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INNEHÅLL

• Våldets karaktär och 
omfattning
• Svartsjuka är inte romantiskt
• Metodmaterial
• Avslut



VÅLDETS OMFATTNING

• 23 % av tjejer 16-24 år 
berättar att de någon gång 
utsatts för våld i en 
parrelation 
• 14 % av pojkar 16-24 år har 

utsatts för våld i parrelation
• Särskilt utsatta grupper än 

vanligare

- Brottsförebyggande rådet 2021



SKILLNAD I UNGAS RELATIONER

• Våldet sker där vuxna finns
• Vuxnas och vänners reaktioner är viktiga
• Digitala verktyg som en del av våldet
• Konsekvenserna av våldet är mer skadliga



SVARTSJUKA ÄR INTE ROMANTISKT

Ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, 
ungarelationer.se och Polismyndigheten.
• Webbplats
• Stödmaterial
• Årlig kampanj



SVARTSJUKA ÄR INTE ROMANTISKT



LILLA INSATSEN
OM DU BARA HAR LITE TID

Gå igenom texterna: 
• Om våld i relationer 
• 8 varningstecken på våld 
• Olika sorters våld



Vad tror du kan vara 
varningstecken på en oschysst 

relation?

www.menti.com
kod:7839 4525

http://www.menti.com/


Den jag blivit tillsammans med 
messar mig överdrivet mycket 
och får mig att känna att jag 

måste svara snabbt



Den jag har blivit tillsammans 
med får mig ibland att känna 
mig ledsen, rädd, skamsen, 
förnedrad, fel, arg, irriterad 

eller chockad. 



Den jag har blivit tillsammans 
med växlar snabbt mellan att 

vara aggressiv/kall och 
kärleksfull/omtänksam. 



OLIKA SORTERS VÅLD

Svartsjuka är inte romantiskt - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KPx3wexkGc8&list=PLQs76PD5dc8Y0v7qHov2C-E9PkXgbUw-R&index=1


PSYKISKT VÅLD

Psykiskt våld är när ord och aggressivt beteende används för att 
pressa dig och begränsa ditt liv. Du kan känna dig rädd, maktlös 
och värdelös. 
Exempel på psykiskt våld är



Hot

Jag 
kommer 
att skada 
mig själv 

om du gör 
slut

Jag ska förgifta 
din hund

Jag kommer att 
berätta för alla att 

du är queer

Jag kommer att 
berätta för din 
familj att vi har 

haft sex



KONTROLL

Ha koll på allt den andre gör- kollar den andres telefon, sociala 
medier. 

Styr kläder, stil, vad en gör på fritiden. 

Upplever vänner som ett hot mot relationen.



Manipulation 
och 

kränkande 
kommentarer

Ful

Värdelös

Ointelligent

Känslig

Barnslig

Överreagerar 
alltid



FYSISKT VÅLD

• ta hårt i dig, klämma, nypa, eller 
riva dig. 
• ta tag om ditt ansikte och tvinga 

dig att möta blicken. 
• hålla fast dig med sin kroppstyngd 

så du inte kan röra dig. 
• gömma rullstol, kryckor, mediciner 

eller andra hjälpmedel som du 
kanske behöver för att röra dig och 
må bra. 



SEXUELLT VÅLD
• röra dig med sina läppar, fingrar eller sitt kön, trots att du säger 

eller på annat sätt visar att det inte känns bra för dig. 
• sprida eller visa en sexuell eller intim bild eller film på dig till 

vänner, okända personer eller lägga upp dem på en porrsida, 
även om du tog bilden eller filmen frivilligt från början. 
• du känner att du måste “ställa upp” på sex för att till exempel 

lugna en aggressiv och hotfull eller våldsam person. Det kan 
också handla om att någon tjatar, det som brukar kallas 
“tjatsex“. 



DIGITALT VÅLD

• ta reda på dina lösenord, eller att kräva att få lösenorden som  
ett bevis på din kärlek/ärlighet. 
• bestämma vem du får bli vän med eller följa i sociala medier 

eller vem du ska ta bort/blocka. 
• din partner/pojkvän/flickvän laddar ned en app på din mobil 

som gör att hen kan ha koll på var du är. 
• skicka överdrivet många sms och meddelanden till dig kan vara 

ett sätt att kontrollera dig. 
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