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Våld mellan vuxna 
Formuläret kastas efter samtalet 

 

1. Har Du som vuxen blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på 

något annat sätt av en vuxen? 

 Ja under det senaste året 

 Ja, för 1 - 3 år sedan 

 Ja, för mer än 3 år sedan 

 Nej 

Om du blivit skadad av någon, vem var det som skadade dig? 

 En person som jag har ett förhållande med nu 

 En person från ett tidigare förhållande 

 Någon annan 

 

2. Har Du som vuxen blivit hånad, hotad, trakasserad eller skadad på 

något annat liknande sätt av en vuxen? 

 Ja under det senaste året 

 Ja, för 1 - 3 år sedan 

 Ja, för mer än 3 år sedan 

 Nej 

Om du blivit skadad av någon, vem var det som skadade dig? 

 En person som jag har ett förhållande med nu 

 En person från ett tidigare förhållande 

 Någon annan 

 

3. Känner du dig trygg i ditt nuvarande förhållande? 

 Ja 

 Nej. Om nej, vad är det som gör att du känner dig otrygg? 

  

 Har inget förhållande för närvarande 

 

4. Finns det en person från ett tidigare förhållande som gör sådant som 

får dig att känna dig otrygg för närvarande? 

 Nej 

 Ja, vad?   
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Våld mot barn 

 

1. Har barn, som du bor eller bott tillsammans med, blivit slagen, sparkad, 

knuffad eller skadad på annat sätt under uppväxten av en vuxen som 

barnet bott tillsammans med? 

 Ja under det senaste året 

 Ja, för 1 - 3 år sedan 

 Ja, för mer än 3 år sedan 

 Nej 

 

Om barnet/barnen skadats av någon, vem var det som gjorde det? 

 Mamma  Pappa  Annan:   

 

 

2. Har barn, som du bor eller bott tillsammans med, blivit hånad, hotad, 

trakasserad eller skadad på annat liknande sätt under uppväxten av en 

vuxen som barnet bott tillsammans med? 

 Ja under det senaste året 

 Ja, för 1 - 3 år sedan 

 Ja, för mer än 3 år sedan 

 Nej 

 

Om barnet/barnen skadats av någon, vem var det som gjorde det? 

 Mamma  Pappa  Annan:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret har ursprungligen utformats och använts i studier av leg. psykolog Ole Hultman, disputerad vid Göteborgs universitet. 


