för ekonomiskt och materiellt våld.
9 procent anger att de blivit utsatta för sexuellt våld.
2 procent anger att de blivit utsatta för hedersrelaterat våld.

Utsatthet för våld vid upprepade tillfällen
Totalt har nio procent av invånarna i Örebro erfarenhet av någon form av våld i nära
relationer vid upprepade tillfällen. Den vanligaste formen är psykiskt våld (nio
procent) följt av fysiskt våld (tre procent).

Sårbarhetsfaktorer och insatser
Av de som utsatts för våld i en nära relation, sökte 12 procent någon form av hjälp.
Skillnaderna mellan män och kvinnor är stora. Endast sex procent av de drabbade
männen sökte hjälp jämfört med 18 procent av de drabbade kvinnorna.

Jämförelse med riket
Andelarna ligger högre än i hela riket jämfört med Brå:s kartläggning1 som
genomförde en nationell kartläggning av brott i nära relationer 2014, baserat på drygt
12 000 telefonintervjuer med personer i åldrarna 16-79 år. I den undersökningen

1

Brå 2014
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framkom att totalt 21 procent av befolkningen i Sverige någon gång utsatts för någon
typ av våld i en nära relation under sin livstid. Liksom i vår studie, är andelen högre
bland kvinnor än bland män; 25 procent av kvinnorna respektive 17 procent av
männen.
Jämförelser mot Brå:s undersökning bör dock göras med försiktighet eftersom
skillnader i metod kan bidra till skilda resultat. CMA:s erfarenhet är att den typ av
frågor som ställs i denna undersökning, ger en högre andel positiva svar i en
postal/web-enkät jämfört med en telefonintervju. Det är sannolikt en orsak till att
andelarna i denna studie är högre.
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Fakta om undersökningen
Bakgrund och syfte
CMA Research (CMA) har på uppdrag av Örebro kommun undersökt omfattningen
av våld i nära relationer i kommunen.
Syftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av våld i nära relationer
inom Örebro kommun för att se hur kommunen möter upp till de behov som finns.

Projektledning
Projektledare på CMA Research har varit Barbro Eriksson. Gustav Pettersson har
hjälpt till i analys och rapporteringsarbetet.
Ansvarig vid Örebro kommun har varit Renée Andersson, strategisk planerare mot
våld i nära relationer.

Genomförande
Undersökningen har genomförts under perioden november-december 2016 av CMA
Research AB (www.cmaresearch.se).
Målgruppen var invånare i Örebro kommun i åldern 18-85 år. CMA erhöll från Örebro
kommuns statistiker, ett obundet slumpmässigt urval på 3000 personer ur Örebro
kommuns Kommuninvånarregister. Datainsamlingen gjordes som en postal enkät
som skickades ut i november 2016 där respondenterna även erbjöds att besvara
enkäten via webb. Efter två påminnelser avslutades datainsamlingen i början på
januari med totalt 1360 inkomna svar och en svarsfrekvens på 45 procent. Av dessa
har 272 stycken svarat genom webben och 1088 genom pappersenkäten.
Enkäten innehåller sex delar där de första fem avser att kartlägga olika typer av våld i
nära relationer; Psykiskt våld, Ekonomiskt och materiellt våld, Fysiskt våld, Sexuellt
våld och Hedersrelaterat våld. Den sista delen i enkäten kartlägger sårbarhetsfaktorer och vilka stöd och insatser som de utsatta känner till och har använt.
Enkäten med tillhörande missiv skickades ut 1 november 2016. I missivet fanns en
kort förklaring av syftet med enkäten på engelska, personliga inloggningsuppgifter för
att kunna svara på webben om man önskade samt information om att hela enkäten
fanns översatt till engelska på webben. De som inte svarat påmindes i form av en
vykortspåminnelse cirka två veckor efter det första utskicket och sedan en sista gång
i form av en komplett påminnelse (enkät, svarspostkuvert och följebrev) den
6 december 2016.
Totalt har vi fått in 1360 svar vilket ger en svarsfrekvens på 45 procent.
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Definition av de olika våldstyperna
Vi har i denna undersökning använt följande indelning och definitioner av våld.
Psykiskt våld: verbala kräkningar, inskränkningar i frihet, hot och trakasserier.
Ekonomiskt och materiellt våld: bedra ekonomiskt, stöld, ekonomiska
inskränkningar.
Fysiskt våld: fasthållning, orsakat smärta, tvång eller hinder att äta, dricka, ta
medicin, använda hjälpmedel etc.
Sexuellt våld: tvång att delta i eller utsättas för.
Hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och könsstympning.

Tidigare studier
Brå – Brottförebyggande rådet – genomförde 2014 en nationell kartläggning av brott i
nära relationer baserat på drygt 12 000 telefonintervjuer med personer i åldrarna 1679 år. I den undersökningen framkom att totalt 21 procent av befolkningen i Sverige
någon gång utsatts för någon typ av våld i en nära relation under sin livstid. Andelen
kvinnor som drabbats var högre än andelen män; 25 procent av kvinnorna respektive
17 procent av männen.

Resultatens representativitet
Svarsfrekvensen i undersökningen är 45 procent vilket vi erfarenhetsmässigt anser
vara en mycket gott resultat för denna typ av undersökningar. Vi behöver dock ändå
undersöka om svaren kan anses vara representativa för målgruppen – invånare i
Örebro kommun – och detta har vi analyserat genom att undersöka svarsbenägenheten är olika med avseende på olika kända variabler. De vi använt i denna studie är
kön, ålder och bostadsområde.
När det gäller kön och ålder är svarsfrekvensen högre för kvinnor och speciellt äldre
kvinnor på bekostnad av unga män, se diagram 1 på nästa sida.
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25%
20%

15%
SCB 2016

10%
Undersökning

5%
0%

18-29 år 30-45 år 46-65 år 65-85 år 18-29 år 30-45 år 46-65 år 65-85 år
Män

Kvinnor

Diagram 1. Resultatens representativitet.

Att män och yngre har lägre svarsfrekvens är ett vanligt mönster i enkätundersökningar. För att skapa rätt proportioner när det gäller kön och ålder i
förhållande till populationen, har vi viktat data så att det bättre representerar Örebro
kommuns befolkning.
När det gäller bostadsområde har vi inte hittat några skillnader i svarsbenägenhet
som visar att det finns skäl att tro att personer i vissa bostadsområden har större eller
lägre benägenhet att delta i undersökningen än andra. Tvärtom anser vi att
fördelningen över bostadsområde visar en god och representativ fördelning av
svaren, se ytterligare diagram nedan.
8%
7%

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Faktiska fördelning

Undersökning

Diagram 2. Resultatens representativitet.

Förutsatt ett slumpmässigt urval, ligger den statistiska felmarginalen ligger maximalt
på ±3 procentenheter. Detta innebär att om 50 procent av respondenterna uppger ett
svarsalternativ så ligger den sanna andelen med 95 procents säkerhet någonstans
mellan 47 och 53 procent. Om andelen som uppger ett svarsalternativ är högre eller
lägre än 50 procent minskar felmarginalen.
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Resultat
Bakgrundsinformation
Vi har använt nedanstående bakgrundsvariabler för att söka skillnader i resultat
mellan olika grupper. För en del variabler finns det inte tillräckligt många svarande i
vissa kategorier för att vi ska kunna analysera skillnader.
Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn, 51 procent ser sig som kvinnor och
49 procent ser sig som män. Enstaka respondenter ser sig som transperson
alternativt Annat. Resterande 94 procent anger att de är heterosexuella medan
övriga anger att de är homosexuella, bisexuella eller osäkra på sin sexuella läggning.

Jag ser mig som:

Antal

Andel

Kvinna

673

50%

Man

653

48%

Transperson

1

0%

Annat

3

0%

Vill ej svara

30

2%

1360

100%

Vilket av följande alternativ
beskriver bäst din sexuella
läggning?

Antal

Andel

Heterosexuell

1219

90%

Homosexuell

15

1%

Bisexuell

19

1%

Jag är osäker på min sexuella
läggning

23

2%

Annan

21

2%

Inget svar

63

5%

1360

100%

Totalt
Tabell 1. Kön.

Totalt

Tabell 2. Sexuell läggning.

För att få en tillräckligt stor grupp för att kunna testa signifikanta skillnader har vi valt
att jämföra de som upplever sig som heterosexuella mot övriga. När det gäller kön

Örebro kommun, Våld i nära relationer, sida 9

uppger endast fyra personer ett annat svar än Kvinna eller Man och vi kan därför inte
ta fram några generella slutsatser om andra grupper än dessa.

Ålder

Antal

Andel

18-29 år

322

24%

30-45 år

365

27%

46-65 år

401

30%

65-85 år

271

20%

Totalt

1360

100%

Tabell 3. Ålder.

Tabellen ovan visar den faktiska åldersfördelningen men resultaten har alltså viktats
just på ålder (och kön) för att bättre representera Örebro kommuns invånare.

Vilka av följande alternativ stämmer in på
din boendesituation?

Antal

Andel

305

23%

98

7%

Jag bor med en eller flera partners

737

54%

I hushållet där jag bor finns barn under 18 års
ålder

397

29%

40

3%

Jag bor ensam
Jag bor med en eller flera av mina föräldrar eller
syskon

Tabell 4.

Annat

Boendesituation (flera alternativ möjliga)

Angående boendesituation bor ungefär hälften med en eller flera partners, knappt en
av tre bor tillsammans med barn under 18 år och knappt en av fyra bor ensam.

Är du född i Sverige?

Antal

Andel

Ja

1162

85%

Nej

178

13%

Vet ej/inget svar

20

1%

1360

100%

Totalt

Tabell 5. Född i Sverige.

Huvuddelen, 85 procent, är födda i Sverige.
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Talar du svenska?

Antal

Andel

Ja, modersmål

1113

82%

Ja, flytande

120

9%

Ganska bra

61

4%

Begränsat

18

1%

Inte alls

8

1%

Inget svar

40

3%

1360

100%

Totalt
Tabell 6. Språk.

Fler än åtta av tio, 82 procent, har svenska som modersmål.
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Utsatthet för våld
Totalt anger 33 procent att de har erfarenhet av någon typ av våld vid ett fåtal eller
upprepade tillfällen i en nära relation och andelen är klart högre bland kvinnor än
bland män. När det gäller erfarenhet av någon typ av våld i nära relation har 40
procent av kvinnorna utsatts medan motsvarande andel för män är 24 procent.
Diagram 3 visar förekomsten av de olika våldstyperna samt hur de fördelar sig
mellan kvinnor och män.
50%
40%

40%

35%

33%
30%

28%
24%
20%

20%

11%
9%
6%

10%

17%
13%
8%

15%
9%
3%

2%3%2%

0%
Våld totalt

Psykiskt våld

Totalt

Ekonomiskt och
materiellt våld

Fysiskt våld

Kvinna

Sexuellt våld

Hedersrelaterat
våld

Man

Diagram 3. Andel som upplevt våld vid enstaka eller upprepade tillfällen

Som diagrammet visar är psykiskt våld den vanligaste våldstypen, följt av fysiskt
våld. Genomgående har kvinnor i högre grad utsatts för de olika våldstyperna än vad
männen har. Störst procentuell skillnad mellan män och kvinnor finns för våldstyperna psykiskt våld, sexuellt våld och fysiskt våld. För hedersrelaterat våld är det
enstaka personer som utsatts och det finns ingen signifikant skillnad med avseende
på kön.
Personer som anger att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell har i
högre utsträckning utsatts för någon typ av våld. Denna skillnad gäller för samtliga
våldstyper.
Uppdelat på boendesituation är personer som bor ensamma i högre utsträckning
utsatta för någon typ av våld, framför allt psykiskt eller fysiskt våld. Därutöver har
personer som bor med en eller flera av sina föräldrar eller syskon i högre
utsträckning än övriga utsatts för hedersrelaterat våld.
De personer som inte är födda i Sverige har i högre utsträckning varit utsatta för
hedersrelaterat våld än personer som är födda i Sverige.
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Personer i ålderskategorin 18-45 år har i högre utsträckning varit utsatt för psykiskt,
fysiskt, sexuellt eller hedersrelaterat våld än vad personer i ålderskategorin 46-85 år
har. Denna skillnad gäller inte för ekonomiskt och materiellt våld.
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Psykiskt våld
28 procent har angett erfarenhet av någon form av psykiskt våld i nära relation vid
ett fåtal eller vid upprepade tillfällen.
Diagram 4 visar att den vanligaste formen av psykiskt våld är att någon in ens närhet
har sagt att hen är dum, ful, värdelös eller på annat sätt kränkt, hånat eller
nedvärderat hen. Därefter följer att någon i ens närhet har kommenterat hens kropp,
pratat eller skämtat om sex, eller på annat sätt gjort ovälkomna sexuella
anspelningar.
Har någon i din närhet sagt att du är dum , ful, värdelös, eller på annat sätt
kränkt, hånat eller nedvärderat dig?

22%

Har någon i din närhet besökt, ringt, skickat meddelanden, eller på annat sätt
kontaktat dig på ett ovälkommet, hotfullt eller kränkande sätt?

10%

Har någon i din närhet ovälkommet kommenterat din kropp, pratat eller
skämtat om sex, eller på annat sätt gjort ovälkomna sexuella anspelningar?

12%

Har någon i din närhet hotat att skada dig, dina barn, dina husdjur, eller andra i
din närhet?

6%

Har någon i din närhet hindrat dig att ha kontakt med vänner,
familjemedlemmar eller andra personer?

6%

Har någon i din närhet hindrat dig att lämna din bostad, gå till jobbet, besöka
sjukvården, eller liknande?

2%

Har någon i din närhet mot din vilja filmat eller fotat dig i sexuella eller privata
sammanhang?

2%

Har någon i din närhet hotat med att sprida, eller mot din vilja spridit, bilder,
filmer eller annat material där du förekommer i sexuella eller privata
sammanhang?

1%

Har någon i din närhet mot din vilja avslöjat, eller hotat med att avslöja, din
sexuella läggning eller könsidentitet?

0%
0%

10%

20%

Diagram 4. Andel som upplevt psykiskt våld vid ett fåtal eller upprepade tillfällen.

Sammanlagt nio procent har angett att de utsatts för psykiskt våld vid upprepade
tillfällen. Tabell 7 på nästa sida visar fördelningen på fåtal respektive upprepade
tillfällen, totalt samt uppdelat på kvinnor och män.

30%
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Kvinna

Man

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

Har någon i din närhet sagt att du är dum, ful, värdelös,
eller på annat sätt kränkt, hånat eller nedvärderat dig?

16%

9%

14%

Har någon i din närhet besökt, ringt, skickat meddelanden,
eller på annat sätt kontaktat dig på ett ovälkommet, hotfullt
eller kränkande sätt?

8%

6%

Har någon i din närhet ovälkommet kommenterat din
kropp, pratat eller skämtat om sex, eller på annat sätt gjort
ovälkomna sexuella anspelningar?

15%

Har någon i din närhet hotat att skada dig, dina barn, dina
husdjur, eller andra i din närhet?

Alla

Fåtal
Upprepade
tillfällen
tillfällen

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

4%

15%

7%

4%

1%

6%

4%

5%

4%

1%

9%

3%

6%

3%

3%

1%

5%

2%

Har någon i din närhet hindrat dig att ha kontakt med
vänner, familjemedlemmar eller andra personer?

6%

4%

2%

1%

4%

2%

Har någon i din närhet hindrat dig att lämna din bostad, gå
till jobbet, besöka sjukvården, eller liknande?

2%

1%

0%

0%

1%

0%

Har någon i din närhet mot din vilja filmat eller fotat dig i
sexuella eller privata sammanhang?

3%

0%

1%

0%

2%

0%

Har någon i din närhet hotat med att sprida, eller mot din
vilja spridit, bilder, filmer eller annat material där du
förekommer i sexuella eller privata sammanhang?

2%

1%

0%

0%

1%

0%

Har någon i din närhet mot din vilja avslöjat, eller hotat
med att avslöja, din sexuella läggning eller könsidentitet?

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tabell 7. Andel som upplevt psykiskt våld uppdelat på fåtal och upprepade tillfällen.

Genomgående har kvinnor i högre utsträckning upplevt psykiskt våld än vad män har
gjort. Störst procentuell skillnad mellan kvinnor och män finns för frågan som handlar
om någon i ens närhet har kommenterat hens kropp, pratat eller skämtat om sex,
eller på annat sätt gjort ovälkomna sexuella anspelningar.
Personer som beskriver att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell har i
högre utsträckning utsatts för psykiskt våld vid ett fåtal tillfällen. Gruppen har även i
högre utsträckning än heterosexuella vid upprepade tillfällen varit med om att någon
in ens närhet har sagt att hen är dum, ful, värdelös eller på annat sätt kränkt, hånat
eller nedvärderat hen och att någon i hens närhet har hindrat denne att ha kontakt
med vänner, familjemedlemmar eller andra personer.
Uppdelat på boendesituation har personer som bor ensamma i högre utsträckning
utsatts för psykiskt våld. Gruppen har i högre utsträckning än andra boendeformer
vid upprepade tillfällen varit med om att någon i ens närhet sagt att hen är dum, ful,
värdelös eller på annat sätt kränkt, hånat eller nedvärderat hen, att någon i ens
närhet besökt, ringt, skickat meddelanden eller på annat sätt kontaktat dig på ett
ovälkommet, hotfullt eller kränkande sätt samt att någon i ens närhet har
kommenterat hens kropp, pratat eller skämtat om sex, eller på annat sätt gjort
ovälkomna sexuella anspelningar.
Personer i yngre åldrar, 18-45 år har i högre utsträckning än personer i äldre åldrar,
46-85 år, utsatts för psykiskt våld vid ett fåtal tillfällen.
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När hände de händelser du svarat ja på ovan?

36%
38%

Före min 18-årsdag
26%

64%
62%

Efter min 18-årsdag

74%
0%
Diagram 5. Bas: 427 respondenter.

20%

40%

Alla

60%

80%

Kvinna

100%

Man

Knappt två av tre utsattes för psykiskt våld efter sin 18-årsdag medan resterande
andel utsattes för det innan sin 18-årsdag. Av dessa har en av tre upplevt psykiskt
våld både före och efter sin 18-årsdag.
Andelen kvinnor med erfarenhet av psykiskt våld är högre än för männen.
Har något av det du beskrivt i delen ovan hänt det senaste året?
34%
36%
35%

Ja

66%
64%
65%

Nej
0%

20%

40%
Alla

60%

80%

Kvinna

100%

Man

Diagram 6. Bas: 360 respondenter.

Av de invånare som utsatts för psykiskt våld har drygt en av tre utsatts för psykiskt
våld under det senaste året.

ransperson

Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna
som du svarat ja på ovan?
Alla
Det var min…

Kvinna

Man

Transperson

Alla

2%

Nuvarande
eller före detta partner som är:
31%

31%

67%

2%

31%

3%

Förälder,
syskon eller annan familjemedlem som är:
22%

38%

59%

3%

22%

4%

Vän,
28% kollega, chef, klient, granne eller liknande som är:

28%

68%

4%

28%

4%

Annan
20% som är:

27%

69%

4%

20%

Tabell 8. Bas: De respondenter som upplevt psykiskt våld.
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Framför allt är det nuvarande eller före detta partner och vän, kollega, chef, klient,
granne eller liknande som har utfört handlingarna som tidigare beskrivits. Som
tabellen visar är det vanligast att det är en man som utfört handlingarna.

Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?
52%
47%

Det är en person som
utfört handlingarna

63%

Det är flera personer
som utfört handlingarna,
oberoende av varandra

45%
51%
33%

Det är flera personer
som tillsammans, eller i
överenskommelse,
utfört handlingarna

3%
2%
4%
0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 7. Bas: 334 respondenter.

Drygt hälften av handlingarna har utförts av en person. För kvinnor gäller att det är
vanligare än bland män att flera personer, oberoende av varandra, har utfört
handlingarna.
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Ekonomiskt och materiellt våld
9 procent anger att de har erfarenhet av någon form av ekonomiskt eller materiellt
våld i nära relation vid ett fåtal eller vid upprepade tillfällen.
Som diagram 8 visar är den vanligaste formen av ekonomiskt och materiellt våld att
någon har stulit pengar, haft sönder eller tagit något.

Har någon i din närhet tvingat eller lurat dig att göra inköp,
teckna avtal eller låna pengar?

3%

Har någon i din närhet stulit pengar från dig, haft sönder,
eller tagit ifrån dig något?

7%

Har någon i din närhet tagit ifrån dig ditt bankkort, hindrat dig
från att betala dina räkningar, eller på annat sätt tagit
kontrollen över din ekonomi mot din vilja?

1%
0%

5%

10%

Diagram 8. Andel som upplevt ekonomiskt och materiellt våld vid ett fåtal eller upprepade tillfällen.

Sammantaget är det en procent som upplever att de utsatts för ekonomiskt och
materiellt våld vid upprepade tillfällen. Tabell 9 visar fördelningen på fåtal respektive
upprepade tillfällen, totalt samt uppdelat på kvinnor och män.
Kvinna

Man

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

Har någon i din närhet tvingat eller lurat dig att göra
inköp, teckna avtal eller låna pengar?

3%

1%

1%

Har någon i din närhet stulit pengar från dig, haft
sönder, eller tagit ifrån dig något?

7%

2%

Har någon i din närhet tagit ifrån dig ditt bankkort,
hindrat dig från att betala dina räkningar, eller på annat
sätt tagit kontrollen över din ekonomi mot din vilja?

1%

0%

Alla

Fåtal
Upprepade
tillfällen
tillfällen

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

0%

3%

0%

5%

1%

6%

1%

1%

0%

1%

0%

Tabell 9. Andel som upplevt ekonomiskt och materiellt våld uppdelat på fåtal och upprepade tillfällen.

Personer som anger att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell har i
högre utsträckning utsattas för ekonomiskt och materiellt våld vid ett fåtal tillfällen.
Gruppen har även i högre utsträckning än heterosexuella vid upprepade tillfällen varit
med om att någon i dennes närhet tvingat eller lurat hen att göra inköp, teckna avtal
eller låna pengar.
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De personer som inte är födda i Sverige har i högre utsträckning än personer som är
födda i Sverige vid ett fåtal tillfällen varit utsatta för att någon i dennes närhet tvingat
eller lurat hen att göra inköp, teckna avtal eller låna pengar.
Personer i yngre åldrar, 18-45 år har i högre utsträckning än äldre personer, 46-85
år, utsatts för psykiskt våld vid ett fåtal tillfällen. Knappt en av fem som har upplevt
ekonomiskt och materiellt våld, har upplevt det både före och efter sin 18-årsdag.
Fyra av fem var med om händelserna efter sin 18-årsdag medan resterande andel
upplevde det innan sig 18-årsdag.

När hände de händelser du svarat ja på ovan?

20%
16%
25%

Före min 18-årsdag

80%
84%
75%

Efter min 18-årsdag
0%

20%

40%

Alla

60%

Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 9. Bas: 132 respondenter.

En av fem har upplevt ekonomiskt och materiellt våld under det senaste året medan
övrig har upplevt det tidigare. Andelen kvinnor som varit med om denna typ av våld
under det senaste året är högre än motsvarande för männen.

Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?
20%
26%
11%

Ja

80%
74%
89%

Nej
0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

Diagram 10. Bas: 126 respondenter.

80%
Man

100%
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eller har
vilkautfört
personer
har utfört handlingarna
Vilken eller vilkaVilken
personer
handlingarna
svarat ja på ovan?
som du svarat som
ja pådu
ovan?
Man
Transperson
Kvinna
ManKvinna
Transperson
Alla
Det var min… Det var min…
Nuvarande
eller före
detta
Nuvarande eller före
detta partner
som
är: partner som är: 20%

Alla

77% 20%

77%
3%

3%
35%

35%

syskon
eller annansom
familjemedlem
som är: 41% 51%
Förälder, syskonFörälder,
eller annan
familjemedlem
är:
51%

41%
8%

8%
24%

24%

Vän,
kollega,
chef,
klient,
granne
eller
Vän, kollega, chef,
klient,
granne
eller
liknande
som
är:liknande
34%som är:
57% 34%

57%
9%

9%
23%

23%

59%
12%

12%
18%

18%

Annan som är: Annan som är:

59% 29%

29%

Tabell 10. Bas: De respondenter som upplevt ekonomiskt och materiellt våld.

Det är främst nuvarande eller en före detta partner som har utfört handlingarna och
det är vanligare att denna person är en man än en kvinna. Dock skiljer det sig åt i de
fall där en förälder, syskon eller annan familjemedlem har utfört handlingarna. I de
fallen är det en jämnare fördelning mellan kvinnor och män.
Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?
74%
69%

Det är en person som
utfört handlingarna

87%

Det är flera personer
som utfört handlingarna,
oberoende av varandra

21%
25%
10%

Det är flera personer
som tillsammans, eller i
överenskommelse,
utfört handlingarna

5%
6%
3%
0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 11. Bas: 115 respondenter.

En tydlig majoritet har varit med om att det är en person som utfört de beskrivna
handlingarna. För kvinnor är det är vanligare än bland män, att flera personer,
oberoende av varandra, har utfört handlingarna.
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Fysiskt våld
13 procent av invånarna i Örebro anger att de har utsatts för någon form av fysiskt
våld i nära relation vid ett fåtal eller vid upprepade tillfällen.
Som diagram 12 visar är den vanligaste formen av fysiskt våld att någon har hållit
fast, knuffat, gett örfil, dragit i håret eller på liknande sätt gjort hen illa.
Har någon i din närhet hållit fast dig, knuffat dig, gett dig en
örfil, dragit dig i håret, eller på liknande sätt gjort dig illa?

12%

Har någon i din närhet slagit dig med knytnäve eller föremål,
sparkat dig, använt vapen mot dig, eller på liknande sätt gjort
dig illa?

5%

Har någon hindrat dig att äta, dricka, ta mediciner eller
liknande?

0%

Har någon varit ovarsam, hårdhänt, eller på annat sätt gjort
dig illa när personen hjälpt dig att klä på dig, tvätta dig, äta
eller liknande?

1%

Har någon hindrat dig att använda rullstol, hörapparat,
bildtelefon eller andra hjälpmedel?

0%

0%

5%

10%

15%

20%

Diagram 12. Andel som upplevt fysiskt våld vid ett fåtal eller upprepade tillfällen.

Sammantaget upplever tre procent att de utsatts för fysiskt våld vid upprepade
tillfällen. Tabell 11 nedan visar fördelningen på fåtal respektive upprepade tillfällen,
totalt samt uppdelat på kvinnor och män.
Kvinna

Man

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

12%

5%

6%

Har någon i din närhet slagit dig med knytnäve eller
föremål, sparkat dig, använt vapen mot dig, eller på
liknande sätt gjort dig illa?

4%

2%

Har någon hindrat dig att äta, dricka, ta mediciner eller
liknande?

0%

Har någon varit ovarsam, hårdhänt, eller på annat sätt
gjort dig illa när personen hjälpt dig att klä på dig, tvätta
dig, äta eller liknande?
Har någon hindrat dig att använda rullstol, hörapparat,
bildtelefon eller andra hjälpmedel?

Har någon i din närhet hållit fast dig, knuffat dig, gett dig
en örfil, dragit dig i håret, eller på liknande sätt gjort dig
illa?

Alla

Fåtal
Upprepade
tillfällen
tillfällen

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

1%

9%

3%

3%

1%

3%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tabell 11. Andel som upplevt fysiskt våld uppdelat på fåtal och upprepade tillfällen.
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Genomgående har kvinnor i högre utsträckning angett erfarenhet av fysiskt våld än
vad män har gjort. Störst procentuell skillnad mellan kvinnor och män identifieras för
frågan som handlar om någon i ens närhet hållit fast, knuffat, gett örfil, dragit i håret
eller på liknande sätt gjort hen illa.
Personer som anger att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell har i
högre utsträckning utsatts för fysiskt våld vid ett fåtal tillfällen. Gruppen har även i
högre utsträckning än heterosexuella vid upprepade tillfällen varit med om att någon i
hens närhet hållit fast, knuffat, gett örfil, dragit i håret eller på liknande sätt gjort hen
illa.
Uppdelat på boendesituation har personer som bor ensamma i högre utsträckning
vid ett fåtal tillfällen varit med om att någon i hens närhet hållit fast, knuffat, gett örfil,
dragit i håret eller på liknande sätt gjort hen illa.
Personer i ålderskategorin 18-45 år har i högre utsträckning än personer i ålderskategorin 46-85 år vid ett fåtal tillfällen varit med om att någon i hens närhet hållit
fast, knuffat, gett örfil, dragit i håret eller på liknande sätt gjort hen illa.

När hände de händelser du svarat ja på ovan?

38%
35%
45%

Före min 18-årsdag

62%
65%
55%

Efter min 18-årsdag
0%

20%
Alla

40%

60%

Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 13. Bas: 198 respondenter.

Knappt två av tre var med om händelserna efter sin 18-årsdag medan resterande
andel angav att det var innan sin 18-årsdag. Drygt en av tre av dessa har upplevt
fysiskt våld både före och efter sin 18-årsdag.
Kvinnor angav i högre grad att händelsen skett efter sin 18-årsdag medan männen
angav att det var före sin 18-årsdag.
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Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?
21%
25%
13%

Ja

79%
75%
87%

Nej
0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 14. Bas: 173 respondenter.

Drygt en av fem som varit utsatt för fysiskt våld, har drabbats under det senaste året
medan runt fyra av fem svarar att det skedde tidigare. Andelen kvinnor som varit med
om våldet under det senaste året är högre än motsvarande för männen.

Vilken eller vilkaVilken
personer
utfört
handlingarna
ellerhar
vilka
personer
har utfört handlingarna
som du svarat jasom
på ovan?
du svarat ja på ovan?
Kvinna
Man Kvinna
Transperson
Man
Det var min… Det var min…
Nuvarande eller före
detta partner
somdetta
är: partner som är: 23%
Nuvarande
eller före

Alla
Transperson

Alla

76%

23%

1%76%

47%1%

47%

Förälder, syskon eller
annan
familjemedlem
som
är:
41%
Förälder,
syskon
eller annan
familjemedlem
som är: 59%

41%

0%59%

30%0%

30%

Vän, kollega, chef,Vän,
klient,
granne
ellerklient,
liknande
someller
är: liknande
36% som är:
60%
kollega,
chef,
granne

36%

4%60%

10%4%

10%

Annan som är:

26%

6%68%

13%6%

13%

Annan som är:

26%

68%

Tabell 12. Bas: De respondenter som upplevt fysiskt våld.

Det är främst en nuvarande eller före detta partner som har utfört handlingarna som
tidigare beskrivits. Som tabellen visar är det vanligare att det är en man som utfört
handlingarna, särskilt i de fall där det handlar om våld från en nuvarande eller före
detta partner.
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Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?
74%
70%

Det är en person som
utfört handlingarna

84%

Det är flera personer
som utfört handlingarna,
oberoende av varandra

24%
28%
14%

Det är flera personer
som tillsammans, eller i
överenskommelse,
utfört handlingarna

Diagram 15. Bas: 167
respondenter.

2%
3%
2%
0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

80%

100%

Man

För en tydlig majoritet är det en person som utfört de beskrivna handlingarna.
För kvinnor är det vanligare än bland män, att flera personer, oberoende av
varandra, har utfört handlingarna
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Sexuellt våld
9 procent av invånarna i Örebro anger att de har utsatts för någon form av sexuellt
våld i nära relation vid ett fåtal eller vid upprepade tillfällen.
Som diagram 16 visar är den vanligaste formen av sexuellt våld att någon kysst, tagit
på kroppen, klätt av eller liknande.

Har någon i din närhet mot din vilja kysst dig, tagit på din
kropp, klätt av dig, eller liknande?

8%

Har någon i din närhet utsatt dig för, eller tvingat dig att
genomföra, orala, vaginala eller anala samlag?

3%

Har någon i din närhet tvingat dig att lyssna eller titta på
filmer eller bilder med sexuellt innehåll?

2%
0%

5%

10%

15%

Diagram 16. Andel som upplevt sexuellt våld vid ett fåtal eller upprepade tillfällen.

Sammantaget är det två procent som upplever att de utsatts för sexuellt våld vid
upprepade tillfällen. Tabell 13 nedan visar fördelningen på fåtal respektive upprepade
tillfällen, totalt samt uppdelat på kvinnor och män.

Kvinna

Man

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

10%

4%

3%

Har någon i din närhet utsatt dig för, eller tvingat dig att
genomföra, orala, vaginala eller anala samlag?

4%

2%

Har någon i din närhet tvingat dig att lyssna eller titta på
filmer eller bilder med sexuellt innehåll?

1%

1%

Har någon i din närhet mot din vilja kysst dig, tagit på
din kropp, klätt av dig, eller liknande?

Alla

Fåtal
Upprepade
tillfällen
tillfällen

Fåtal
tillfällen

Upprepade
tillfällen

0%

6%

2%

0%

0%

2%

1%

0%

0%

1%

1%

Tabell 13. Andel som upplevt sexuellt våld uppdelat på fåtal och upprepade tillfällen.

Det sexuella våldet har i högre utsträckning inträffat vid ett fåtal tillfällen och
genomgående har kvinnor angett att de i högre utsträckning utsatts för sexuellt våld
än vad män har gjort. Störst procentuell skillnad mellan kvinnor och män identifieras
för frågan som handlar om någon i ens närhet mot din vilja har kysst, tagit på
kroppen, klätt av eller liknande.
Personer som anger att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell har i
högre utsträckning utsatts för sexuellt våld vid ett fåtal tillfällen. Gruppen har även i
högre utsträckning än heterosexuella vid upprepade tillfällen varit med om att någon i
hens närhet utsatt hen för, eller tvingat hen att genomföra, orala, vaginala eller anala
samlag.
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Personer i ålderskategorin 18-45 år har i högre utsträckning än personer i
ålderskategorin 46-85 år utsatts för sexuellt våld vid upprepade tillfällen.

När hände de händelser du svarat ja på ovan?

44%
44%
36%

Före min 18-årsdag

56%
56%
64%

Efter min 18-årsdag
0%

20%

40%

Alla

60%

Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 17. Bas: 148 respondenter.

Drygt hälften var med om händelserna efter sin 18-årsdag medan knappt hälften
upplevde det innan sig 18-årsdag. Knappt hälften av dessa har upplevt sexuellt våld
både före och efter sin 18-årsdag.

Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?
21%
20%
23%

Ja

79%
80%
77%

Nej
0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 18. Bas: 116 respondenter.

Drygt en av fem anger att de utsatts för sexuellt våld under det senaste året medan
resterande andel har utsatts för det tidigare.
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Vilken eller vilka Vilken
personer
utfört
handlingarna
ellerhar
vilka
personer
har utfört handlingarna
som du svarat jasom
på ovan?
du svarat ja på ovan?
Kvinna
Man Kvinna
Transperson
Man
Det var min… Det var min…
Nuvarande eller före
detta partner
är: partner som är: 17%
Nuvarande
eller som
före detta

Alla
Transperson

Alla

78%

17%

4%78%

30%4%

30%

Förälder, syskon eller
annansyskon
familjemedlem
som
är:
29%
Förälder,
eller annan
familjemedlem
som är: 58%

29%

13%58%

13%13%

13%

Vän, kollega, chef,Vän,
klient,
grannechef,
ellerklient,
liknande
someller
är: liknande
16% som 71%
kollega,
granne
är:

16%

13%71%

27%13%

27%

Annan som är:

16%

1%83%

30%1%

30%

16%

Annan som är:

83%

Tabell 14. De respondenter som upplevt sexuellt våld.

Det är främst en nuvarande eller före detta partner alternativt vän, kollega, chef,
klient granne eller liknande samt annan person som har utfört handlingarna som
tidigare beskrivits. Som tabellen visar är det vanligare att det är en man som utfört
handlingarna.

Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?
59%
57%

Det är en person som
utfört handlingarna

73%

Det är flera personer
som utfört handlingarna,
oberoende av varandra
Det är flera personer
som tillsammans, eller i
överenskommelse,
utfört handlingarna

39%
41%
27%
2%
2%
0%
0%

20%
Alla

40%

60%
Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 19. Bas: 111 respondenter.

Det är en tydlig majoritet som har varit med om att det är en person som utfört de
beskrivna handlingarna. För kvinnor är det är vanligare än bland män, att flera
personer, oberoende av varandra, har utfört handlingarna.
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Hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap
och könsstympning
2 procent (28 personer i undersökningen) har upplevt någon form av hedersrelaterat
våld, tvångsäktenskap eller könsstympning. Den vanligaste typen av våld de har
utsatts för är att de bestraffats av någon närstående för att hen ansetts ha vanärat
sin familj eller släkt, se tabell 15 nedan.

Kvinna

Man

Totalt

Är det någon som kontrollerar eller begränsar dig med
hänvisning till familjens eller släktens heder?

8

3

11

Har någon närstående bestraffat dig för att de anser att
du har vanärat din familj eller släkt?

10

2

12

Riskerar du att utsättas för våld i hederns namn, eller på
annat sätt bestraffas, om din familj eller släkt får
information om din sexuella läggning eller din
sexualitet?

2

1

3

Är det någon i din familj eller släkt som begränsar dig i
ditt val av partner?

6

2

9

Har DU varit utsatt för könsstympning, omskärelse,
hymenoperation eller liknande ingrepp?

1

7

8

Har din dotter, din syster eller din mamma varit utsatt
för könsstympning, omskärelse, hymenoperation eller
liknande ingrepp?

2

1

4
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Tabell 15. Antal respondenter som upplevt hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och könsstympning.

Av de 28 personer i undersökningen som varit med om någon form av hedersrelaterat våld, är det 11 personer som varit med om/är med om att någon kontrollerar
eller begränsar dem med hänvisning till familjen eller släktens heder. Nio personer
anger att någon i dennes familj eller släkt begränsar ens val av partner. Genomgående svarar kvinnor att de i högre utsträckning än män har varit med om de
händelser som beskrivs i tabell 15.
Personer som anger att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell har i
högre utsträckning utsattas för hedersrelaterat våld.
De personer som inte är födda i Sverige har i högre utsträckning utsatts för
hedersrelaterat våld än personer som är födda i Sverige.

ansperson

Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna
Totalt
som du svarat ja på ovan?
Det var min… (antal)

Kvinna

Man

Transperson

Totalt

2

Nuvarande
15
eller före detta partner som är:

3

10

2

15

1

Förälder,
19
syskon eller annan familjemedlem som är:

9

9

1

19

3

Vän,
5 kollega, chef, klient, granne eller liknande som är:

0

2

3

5

2

Annan
14
som är:

3

9

2

14

Tabell 16. De respondenter som upplevt hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och könsstympning.
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Det är främst en förälder, syskon eller annan familjemedlem alternativt nuvarande
eller före detta partner som utfört handlingarna som tidigare beskrivits. Som tabellen
visar är det vanligare att det är en man som utfört handlingarna i de fall det handlar
om en nuvarande eller före detta partner.
Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?
63%

Det är en person som utfört
handlingarna

76%
50%
28%

Det är flera personer som utfört
handlingarna, oberoende av varandra

16%
37%

Det är flera personer som
tillsammans, eller i
överenskommelse, utfört
handlingarna

10%
8%
13%
0%

20%
Alla

40%

60%

Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 20. Bas: 26 respondenter.

Det är en tydlig majoritet som har varit med om att det är en person som har utfört de
beskrivna handlingarna. För kvinnor gäller att det är vanligare att en person har utfört
handlingarna medan män i högre utsträckning beskriver att det har varit flera
personer som utfört handlingarna oberoende av varandra. Observera att antalet som
utsatts för dessa är litet och att osäkerheten i andelarna därmed blir hög.

Sårbarhetsfaktorer och insatser
13 procent av de som angett att de utsatts för någon form av våld i nära relationer,
sökte hjälp för det som inträffat. Kvinnor har i högre utsträckning än män sökt hjälp
och de som utsatts för våld vid upprepade tillfällen har också i högre utsträckning
sökt hjälp än de som utsatts för våld vid enstaka tillfällen.
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Sökte du hjälp för det som inträffat?

12%
18%

Ja
3%

88%
82%
97%

Nej
0%

20%

40%

Alla

60%

80%

Kvinna

100%

Man

Diagram 21. Bas: 442 respondenter.

Var sökte du hjälp? (antal)

Kvinna

Man

Totalt

Polisen

26

7

33

Socialtjänsten

11

1

12

Kvinnojour

13

0

13

Tjejjour

4

0

4

Mansjour

3

1

3

Brottsofferjour

10

1

12

Vårdcentral eller annan hälsooch sjukvård

25

6

31

RFSL

2

1

3

Annat:

22

5

27

Tabell 17. Bas: De respondenter som sökt hjälp.

Våldsutsatta har framför allt sökt hjälp hos Polisen och Vårdcentral eller annan hälsooch sjukvård. Under Annat nämner respondenterna bland annat familjecentral/
rådgivning samt att de har berättat för familj eller en vän. En fullständig lista på
öppna svar på denna fråga finns i bilaga 1.
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Erbjöds

Tackade ja

Erbjöds ej

Typ av hjälp:

Andel av de som
erbjöds

Samtalsstöd

59%

41%

91%

Terapi eller annan vård

40%

60%

87%

Vård för fysiska skador

19%

81%

56%

Sjukskrivning

35%

65%

84%

Skyddat boende

17%

83%

55%

Familjebehandling, stöd i
föräldrarollen, eller liknande

23%

77%

57%

Praktisk hjälp med flytt,
myndighetskontakter eller
liknande

17%

83%

100%

Ekonomiskt bistånd

16%

84%

95%

Annat

21%

79%

62%

Tabell 18. De respondenter som sökt hjälp.

Den vanligaste hjälpen som erbjöds var samtalsstöd, terapi eller annan vård samt
sjukskrivning. Under Annat nämns skyddad identitet och fosterhem samt fackligt
stöd.

Var hjälpen du erbjöds tillräcklig?

29

0%

26

20%

Vet ej

2,7

17%

Medelvärde

Vet ej

3,0

21%

46

40%

Tillräcklig (4-5)

Medelvärde

60%
(3)

80%

100%

Inte tillräcklig (1-2)

Diagram 22. Bas: 59 respondenter.

Anser du att hjälpen du erbjöds
var anpassad efter dina behov?

45
0%

20%

15
40%

Anpassad (4-5)

40
60%

(3)

80%

100%

Inte anpassad (1-2)

Diagram 23. Bas: 67 respondenter.

Knappt hälften anser att hjälpen som de erbjöds inte var tillräcklig medan en större
andel är något mer nöjda med om hjälpen var anpassad efter deras behov. Runt en
av fem har svarat Vet ej på frågorna.
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Varför sökte du inte hjälp?
70%
66%
76%

Jag behövde inte hjälp

12%
13%
10%

Jag visste inte att det fanns hjälp att
få, eller vart jag skulle vända mig

18%
22%
14%

Annat

0%

20%

40%
Alla

60%
Kvinna

80%

100%

Man

Diagram 24. Bas: 382 respondenter.

På frågan varför man inte sökte hjälp svarar de flesta att de inte behövde hjälp
medan drygt en av tio svarar att de inte visste att det fanns hjälp att få eller vart de
skulle vända sig. Det är en något större andel av männen som svarar att de inte
behövde hjälp jämfört med kvinnorna.
Under Annat nämns bland annat rädsla och skam, behövde inte hjälp, komplicerat/
skulle bara blivit värre, får ändå ingen hjälp, pratade med familj/vän och löste det
själv. En fullständig lista på öppna svar på denna fråga finns i bilaga 1.

Ordmoln 1. Bas: De respondenter som skulle söka hjälp.

Ordmolnet visar att hjälp främst skulle sökas hos polisen, vänner och familj,
kvinnorjour/tjejjour/kvinnolinje, vårdcentral, psykolog, kurator eller socialtjänsten.
Samtliga svar på frågan redovisas i bilaga 1.
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Vad påverkar/påverkade dina möjligheter att
avsluta relationen, flytta, söka hjälp eller liknande?

Kvinna

Man

Totalt

Jag har inte råd att flytta, hyra eller köpa bostad

28

10

39

Jag riskerar att förlora mitt jobb, eller annan viktig
inkomstkälla

12

4

16

Jag riskerar att förlora företag, egendom, inkomst eller
liknande

3

2

6

Jag är rädd för att förlora vårdnaden om mitt/mina barn

12

4

16

Jag är rädd för att bli utesluten från viktiga sociala
sammanhang

10

5

14

Jag är rädd att mitt bruk av alkohol eller droger
uppdagas vid separation

2

1

3

Jag riskerar att förlora tillgång till alkohol, narkotika,
eller liknande

0

1

1

Jag har en funktionsnedsättning och är beroende av den
hjälp jag får i relationen

5

1

6

Jag behöver hjälp med det svenska språket och
kontakter med det svenska samhället

3

3

6

Jag är rädd för att förlora mitt uppehållstillstånd vid
separation

1

1

2

Jag är rädd för att jag, mina barn eller annan närstående
ska utsättas för allvarligt våld

8

0

8

Annat

46

18

64

Vet ej

45

28

74

Tabell 19. Vad påverkar möjligheten att avsluta relationen, flytta, söka hjälp eller liknande?

De vanligaste orsakerna som påverkar/påverkade möjligheterna att avsluta
relationen, flytta, söka hjälp eller liknande är att inte har råd att flytta, hyra eller köpa
bostad. Därutöver följer risken att förlora sitt jobb eller annan viktig inkomstkälla
alternativt att de är rädda att förlora vården om sitt/sina barn. Genomgående är det
fler kvinnor än män som svarat ja på ovanstående sårbarhetsfrågor.
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Frågan som handlar om det är något mer som respondenterna vill framföra redovisas
i bilaga 1. Bland annat lyfter respondenterna fram:
”Vid de tillfällen jag utsatts för kränkningar, mobbning, och uthängningar har jag
anklagat mig själv då jag såg det som tecken på min egen oduglighet och
missanpassning.”
”Jag tror det är viktigt att upplysa människor om vad som är "våld" i nära relationer.
Det var inte förens jag läste en kurs på universitet om det ämnet som fick mig att
förstå hur destruktivt mitt förhållande var. Man tror att våld är när ens partner slår
med knytnävar och sparkar, men våld är också när ens partner slår en psykiskt med
ord och slår på materiella ting. Även när ens partner kontrollerar en ekonomiskt och
begränsar ens kontakter. Det är mycket mer än bara slag och det tror jag man dålig
insatt i. Så var det i mitt fall iallafall.”
”De tillfällen jag blivit utsatt för kränkningar eller att någon har tagit på bröst, rumpa
etc på ett icke-önskat sätt har varit på krogen. Det är "normalt" att sådant händer där.
Ingen bryr sig om man säger till. Man får ryta ifrån, hälla en öl på personen, stampa
hårt med en klack, men vakter och andra bryr sig inte om att detta är ett brott.”
”Familjer som råkar illa ut behöver ofta stöd från flera olika håll och är sällan i skick
att utföra den själva - så efter en första kontakt vore det bra med en samordnande
kontakt som kan hjälpa en att ta reda på vad som ska göras och vart man ska vända
sig så man själv slipper försöka lappa ihop en trasig familj och försöka bevaka sina
egna intressen och sin rätt till hjälp.”
”Jag har inte varit utsatt för så "mycket" själv, mina närstående (bland annat mamma)
utsattes för betydligt mer och det har påverkat mig mer än det som utövades mot
mig. Så någon variabel om att bevittnat och upplevt våld i nära relationer hade varit
bra att ha med.”
”Man blir så nertryckt att händelserna blir "normala", ser ingen utväg. Hade inget att
jämföra med. Trodde de flesta blev behandlade så. Svårt bryta en relation om han i
varje fall söker upp en. Man är svag för att han har fått en att tro det. Vill inte söka
hjälp hos sina föräldrar, de kanske är sjuka eller har det svårt på annat sätt. Jag ville
inte belasta dem mer. Klart att det här sätter spår i en, dålig självkänsla och det blir
lätt att hamna i samma typ av relation. Man är nedbruten därför kan man inte gå
iväg.”
”Mer utbildning hos barnmorskor/läkare som kan hjälpa en till rätt ställe och att de är
mer pådrivande och följer upp. Det är viktigt att prata om våld och sexuella övergrepp
men alla vågar inte p.g.a. skammen. Därav bra om läkare/BVC kan pusha en mer att
våga!”
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Slutsatser
Totalt har 33 procent i undersökning angett sig ha erfarenhet av någon form av våld i
en nära relation och andelen är klart högre bland kvinnor än män, 40 procent av
kvinnorna och 24 procent av männen. Statistiskt och mot bakgrund att Örebro
kommun har cirka 130 000 invånare, innebär detta att sannolikt ca 40 000 personer
någon gång i livet har utsatts för våld i nära relationer (baserat på ett 95-procentigt
konfidensintervall och en felmarginal på cirka 3 procent)







Den vanligaste våldstypen är psykiskt våld som 28 procent har utsatts för – 35
procent av kvinnorna och 20 procent av männen angav att de någon gång i
livet utsatts för psykiskt våld.
13 procent angav att de varit utsatta för fysiskt våld – 17 procent av kvinnorna
och 8 procent av männen.
9 procent angav att de varit utsatta för ekonomiskt och materiellt våld – 11
procent av kvinnorna och 6 procent av männen.
9 procent angav att de blivit utsatta för sexuellt våld – 15 procent av kvinnorna
och 3 procent av männen.
2 procent angav att de blivit utsatta för hedersrelaterat våld – 3 procent av
kvinnorna och 2 procent av männen.

Genomgående är kvinnor i högre grad utsatta för de olika våldstyperna än vad
männen är. Störst procentuell skillnad gäller för våldstyperna psykiskt våld, sexuellt
våld och fysiskt våld. För hedersrelaterat våld är det enstaka personer som uppger
en utsatthet och där finns ingen skillnad med avseende på kön.
Personer som anger att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell är i högre
utsträckning utsatta för någon typ av våld än de som anger att de är heterosexuella.
Denna skillnad gäller för samtliga våldstyper men störst skillnad kan noteras för
psykiskt och sexuellt våld.
Uppdelat på boendesituation är personer som bor ensamma i högre utsträckning
utsatta för någon typ av våld och framför allt psykiskt eller fysiskt våld. Därutöver är
personer som bor med en eller flera av sina föräldrar eller syskon i högre
utsträckning utsatta för hedersrelaterat våld.
De personer som inte är födda i Sverige är i högre utsträckning utsatta för
hedersrelaterat våld än personer som är födda i Sverige.
Personer i ålderskategorin 18-45 år är i högre utsträckning utsatta för våld än vad
personer i ålderskategorin 46-85 år är. Denna skillnad gäller inte för ekonomiskt och
materiellt våld.
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Utsatthet för våld vid upprepade tillfällen
Totalt har nio procent av invånarna i Örebro utsatts för någon form av våld vid
upprepade tillfällen. Den vanligaste formen är psykiskt våld (nio procent) följt av
fysiskt våld (tre procent).

Sårbarhetsfaktorer och insatser
Drygt en av tio har sökt hjälp för den händelse/de händelser som de beskrivit i
enkäten. Mönstret går igenom och andelen kvinnor som har sökt hjälp är högre än
motsvarande för männen. Hjälpen söktes främst hos Polisen alternativt hos
Vårdcentral eller annan hälso- och sjukvård och den vanligaste hjälpen som erbjöds
var samtalsstöd, terapi eller sjukskrivning.
Den främsta anledningen till att hjälp inte har sökts är att personerna upplevde att de
inte behövde hjälp.
Främsta skälet till att en person inte avslutar relationen, flyttar, söker hjälp eller
liknande är att personen inte har råd att flytta, hyra eller köpa bostad.

Jämförelse med riket
Andelarna ligger högre än i hela riket jämfört med Brå:s kartläggning som
genomförde en nationell kartläggning av brott i nära relationer 2014, baserat på drygt
12 000 telefonintervjuer med personer i åldrarna 16-79 år. I den undersökningen
framkom att totalt 21 procent av befolkningen i Sverige någon gång utsatts för någon
typ av våld i en nära relation under sin livstid. Liksom i vår studie, är andelen högre
bland kvinnor än bland män; 25 procent av kvinnorna respektive 17 procent av
männen.
Jämförelser mot Brå:s undersökning bör dock göras med försiktighet eftersom
skillnader i metod kan bidra till skilda resultat. CMA:s erfarenhet är att den typ av
frågor som ställs i denna undersökning, ger en högre andel positiva svar i en
postal/web-enkät jämfört med en telefonintervju. Det är sannolikt en orsak till att
andelarna i denna studie är högre.
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Bilaga Enkät
Våld i nära relationer
Det händer att människor kränker eller skadar någon i sin närhet. Den person som gör
detta kan vara en partner, vän, familjemedlem eller någon annan närstående. Det kan
också vara en chef, kollega eller en granne. Nedan följer några frågor om sådant som
någon kan ha sagt eller gjort mot dig.

Ja, vid
ett fåtal
tillfällen

Ja, vid
upprepade
tillfällen

Nej

Har någon i din närhet sagt att du är dum, ful, värdelös, eller
på annat sätt kränkt, hånat eller nedvärderat dig?







Har någon i din närhet besökt, ringt, skickat meddelanden,
eller på annat sätt kontaktat dig på ett ovälkommet, hotfullt
eller kränkande sätt?







Har någon i din närhet ovälkommet kommenterat din kropp,
pratat eller skämtat om sex, eller på annat sätt gjort
ovälkomna sexuella anspelningar?







Har någon i din närhet hotat att skada dig, dina barn, dina
husdjur, eller andra i din närhet?







Har någon i din närhet hindrat dig att ha kontakt med
vänner, familjemedlemmar eller andra personer?







Har någon i din närhet hindrat dig att lämna din bostad, gå
till jobbet, besöka sjukvården, eller liknande?







Har någon i din närhet mot din vilja filmat eller fotat dig i
sexuella eller privata sammanhang?







Har någon i din närhet hotat med att sprida, eller mot din
vilja spridit, bilder, filmer eller annat material där du
förekommer i sexuella eller privata sammanhang?







Har någon i din närhet mot din vilja avslöjat, eller hotat med
att avslöja, din sexuella läggning eller könsidentitet?
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När hände de händelser du svarat ja på ovan? Hände det…


...före din 18-årsdag?



...efter din 18-årsdag?

Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?


Ja



Nej

Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna som du svarat ja på ovan? Var det
din…
Kvinna

Man

Transperson

Nuvarande eller före detta partner som är..







Förälder, syskon eller annan familjemedlem som är..







Vän, kollega, chef, klient, granne eller liknande som är..







Annan







Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?


Det är en person som utfört handlingarna



Det är flera personer som utfört handlingarna, oberoende av varandra



Det är flera personer som tillsammans, eller i överenskommelse, utfört handlingarna
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Ja, vid
ett fåtal
tillfällen

Ja, vid
upprepade
tillfällen

Nej

Har någon i din närhet tvingat eller lurat dig att göra inköp,
teckna avtal eller låna pengar?







Har någon i din närhet stulit pengar från dig, haft sönder,
eller tagit ifrån dig något?







Har någon i din närhet tagit ifrån dig ditt bankkort, hindrat
dig från att betala dina räkningar, eller på annat sätt tagit
kontrollen över din ekonomi mot din vilja?







När hände de händelser du svarat ja på ovan? Hände det…


...före din 18-årsdag?



...efter din 18-årsdag?

Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?


Ja



Nej

Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna som du svarat ja på ovan? Var det
din…
Kvinna

Man

Transperson

Nuvarande eller före detta partner som är..







Förälder, syskon eller annan familjemedlem som är..







Vän, kollega, chef, klient, granne eller liknande som är..







Annan
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Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?


Det är en person som utfört handlingarna



Det är flera personer som utfört handlingarna, oberoende av varandra



Det är flera personer som tillsammans, eller i överenskommelse, utfört handlingarna

Ja, vid ett
fåtal
tillfällen

Ja, vid
upprepade
tillfällen

Nej

Har någon i din närhet hållit fast dig, knuffat dig, gett dig
en örfil, dragit dig i håret, eller på liknande sätt gjort dig
illa?







Har någon i din närhet slagit dig med knytnäve eller
föremål, sparkat dig, använt vapen mot dig, eller på
liknande sätt gjort dig illa?







Har någon hindrat dig att äta, dricka, ta mediciner eller
liknande?







Har någon varit ovarsam, hårdhänt, eller på annat sätt
gjort dig illa när personen hjälpt dig att klä på dig, tvätta
dig, äta eller liknande?







Har någon hindrat dig att använda rullstol, hörapparat,
bildtelefon eller andra hjälpmedel?







När hände de händelser du svarat ja på ovan? Hände det…


...före din 18-årsdag?



...efter din 18-årsdag?

Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?


Ja



Nej
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Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna som du svarat ja på ovan? Var det
din…
Kvinna

Man

Transperson

Nuvarande eller före detta partner som är..







Förälder, syskon eller annan familjemedlem som är..







Vän, kollega, chef, klient, granne eller liknande som är..







Annan







Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?


Det är en person som utfört handlingarna



Det är flera personer som utfört handlingarna, oberoende av varandra



Det är flera personer som tillsammans, eller i överenskommelse, utfört handlingarna

Ja, vid ett
fåtal tillfällen

Ja, vid
upprepade
tillfällen

Nej

Har någon i din närhet mot din vilja kysst dig, tagit
på din kropp, klätt av dig, eller liknande?







Har någon i din närhet utsatt dig för, eller tvingat
dig att genomföra, orala, vaginala eller anala
samlag?







Har någon i din närhet tvingat dig att lyssna eller
titta på filmer eller bilder med sexuellt innehåll?







När hände de händelser du svarat ja på ovan? Hände det…


...före din 18-årsdag?



...efter din 18-årsdag?
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Har något av det du beskrivit i delen ovan hänt det senaste året?


Ja



Nej

Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna som du svarat ja på ovan? Var det
din…
Kvinna

Man

Transperson

Nuvarande eller före detta partner som är..







Förälder, syskon eller annan familjemedlem som är..







Vän, kollega, chef, klient, granne eller liknande som är..







Annan







Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?


Det är en person som utfört handlingarna



Det är flera personer som utfört handlingarna, oberoende av varandra



Det är flera personer som tillsammans, eller i överenskommelse, utfört handlingarna

Ja

Nej

Är det någon som kontrollerar eller begränsar dig med hänvisning till
familjens eller släktens heder?





Har någon närstående bestraffat dig för att de anser att du har vanärat din
familj eller släkt?





Riskerar du att utsättas för våld i hederns namn, eller på annat sätt
bestraffas, om din familj eller släkt får information om din sexuella läggning
eller din sexualitet?





Är det någon i din familj eller släkt som begränsar dig i ditt val av partner?





Har DU varit utsatt för könsstympning, omskärelse, hymenoperation eller
liknande ingrepp?
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Har din dotter, din syster eller din mamma varit utsatt för könsstympning,
omskärelse, hymenoperation eller liknande ingrepp?



Vilken eller vilka personer har utfört handlingarna som du svarat ja på ovan? Var det
din…
Kvinna

Man

Transperson

Nuvarande eller före detta partner som är..







Förälder, syskon eller annan familjemedlem som är..







Vän, kollega, chef, klient, granne eller liknande som är..







Annan







Är det en eller flera personer som utfört de handlingar du berättat om?


Det är en person som utfört handlingarna



Det är flera personer som utfört handlingarna, oberoende av varandra



Det är flera personer som tillsammans, eller i överenskommelse, utfört handlingarna

Sökte du hjälp för det som inträffat?


Ja



Nej

Var sökte du hjälp?


Polisen



Socialtjänsten



Kvinnojour



Tjejjour



Mansjour



Brottsofferjour



Vårdcentral eller annan hälso- och sjukvård
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RFSL



Annat: ___________

Vilken hjälp erbjöds du och vilken tackade du ja till? (OBS. Markera om du erbjöds hjälp
eller inte. Ifall du erbjöds hjälp markera även om du tackade ja till den)
Erbjöds

Erbjöds ej

Tackade ja till

Samtalsstöd







Terapi eller annan vård







Vård för fysiska skador







Sjukskrivning







Skyddat boende







Familjebehandling, stöd i föräldrarollen, eller liknande







Praktisk hjälp med flytt, myndighetskontakter eller
liknande







Ekonomiskt bistånd







Annat







I föregående frågan markerade du att du hade blivit erbjuden annan hjälp än de
alternativ som fanns med i listan. Vilken form av hjälp handlade det om?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Svara på en skala 1-5, där 1 betyder inte alls tillräcklig och 5 betyder fullt tillräcklig
Inte alls
tillräcklig

Fullt
tillräcklig
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Var hjälpen du erbjöds
tillräcklig?

1

2

3

4

5

Vet
ej













Svara på en skala 1-5, där 1 betyder inte alls anpassad efter dina behov och 5 betyder
fullt anpassad efter dina behov
Inte alls

Fullt

anpassad

Anser du att hjälpen du erbjöds var
anpassad efter dina behov?

anpassad

1

2

3

4

5











Vet
ej


Varför sökte du inte hjälp?


Jag behövde inte hjälp



Jag visste inte att det fanns hjälp att få, eller vart jag skulle vända mig



Annat, nämligen: ___________

Om du skulle söka stöd med anledning av de händelser du berättat om, vart skulle du
då vända dig?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Markera ett eller flera alternativ som påverkar/påverkade dina möjligheter att avsluta
relationen, flytta, söka hjälp eller liknande:


Jag har inte råd att flytta, hyra eller köpa bostad



Jag riskerar att förlora mitt jobb, eller annan viktig inkomstkälla
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Jag riskerar att förlora företag, egendom, inkomst eller liknande



Jag är rädd för att förlora vårdnaden om mitt/mina barn



Jag är rädd för att bli utesluten från viktiga sociala sammanhang



Jag är rädd att mitt bruk av alkohol eller droger uppdagas vid separation



Jag riskerar att förlora tillgång till alkohol, narkotika, eller liknande



Jag har en funktionsnedsättning och är beroende av den hjälp jag får i relationen



Jag behöver hjälp med det svenska språket och kontakter med det svenska samhället



Jag är rädd för att förlora mitt uppehållstillstånd vid separation



Jag är rädd för att jag, mina barn eller annan närstående ska utsättas för allvarligt våld



Annat



Vet ej

Finns det något mer du anser är viktigt att berätta om i det här sammanhanget?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Slutligen har vi några frågor för att vi bättre ska kunna se eventuella samband i
resultaten.
Jag ser mig som:


Kvinna



Man



Transperson 



Annat
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Vilket av följande alternativ beskriver bäst din sexuella läggning?


Heterosexuell



Homosexuell



Bisexuell



Jag är osäker på min sexuella läggning



Annan, nämligen: ___________

Vilka av följande alternativ stämmer in på din boendesituation?


Jag bor ensam



Jag bor med en eller flera av mina föräldrar eller syskon



Jag bor med en eller flera partners



I hushållet där jag bor finns barn under 18 års ålder



Annat, nämligen: ___________

Är du född i Sverige?


Ja



Nej



Vet ej

Hur gammal var du när du flyttade till Sverige (första gången om du flyttade fram och
tillbaka)? _________________
Talar du svenska?


Ja, modersmål



Ja, flytande
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Ganska bra



Begränsat



Inte alls

