Resultater fra
Holdningsundersøgelsen
Kampagnen ”Vold kan forekomme” for minister for ligestilling,
Karen Ellemann.
Undersøgelsen er gennemført af Epinion i november 2017 blandt 610
respondenter i alderen 16-24 år. Fordelingen af respondenter er vægtet i forhold
til populationsfordelingen på køn (mand, kvinde). Den statistiske usikkerhed på
det aggregerede niveau er maksimalt ±4 procentpoint. Usikkerheden kan være
lidt højere, når man nedbryder svarene på køn.
Unge har oplevet, at deres grænser blev overskredet enten fysisk og/eller psykisk af en
kæreste



23 % af de unge, der har været eller er i et forhold har oplevet, at deres grænser
psykisk blev overtrådt af deres kæreste.
13 % af mændene har oplevet, at deres grænser psykisk blev overskredet, mens det
for kvinderne er 33 %

Mange unge snakker ikke med andre om, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold





37 % har ikke snakket med nogle om, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold
25 % svarer, at de synes det er svært at snakke med deres omgangskreds om, hvad
der er okay at gøre i et kæresteforhold
Flere unge kvinder (75 %) end unge mænd (52 %) har snakket med andre om, hvad
det er okay at gøre i et kæresteforhold
Unge kvinder (66 %) taler især med deres veninder/venner om, hvad der er okay at
gøre i et kæresteforhold, mens det for mændene kun gælder (35 %)

Både unge mænd og unge kvinder har svært ved at sætte grænser for, hvad der er okay
at gøre i et parforhold






36 % af mændene og 33 % af kvinderne siger, at de er meget enige eller enige i, at det
kan være svært at sætte grænser for, hvad der er okay at gøre i et parforhold
Kun 49 % af de unge ville sige fra, hvis deres kæreste krævede altid at vide, hvor de er
og hvem de er sammen med, og 22 % er i tvivl
Lidt over halvdelen af de unge (55 %) ville sige fra, hvis deres kæreste tjekkede deres
mobil eller profiler på nettet uden deres viden. 22 % ville ikke sige fra, og 23 % er i tvivl
61 % ville sige fra, hvis deres kæreste gentagende gange kritiserede deres tøj,
spisevaner eller venner. 19 % ville ikke, og 19 % er i tvivl
14 % af kvinderne og 25 % af mændene ved ikke, om de ville sige fra, hvis deres
kæreste gentagende gange kritiserede deres tøj, spisevaner eller venner.

Mænd og kvinders grænser for, hvad der er okay at gøre i et forhold, er meget forskellige


Unge mænd (20 %) synes i højere grad end unge kvinder (8 %), at det er okay at håne
eller latterliggøre sin kæreste for andre. Og 15 % af de unge mænd ved ikke, om de
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synes, at det er okay. Kun 4 % af kvinderne svarer, at de ikke ved, om de synes, at det
er okay.
12 % af de unge mænd svarer, at de synes, at det er okay at dele nøgenbilleder af
kæresten uden samtykke, og 11 % svarer, at de ikke ved, om de synes, at det er okay.
Kun 1 % af kvinderne synes, at det er okay, og kun 3 % svarer, at de ikke ved det.
68 % af kvinderne synes, at det er okay at sende mange beskeder eller ringe mange
gange til sin kæreste, uden han/hun når at svare. Kun 54 % af mændene synes det.

Mange unge er i tvivl om de ville blande sig, hvis deres ven/veninde blev udsat for
psykisk vold




27 % af de unge er i tvivl, om de ville blande sig, hvis de havde mistanke om, at deres
ven/veninde blev udsat for psykisk vold
9 % siger, at de ikke ville blande sig.
18,4 % af kvinderne er i tvivl, om de ville blande sig, mens 24,5 % af mændene er i tvivl
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