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Sammanfattning 

Bakgrund: Världshälsoorganisationen, WHO klassar våld i nära relation som ett globalt 

folkhälsoproblem som drabbar mer än en tredjedel av kvinnor runt om i världen. Trots att 

mycket forskning pekar på att kvinnor i åldern 16-24 är en särskilt utsatt grupp för våld i nära 

relation, är våld som förekommer i ungas parrelationer relativt ouppmärksammat i Sverige. 

Forskning visar vidare att unga ofta har en bristfällig kunskap i att definiera vilka beteenden 

som är lämpliga och våldsamma i en parrelation.  

Syfte: Syftet med studien var att kvantitativt undersöka förekomst av våld i ungas 

parrelationer samt genom fokusgrupper att undersöka unga tjejers attityder till våld i ungas 

parrelationer.  

Metod: För att undersöka förekomst av våld i ungas parrelationer användes tvärsnittsdata från 

en nationell kartläggning om våld mot barn. För att undersöka de unga tjejernas attityder till 

våld i ungas parrelationer användes en kvalitativ ansats och åtta tjejer i åldrarna 15-16 

intervjuades i tre fokusgrupper. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades 

därefter genom en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultaten från den kvantitativa undersökningen visade att det är vanligare att tjejer 

både är offer och förövare gällande fysiskt våld i sina parrelationer. Totalt uppgav 2,5 procent 

av tjejerna att de hade blivit slagna av en partner och respektive 1,1 procent av tjejerna 

uppgav att de hade slagit en partner. Motsvarande siffror för pojkarna var 0,9 procent 

respektive 0,2 procent. Resultaten visade också att tjejer i större utsträckning utsätts för 

sexuellt och fysiskt våld som kräver sjukvård i sina parrelationer än pojkar.  

Analysen av intervjumaterialet resulterade i två kategorier: Attityd och definition och vidare 

kategorin ”Möjligheter och utmaningar för stöd”. Kategorin ”Attityd och definition” lyfter de 

unga tjejernas definitioner av olika våldstyper samt vilka situationer de betraktar som 

förmildrande för att använda våld i en parrelation. Kategorin ”Möjligheter och utmaningar för 

stöd” lyfter olika arenor unga söker sig till för att få stöd om de mår dåligt i sina parrelationer 

samt olika utmaningar som försvårar hjälpsökande ur en destruktiv parrelation.  

Nyckelord: Våld i ungas parrelationer, Förekomst, Attityder, Arenor för stöd.  

 

 



  

Abstract 

Background: World Health Organization, WHO lists intimate partner violence as a global 

health problem affecting about a third of women around the world. Despite that a lot of 

research show that women in the ages of 16-24 are particularly vulnerable of being exposed to 

intimate partner violence, intimate partner violence that occur in adolescent relationships is 

relatively unattended in Sweden. Further research has shown that adolescent’s often lack 

knowledge about what constitutes appropriate and abusive behaviors in an intimate 

relationship.   

Aim: The aim of the study was to quantitatively examine the prevalence of dating violence 

among adolescent’s and by focus groups  examine young girls attitudes towards dating 

violence among adolescent’s.  

Method: In order to examine prevalence of dating violence among adolescent’s cross-

sectional data from a national survey about violence against children was used. To examine 

the young girl’s attitudes towards dating violence among adolescents a qualitative approach 

was used and eight girls aged 15-16 was interviewed using three focus groups. The interviews 

were recorded, transcribed and later analyzed using a qualitative content analysis.   

Results: The results from the quantitative analysis showed that it is more common that girls 

are victims and perpetrators of physical violence in their intimate relationships. Totally 2,5 

percent of the girls in the study had been hit by a partner and 1,1 percent of the girls reported 

that they had used physical violence against a partner. Corresponding numbers regarding the 

boys were 0,9 and 0,2 percent. The results also showed that girls to a greater extent are 

exposed to sexual and physical violence requiring health care in their intimate relationships 

than boys. 

The qualitative content analysis resulted in two categories: “Attitude and definition” and 

“Possibilities and challenger for support”. The category “Attitude and definition” raises the 

young girl’s definitions of different types of violence and which situations they consider to be 

mitigating for using violence in a relationship. The category “Possibilities and challenges for 

support” raise different arenas young girl’s reach for in order to get support if they feel bad in 

their relationships and also different challenges that prevent help searching from a destructive 

relationship.  

Keywords: Dating violence among adolescent’s, Prevalence, Attitudes, Arenas for support.  
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1. Inledning 

Ett liv fritt från hot, förtryck och våld är en mänsklig rättighet (Mänskliga rättigheter 2018). 

Ändå klassar världshälsoorganisationen, WHO, våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt 

sexuellt våld som ett globalt folkhälsoproblem som drabbar mer än en tredjedel av kvinnor 

runt om i världen (WHO 2018). I befolkningsundersökningen, Våld och hälsa (2014) 

genomförd av Nationellt centrum för kvinnofrid tillfrågades 10 000 kvinnor och 10 000 män i 

Sverige mellan åldrarna 18-74 om deras utsatthet för våld under ett livsloppsperspektiv. 

Undersökningen visade att 14 procent av kvinnorna respektive fem procent av männen hade 

utsatts för våld av en nuvarande eller en dåvarande partner. Att män också utsätts för våld i 

nära relation är ett faktum, men det är kvinnor som i högre utsträckning utsätts för det 

långsiktiga, systematiska och grövre partnervåldet som leder till allvarliga hälsokonsekvenser 

(Heimer, Björck & Kunosson 2014).  

Wendt och Enander (2013) menar vidare att en av de mest bidragande faktorerna till kvinnors 

psykiska ohälsa är utsatthet för våld. Att vara utsatt för våld kan resultera i flertal 

hälsomässiga komplikationer och Went och Enander (2013) nämner fysiska skador och 

försämrat psykiskt mående som två exempel på dessa. Fortsättningsvis uppskattar 

Socialstyrelsen att våld mot kvinnor som förekommer i en nära relation kostar samhället över 

tre miljarder kronor varje år (Socialstyrelsen 2006).  

I regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr 2007/08:39) lyfts 

kvinnor i åldern 16-24 som en särskilt utsatt grupp för våld i nära relation. Trots detta är våld i 

ungas parrelationer relativt ouppmärksammat i Sverige (Ungdomsstyrelsen 2013). Samtidigt 

vittnar professionella om att våld i ungas parrelationer förminskas av vuxna vilket kan leda till 

att unga inte söker hjälp för att bryta destruktiva relationsmönster (Göteborgsposten 2017). 

Hellevik och Överlien (2016) menar vidare att relationer är en viktig del i ungas liv men att 

unga ofta har en bristfällig kunskap om vilka beteenden som är lämpliga och vilka som är 

våldsamma i ett förhållande. Följaktligen råder FN:s allmänna ställningstagande att ”inget 

våld är tillåtet och att allt våld går att förhindra och förebygga” (Unicef 2018).  

Mot bakgrund av detta syftar denna studie till att undersöka förekomst av våld i ungas 

parrelationer utifrån data från en nationell kartläggning om våld mot barn (Jernbro & Janson 

2017) samt genom fokusgruppsintervjuer att undersöka unga tjejers attityder till våld i ungas 

parrelationer.  
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2. Bakgrund 

2.1 Ett liv fritt från våld – en mänsklig rättighet 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, var det första juridiskt bindande dokumentet om 

våld mot kvinnor i Europa. Konventionen konstaterar bland annat att det i större utsträckning 

är kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för könsrelaterat våld och våld i hemmet. 

Sverige undertecknade konventionen samma dag som instrumentet öppnades för 

undertecknande, år 2011 och november 2014 trädde konventionen i kraft i Sverige. Stater som 

ansluter sig till Istanbulkonventionen ansvarar för att vidta lämpliga och behövliga åtgärder 

för att motverka, utreda och straffa våldshandlingar som på något sätt bryter mot 

konventionen. Konventionen fastslår att en essentiell förutsättning för att uppnå jämställdhet 

mellan kvinnor och män är att motverka och förebygga våld mot kvinnor (Nationellt centrum 

för kvinnofrid 2018a). 

Fortsättningsvis, är de Globala målen för hållbar utveckling en del av Agenda 2030. Syftet 

med Agenda 2030 är att fram till år 2030 uppnå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

hållbar utveckling världen över. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling 

där det femte målet är att uppnå jämställdhet mellan könen och alla kvinnors egenmakt. Målet 

är uppdelat i olika delmål där delmål ett och två handlar om att avskaffa alla former av 

diskriminering av och mot kvinnor och flickor, både i det offentliga samt det privata rummet 

(Regeringen 2018a). Vidare är det huvudsakliga målet för regeringens jämställdhetspolitik att 

män och kvinnor ska ha samma makt och förutsättningar att forma samhället och sina egna 

liv. Detta övergripande mål har mynnat ut i sex stycken delmål som alla syftar till att 

möjliggöra en jämlik hälsa mellan könen. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet handlar 

om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det innebär att båda könen ska ha lika rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet (Regeringen 2018b).  

Ytterligare är Barnkonventionen ett juridiskt bindande dokument som innehåller 

bestämmelser om barnets mänskliga rättigheter. År 2020 beräknas barnkonventionen att bli 

svensk lag. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 vilket innebär att staten ansvarar för 

att säkerställa att barn och ungas bästa alltid beaktas i beslut som rör dem samt att de har rätt 

till delaktighet och inflytande i politiska beslut som rör dem och deras välmående. Begreppet 

barn avser varje människa under 18 år. Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska alla barn 

skyddas mot ”alla former av fysiskt, eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
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försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp” (Unicef 

2018). Det innebär att barn och unga har rätt att skyddas mot alla typer av våld, oavsett ålder 

på förövare (Jernbro & Janson 2017). Enligt barnkonventionen har också barn och unga rätt 

att tycka till och påverka insatser som riktar sig till dem avseende åtgärder för att förbättra 

deras hälsa och förutsättningar.  

2.2 Våld i nära relation – ett eget folkhälsomål? 

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att möjliggöra samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, för hela befolkningen (Socialdepartementet 

2007). För att åstadkomma detta har det övergripande målet delats in i 11 stycken 

målområden. Dessa målområden grundar sig i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de 

faktorer i människors liv, levnadsvanor samt livsvillkor som är av vikt för människors hälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2018).  År 2012 beslutade regeringen att tillsätta en nationell 

samordnare med uppdrag att föreslå åtgärder för ett effektivare arbete mot att motverka våld i 

nära relationer. En del av de flera åtgärder som samordnaren Carin Götblad föreslog var att 

”Frihet från våld i nära relationer” skulle bli ett eget nationellt folkhälsomål. Enligt Götblad 

skulle detta resultera i att problemet uppmärksammades på ett större plan och möjliggöra ett 

tydligt folkhälsoperspektiv med fokus på preventiva och förebyggande insatser för att 

motverka våld i nära relationer (SOU 2014:49). 

I sitt remissvar avvisade Folkhälsomyndigheten förslaget om att ”Frihet från våld i nära 

relationer” skulle bli ett eget folkhälsomål. Att göra området till ett eget folkhälsomål skulle 

kunna resultera i en konkurrens mellan flera viktiga frågor som egna målområden. 

Folkhälsomyndigheten menade istället därför att våld i nära relationer bör ses som en 

bestämningsfaktor och ett hälsoutfall för flera målområden inom folkhälsopolitiken. 

Folkhälsomyndigheten menade också att våld i nära relationer redan ingår i flera av de 

befintliga målområdena såsom exempelvis barn och ungas uppväxtvillkor och ekonomiska 

och sociala förutsättningar (Folkhälsomyndigheten 2014).  

2.4 Definition av våld i nära relationer 

Våld är ett brett begrepp med många betydelser. Per Isdal (Isdal, 2017, s. 34) definierar våld 

utifrån ”[…] varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller 

avstå från att göra något som den vill”. Vidare beskriver Isdal (2017) olika former av våld 
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såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent. Fysiskt våld karaktäriseras av 

handlingar som orsakar fysisk smärta hos mottagaren. Det inkluderar alla former av fysisk 

kontakt som syftar till att uppnå kontroll över en annan person. Exempel på fysiskt våld är att 

knuffa, nypa eller slå en annan människa. Att styra, hota, dominera, eller kränka en annan 

människa är kopplat till det psykiska våldet. Psykiskt våld kan bestå av direkta och indirekta 

hot. Exempel på direkt hot är exempelvis att hota partnern med direkta yttranden om vad som 

kan ske ifall partnern inte gör som den blir uppmanad eller tillsagd. Alla andra former av hot 

som syftar till att förmedla en möjlig fara definieras som indirekta hot.  

Isdal (2017) definierar det sexuella våldet utifrån sexuella handlingar som utförs mot 

mottagarens vilja. Det kan inkludera att bevittna eller utföra sexuella handlingar mot sin vilja. 

Att skapa en rädsla eller hota med att förstöra personliga och privata saker exempelvis inom 

eller utanför hemmet betraktas som materiellt våld.  Slutligen karaktäriseras det latenta våldet 

av en okontrollerbar rädsla för att bli utsatt för våld vilket medför enormt stresspåslag för den 

utsatte.   

Vidare definierar WHO våld i nära relation utifrån handlingar som orsakar fysisk, psykisk, 

eller sexuell skada till den utsatte i förhållandet. De nämner utöver de olika typerna av våld 

likt Isdal (2017) även det ekonomiska och det sociala våldet i form av att kontrollera och 

begränsa en partners ekonomiska resurser samt att kontrollera och isolera en person från dess 

sociala omgivning och vänner samt familj (WHO 2018).  På senare år har även det digitala 

våldet uppmärksammats. Digitalt våld inkluderar hur sociala medier och mobiltelefoner 

används i en parrelation för att utöva hot, kontroll och våld mot en partner. Att utöva digitalt 

våld i en parrelation innebär att den ena partnern kan skicka hotfulla sms, kräva partnern på 

lösenord till olika internetkonton samtidigt som det möjliggör för par att pressa och 

hota/tvinga varandra att skicka bilder på sig själva (Hellevik & Överlien 2016).  

2.4 Ungas definition av våld 

Forskning visar att ungas definition av våld är väldigt bred. Genom fokusgrupper syftade 

Sears, Byers, Whelan och Saint-Pierre (2006) att undersöka kanadensiska killar och tjejers 

tankar om fysiskt och psykiskt våld i heterosexuella ungdomars parrelationer. Ungdomarna i 

studien listade olika beteenden för att beskriva våld i ungas parrelationer. Att slå, putta och 

hålla fast ansågs vara fysiskt våld. Foshee, Reyes, Ennett, Suchindran, Mathias, Karriker-

Jaffe, Bauman och Benefield (2011) fann vidare att amerikanska ungdomar i åldrarna 13-16 

definierade fysiskt våld utifrån att slå, riva, putta och böja på fingrar och armar. Psykiskt våld 
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definierades som svartsjuka, hot, osynliggörande och att kalla partnern för olika saker (Sears 

et al. 2006). Dessa definitioner var dock att betrakta som våld i vissa specifika situationer 

vilket kommer att återkopplas till senare.  

Fortsättningsvis tenderade killar att definiera beteenden som våldsamma utifrån syfte och 

uppsåt och tjejer utifrån vilken påverkan det hade. Killar menade att beteenden kunde anses 

vara våldsamma om det fanns ilska bakom eller om det fanns en avsikt att skada, men inte om 

det handlade om skojbråk eller om det handlade om skämt. Tjejer menade däremot att 

beteenden ansågs vara våldsamma om de resulterade i fysisk eller emotionell skada, rädsla 

eller obehag. Vidare menade ungdomarna att psykiskt våld ofta kommer först och efterföljs av 

fysiskt våld i en parrelation. De beskrev psykiskt våld i form av svartsjuka och känsla av att 

vilja ha kontroll som viktiga beteenden som sätter grunden för senare fysiskt våld i en 

parrelation (Sears et al. 2006).  

Studien Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR) var ett tvåårigt 

forskningsprojekt som skedde i samarbete mellan fem europeiska länder, England, Italien, 

Norge, Bulgarien och Cypern och finansierades av Europeiska unionen (Stiritup 2018a). 

Syftet var att få kunskap och förståelse för hur utbrett våld i ungas nära relationer är samt ta 

reda på hur utsatta ungdomar mår. Studien syftar vidare till att undersöka våld som sker i 

ungas vardag och det våld som äger rum digitalt, det vill säga via internet och mobiltelefoner.. 

Tidigare har ingen motsvarighet till STIRstudien funnits i Europa och nu drivs den svenska 

motsvarigheten av Carolina Överlien med syfte att kartlägga våld i ungas nära relationer med 

särskilt fokus på att belysa omfång, utsatta ungdomars egna upplevelser av våldet samt deras 

reflektioner och tankar om hur ett förebyggande arbete skulle kunna se ut 

(Brottsoffermyndiheten 2018).  

Ungdomarna i STIRstudien uppgav att de kunde uppleva kontroll både online/offine, det vill 

säga på nätet och i det verkliga livet. Att vara kontrollerad offline inkluderade att få ha en 

begränsad kontakt med vänner, att inte kunna bestämma över sina klädval själv, att partnern 

kunde dyka upp oanmäld ledsen, irriterad och arg för att personen ville hitta på aktiviteter 

utan partnern (Stiritup 2018d).  Kontrollen på nätet inkluderade att få instruktioner om att inte 

chatta med vissa personer eller ta bort vissa kontakter, bli tvingad eller pressad till att ge ut 

sitt lösenord till sin partner, få sina chattloggar genomsökta och bli kontrollerad genom 

systematiska telefonsamtal. Vidare genom fokusgrupper bestående av ungdomar i åldrarna 

12-18 undersökte Stonard, Bowen, Walker och Price (2017) vilken roll elektronik såsom 
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mobiltelefoner och sociala medier spelade i brittiska ungdomars parrelationer. Likt 

ungdomarna i STIRstudien, menade ungdomarna att mobiltelefoner och olika konton på 

sociala medier används för att kontrollera och övervaka en partners sociala liv.  

Vidare definierades sexuellt våld och tvång utifrån att bli tvingad till att kyssas, bli tagen på, 

utföra oralsex eller andra sexuella handlingar mot sin vilja. En del unga tjejer uppgav att de 

ibland hade blivit tvingade till att skicka sexuella bilder mot sin vilja, i vissa fall hade de 

fortsatt att skicka bilder för att hoten blivit allvarligare och partnern hade hotat med att lägga 

ut befintliga eller tidigare sända bilder (Stiritup 2018d). Likt ungdomarna i Sears et al. (2006) 

studie uppgav ungdomarna att emotionellt våld kunde handla om nedlåtande kommentarer, att 

bli förnedrad, att ens privata angelägenheter avslöjades, att partnern kunde få våldsamma 

utbrott, och att bli avvisad av partnern (Stiritup 2018d).  

Överlag beskrev ungdomarna i STIRstudien att ett hälsosamt förhållande bestod av en 

ömsesidig lojalitet, tillit, god kommunikation, att ge varandra utrymme, att höja varandras 

självförtroende, att gilla varandra för den man är, att visa emotionellt stöd, att känna sig trygg 

och uppvisa ömsesidig respekt (Stiritup 2018d). Att ha hälsosam kommunikation i en 

parrelation bestod av att ha daglig kontakt med partnern så länge denna kontakt inte var 

konstant och uppfattades som att vara för krävande. Att ha en daglig kontakt men utan att 

kontakten varade i timmar och var för intensiv uppfattades också som hälsosamt (Stonard et 

al. 2017).   

2.5 Förekomst av våld i ungas parrelationer 

Ungdomstiden beskrivs ofta utifrån olika begrepp såsom ung, ungdom, tonåring och 

ungvuxen. I denna studie refererar begreppet unga/ungdomar till målgruppen för svensk 

ungdomspolitik och åldersgruppen 13-25 år (Ungdomsstyrelsen 2010). Primärmålgrupp för 

denna studie var i fokusgrupperna unga tjejer i åldersgruppen 15-16 år samt i 

enkätundersökningen ungdomar i årskurs nio på högstadiet och årskurs två på gymnasiet. 

 I den amerikanska forskningen beskrivs ofta våld i ungas parrelationer utifrån begreppet 

”dating violence”, i Sverige saknas det däremot ett svenskt begrepp för att beskriva våld i 

ungas parrelationer (Uhnoo 2011). Fortsättningsvis finns olika definitioner för hur unga 

definierar sina förhållanden. Att vara på ”G” att vara ”kk”, och att vara till och från är vanliga 

definitioner bland unga (Hellevik & Överlien 2016). Likaså, menar unga att det finns en 

skillnad mellan att dejta och vara i ett förhållande. Att dejta någon innebär att man hänger och 
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umgås med någon utan att binda sig till en och samma person. Att vara i ett förhållande 

handlar istället om att vara mer seriös och innebär att man inte träffar någon annan (Baker 

2017). Begreppet nära relation används ibland för att definiera ungas parrelationer men i 

denna studie används begreppet parrelation för att separera vänskapsrelationer och bara 

inkludera kärleksrelationer eller relationer där ungdomarna betraktar sig som ett par. 

De mest aktuella siffrorna gällande förekomst av våld i ungas parrelationer är från 

STIRstudien och bygger på enkäter besvarade av 4500 gymnasieungdomar samt 100 

intervjuer med utsatta ungdomar i åldrarna 14-17.   

Tabell 1. Tabell över förekomst av digitalt, emotionellt/psykiskt, fysiskt och sexuellt våld (Stiritup 2018b). 

 

”Online” våld eller digitalt våld definierades utifrån att vara utsatt för våld genom en 

mobiltelefon, en dator eller en surfplatta. Våldet karaktäriserades av att få nedlåtande sms, att 

partnern publicerade kränkande meddelanden som andra kunde se, skickade hotfulla sms, 

försökte kontrollera partnerns rörelsemönster och vem personen umgicks samt att utge sig för 

att vara partnern och skriva nedlåtande meddelanden till partnerns vänner. Att vara utsatt för 

psykiskt/emotionellt våld karaktäriserades utifrån att bli tilltalad på ett nedlåtande sätt, att 

partnern höjt rösten/skrikit och kallat partnern för elaka saker, sagt elaka och nedlåtande saker 

om partnerns utseende, kropp, vänner och familj eller att ha hotat om att skada partnern 

fysiskt. Att vara utsatt för fysiskt våld kännetecknades utifrån att partnern använt fysiskt våld 

genom att slå, putta eller hålla ner och/eller använt mer grövre former av fysiskt våld 

exempelvis genom att systematiskt misshandla, strypa eller slå med ett föremål. Att vara utsatt 

för sexuellt våld definierades utifrån att partnern upplevt att den blivit tvingad till någon intim 

handling eller annat sexuellt umgänge (Stiritup 2018b).  



  

8 
 

Den första omfångsundersökningen av våld mot kvinnor i Sverige, Slagen dam publicerades 

år 2001. I undersökningen fick 7000 kvinnor mellan 15 och 65 år svara på frågor om utsatthet 

för olika typer av våld. Resultaten visade att utsattheten för våld i en nära relation var högst i 

åldersgruppen 16-24 år (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001). Nikolas Ahos 

(2016) avhandling syftade till att undersöka förekomst av emotionellt, sexuellt och fysiskt 

våld bland närmre 6 000 gymnasieungdomar och visade att ca tio procent av killarna och elva 

procent av tjejerna hade varit utsatta för någon typ av våld i en parrelation.   

Fortsättningsvis, baserat på data från 994 norska studenter mellan åldrarna 14-17 fann 

Hellevik och Överlien (2016) vidare att av de 55.3 procent som varit i ett förhållande hade 

49.9 procent av respondenterna i studien upplevt våld i en parrelation. Det mest 

förekommande våldet var det digitala våldet som rapporterades av 29.1 procent av 

respondenterna. Det psykiska våldet var den andra mest förekommande våldstypen och 

rapporterades av 25.9 procent, följt av sexuellt våld 18.8 procent och slutligen fysiskt våld 

som rapporterades av 12.8 procent av respondenterna.  

Gällande förekomst av polisanmäld misshandel visade Brottsförebyggande rådets 

kartläggning inte på stora könsskillnader kopplat till våld i nära relationer. Resultaten 

indikerade att 7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen uppgav att de varit utsatta 

för brott i nära relation. När det kom till utsatthet för olika typer av våld var 6,8 procent av 

kvinnorna och 6,2 procent av männen utsatta för psykiskt våld i jämförelse till fysiskt våld då 

2,2 procent av kvinnorna respektive 2,0 procent av männen var utsatta. Kartläggningen visade 

tydligt att det i högre grad var kvinnor som utsattes för grövre och allvarligare våld som 

krävde sjukvård (Brå 2014). 

2.6 Ungas attityder till våld i parrelationer 

Begreppet attityd avser ofta en inställning eller ett förhållningssätt till en viss fråga, område 

eller ett ämne (Uppslagsverket 2018). Attityder innebär således ett ställningstagande kring 

olika företeelser och deras betydelse för tolkning av vår omvärld (Psykologiguiden 2018). I 

denna studie undersöks ungdomars attityder till våld i ungas parrelationer och syftar således 

till att ta reda på ungdomars inställning och förhållningssätt till våld i ungas parrelationer.  

Genom en enkätundersökning med 928 respondenter syftade Copp, Giordane, Longmore och 

Manning (2016) att analysera amerikanska ungdomars attityder kopplat till våld i nära 

relation. Ungefär 86 procent av ungdomarna tog avstånd från att använda våld i en 
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parrelation. Av deltagarna var det 89 procent som ansåg att det var fel att använda våld om 

ens partner ofta tjatade på en. Vidare tyckte 41 procent av deltagarna att våld var oacceptabelt 

även om ens partner tvingade en att ha sex. Majoriteten av ungdomarna hade en tillåtande och 

positiv attityd gentemot våld mot partnern om denne hade skadat en familjemedlem, ett barn 

eller vid sexuellt tvång. De kvinnliga respondenterna hade överlag en mer tillåtande attityd till 

våld i nära relationer i jämförelse till de manliga respondenterna.  

Av deltagarna i enkätundersökningen hade 31 procent bevittnat våld mellan föräldrarna under 

tonåren. Folkhälsomyndigheten (2018) menade i sitt remissvar att våld i nära relationer ryms 

inom målområdet ekonomiska och sociala förutsättningar. Ahrén och Lager (2012) menar 

fortsättningsvis att barn och unga som växer upp i hushåll med begränsade sociala och 

ekonomiska förutsättningar i större utsträckning drabbas av ohälsa i jämförelse till andra 

ungdomar. Forskning visar fortsättningsvis att ungdomar som hade bevittnat våld i nära 

relation i större utsträckning hade en mer tillåtande attityd gällande våld i relationer. Andra 

former där våld var mer accepterat var i de fall då ungdomar hade vuxit upp med endast en 

förälder eller hade en annan familjesituation än två biologiska föräldrar, där familjen hade 

sämre familjeekonomi och om ungdomen bodde i ett fattigt område. Äldre ungdomar 

tenderade också till att ha mer tillåtande attityder kopplat till våld i nära relationer (Copp et al. 

2016).   

2.7 Situationsbaserat våld 

Johnson, Leone och Xu (2014) menar att det finns olika typer av våld i nära relationer. En av 

dessa typer är det situationsbaserade våldet som uppkommer när specifika situationer leder till 

argument som resulterar i verbalt våld följt av fysiskt våld (Johnson et al 2014). Denna typ av 

våld utövas enligt Johnson et al. (2014) av båda könen och förekommer både i hetero- samt 

homosexuella parrelationer. Mycket forskning tyder på att ungdomar upplever att våld kan 

vara acceptabelt utifrån situation och kontext. I en skotsk studie genomförd med ungdomar i 

åldrarna 15-18 menade deltagarna att våld kan upplevas som acceptabelt om det handlar om 

självförsvar (McCarry 2010). I Uhnoos (2011) avhandling menar svenska ungdomar att det är 

omoraliskt och fegt av killar att slå tjejer.  Nästan den enda gången det uppfattas som 

accepterat av både killar och tjejer att en kille får slå en tjej är om tjejen bedöms vara lika 

stark eller om killen använder våld i självförsvar. Vidare benämner Johnson et al. (2014) 

violent resistance, våldsamt motstånd som en typ av våld i nära relation. Likt det ungdomarna 

beskriver innebär våldsamt motstånd att partnern som får utstå våld och kontroll i en 
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parrelation utövar våld tillbaka. Denna våldstyp används mest av kvinnor som en respons på 

det våld de upplever (Johnson et al. 2014). 

Vidare genom fokusgrupper undersökte Bowen, Holdsworth, Leen, Sorbring, Helsing, Jaans 

och Awouters (2013) ungdomars attityder till våld i ungas parrelationer. Ungdomarna var 

mellan 12-17 år gamla och var från England, Sverige, Tyskland och Belgien. Överlag 

fördömde ungdomarna våld i en parrelation men fann tillfällen då det kunde vara acceptabelt. 

Situationer där våld kunde ses som acceptabelt var ifall det utövades av en tjej, ifall det var 

oavsiktligt eller om det var i avsett syfte för att bemöta otrohet. Vidare visar forskning att 

ungdomar kan betrakta svartsjuka eller slag som våldsamt i en kontext men inte i en annan 

(Sears et al. 2006). Exempelvis svartsjuka ansågs vara våldsamt om det fanns hot om fysiskt 

våld eller om partnern var svartsjuk kontinuerligt. Ungdomarna menade att det inte ansågs 

vara våld om det kunde röra sig om att använda våld för att skoja med partnern. Vidare var 

ungdomarna ense om att det är situationen, inte beteendet som är avgörande för att bedöma 

ifall ett beteende är våldsamt eller inte.  

2.8 Våld och kön 

Vidare menar ungdomar att det finns skillnader i hur tjejer och killar använder våld. Enligt 

ungdomarna i McCarrys (2010) är våld något som män använder och våld är starkt 

sammankopplat till maskulinitet. Ungdomarna menade att killar socialiseras in i att tänka och 

tro att våld är något manligt som är accepterat. När ungdomarna i Sears et al. (2006) studie 

diskuterade fysiskt våld i parrelationer menade de att det fanns en dubbelmoral för de två 

könen i relation till användande av fysiskt våld i en relation. De menade att pojkars fysiska 

våldshandlingar i större grad var fördömt av jämnåriga och vuxna i jämförelse till tjejer 

fysiska våldshandlingar som inte fördömdes i lika stor utsträckning. De menade att tjejer 

därför kunde ha lättare med att komma undan med våldsamma beteenden. Ungdomarna 

menade fortsättningsvis att det kunde uppfattas som skämt när tjejer använde våld, för att 

tjejer inte ansågs kunna orsaka fysisk skada hos pojkar. Ungdomarna i Uhnoos (2011) 

avhandling menade fortsättningsvis att tjejers våld ibland kan ses som annorlunda i jämförelse 

med killars eftersom det sällan är lika synligt.  

Vidare visar forskning också att ungdomar beskriver en skillnad i hur och varför tjejer och 

killar använder våld (Sears et al. 2006). Enligt vissa ungdomar, använder tjejer våld för att få 

makt och kontroll i en parrelation. Detta för att leva upp till samhällets bild om att tjejer 

behöver ta hand om sig själva, inte vara beroende av eller tolerera dålig behandling av en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bowen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sorbring%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helsing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaans%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Awouters%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047043
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manlig partner. I jämförelse till detta, använder killar psykiskt våld som ett nytt sätt att 

fastställa kontroll i en parrelation då de förväntas ha kontroll över sina jämnåriga vänner och 

för att fysiskt våld längre inte anses vara acceptabelt. 

Foshee et al. (2011) tittade vidare på om det fanns ett samband mellan att ungdomar i åldern 

13-18  använde våld gentemot sina kompisar i sina kompisrelationer och mot respektive 

partner i en parrelation. Resultaten visade att ca 17 procent av tjejerna och ca åtta procent av 

killarna tillhörde gruppen som både utövat våld mot sina kompisar och våld i sina 

parrelationer. Tjejerna var också överrepresenterade när det kom till att utöva våld i en 

parrelation, ca sex procent i jämförelse till killarna på ca 3 procent. Killarna däremot, 

rapporterade i högre utsträckning än tjejerna att de hade uppsåt med våldet oavsett om det var 

mot en kompis eller en partner. 

Även om det inte fanns några könsskillnader i att använda måttligt våld i både kompis samt 

parrelationer som definierades exempelvis utifrån att slå, riva, putta och böja på fingrar och 

armar, rapporterade killar i högre utsträckning att de använde sig av grövre våld såsom att slå 

med en knytnäve och att hota med en kniv eller ett vapen (Foshee et al. 2011). Liknande 

resultat påvisades av Arriaga och Foshee (2004) som fann att tjejer i större utsträckning 

utövade våld i sina parrelationer i jämförelse med killar och att både könen var utsatta för våld 

i sina parrelationer. Däremot utövade killar i större utsträckning grövre våld i sina 

parrelationer än tjejer och tjejer utsattes i större utsträckning för grövre våld än killar.  

2.9 Normalisering av våld i nära relationer 

Lundgren (2012) menar att normalisering av våld innebär att individer börjar betrakta våld 

som en naturlig del i vardagen. Det innebär att gränser för vad som anses vara accepterat och 

inte accepterat börjar suddas ut och extrema handlingar såsom våld, sakta men säkert börjar 

tolkas och betraktas som vanliga handlingar likt de ungdomarna ovan beskriver. Att 

ungdomar i vissa av fallen hade normaliserat det våld de varit utsatta för framkom i 

STIRstudien (Stiritup 2018d). Detta var tydligt i de fallen då ungdomarna upplevde kontroll 

och övervakning som tecken på kärlek, omtanke och önskan om att skydda sin partner. I de 

fall då våldet inte var normaliserat var det fortfarande accepterat av en del ungdomar enbart 

för att vara medgörliga och inte uppröra sin partner.  

Normaliseringsprocessen kan vidare beskrivas som en aktiv nedbrytningsprocess av kvinnan. 

Lundgren (2012) beskriver normaliseringsprocessen utifrån olika steg. Det första beskrivs 
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utifrån att gränser utplånas och förflyttas, vilket innebär att den våldsutövande partnern tar 

kontroll över den utsatte partnerns livsutrymme vilket resulterar i att dennes 

handlingsutrymme och livsrum krymper. Det som ska sägas, tyckas och göras bestäms och 

kontrolleras av den våldsutövande partnern vilket resulterar i att den utsatte partnern upplever 

svårigheter med att definiera gränser eftersom dessa hela tiden kontrolleras, förflyttas och dras 

av den våldsutövande partnern. Successivt börjar den utsatte partnern att anpassa sig efter den 

våldsutövande partnerns åsikter, normer och värderingar. Isolering är det nästa steget vilket 

handlar om att den våldsutövande partnern börjar kontrollera och begränsa den utsatte 

partnerns sociala nätverk och umgängeskrets. Följaktligen isoleras den utsatte partnern både 

fysiskt och psykiskt vilket resulterar i att den våldsutövande partnern blir den som kan reglera 

och kontrollera den utsattes känsloliv. Den psykiska isoleringen leder till att den utsatte 

partners erfarenheter och sociala interaktioner består av och formas av den våldsutövande 

partnern. Således börjar den utsattes upplevelser, åsikter och tankar över vad som är 

accepterat och inte accepterat formas i relation till den våldsutövande partnern. Det är inte 

ovanligt att den utsatte partnern börjar betrakta våld som kärlek och omtanke och ursäktar den 

våldsutövande partnerns beteende. Den sista delen i normaliseringsprocessen är 

internalisering vilket innebär att den utsatte partnern slutligen börjar se sig själv som orsaken 

bakom att den andra partnern använder våld och därmed börjar skuldbelägga sig själv 

(Lundgren 2012).  

Att internalisering förekommer i ungas parrelationer är något även forskning visar. Att unga 

tjejer kan skylla partnerns våld på dem själva och menar att deras beteenden kan vara 

avgörande för hur deras partner handlar gentemot dem framkom i STIRstudien (Stiritup 

2018d).  Forskning visar också att ungdomar kan normalisera fysiskt våld om det är i 

kombination med alkohol. Ungdomarna såg ofta fysiskt våld som en hämndreaktion. Några 

ungdomar menade att fysiskt våld var en förståelig reaktion om en partner inte lydde partners 

önskningar, om partnern inte respekterade den andres privatliv, eller om de ansåg att det var 

en del av partnerns personlighet. För att beskriva en våldsam partner är det vanligt att tjejer 

också använder begrepp som ”Han bara är sån”, ”Helt psyko” och ”han kan inte kontrollera 

det” (Uhnoo 2011). 

2.10 Skam och stigmatisering 

Scheff (2003) menar att skam, eller oro för skam alltid är närvarande i våra relationer. Skam 

fungerar som en social kompass för att markera gränser för vad som är socialt accepterat och 
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socialt oacceptabelt och är en social mekanism för att signalera, göra oss medvetna om när vi 

riskerar att överträda dessa gränser. Skam möjliggör således social ordning och reglerar 

därmed människors beteenden och hur de förhåller sig till sin omvärld för att fortsätta ingå i 

denna sociala ordning. Rädsla kopplat till att misslyckas, inte leva upp till de sociala 

förväntningar som ställs på en eller oro för att inte passa in är emotioner kopplat till känslor 

av skam. Skam grundar sig således i hur individer ser sig själva negativt genom andras ögon, 

eller genom sina handlingar värderas negativt av andra i sin omgivning. För att återkoppla till 

normalisering av våld i nära relationer, menar Enander (2012) att individer under 

internaliseringsprocessen kan uppleva våldet som sitt eget fel och därmed känna skam över att 

bli betraktat som ett våldsoffer. Att skämmas, känna sig dum pågrund av att ha stannat i en 

våldsam relation och inte kunnat göra ett uppbrott beskrivs ofta av våldsutsatta kvinnor. 

Likaså är rädslan, oron och skamkänslorna inför att få höra dömande eller nedlåtande 

kommentarer från omgivningen faktorer som kan försvåra att våldsutsatta individer vågar 

söka hjälp från sin omgivning (Enander 2012). 

 Goffman (2014) menar att det i varje samhälle förekommer en rad normer, beteenden och 

handlingar som betraktas som normala eller avvikande. Dessa förenklar människans 

vardagliga interaktioner genom att det blir enklare att kategorisera olika beteenden i 

kategorier av normalt eller avvikande och således förenkla tolkningen av den sociala 

verkligheten. I mötet med en ny människa kan människor bilda en uppfattning genom att 

finna en egenskap som upplevs vara mindre önskvärd, vilket kan resultera i att den andra 

människan reduceras i medvetandet och omkategoriseras till en annorlunda, utstött människa.  

Goffman (2014) beskriver detta som att en stämpling av en individ har ägt rum och 

människan har stigmatiseras, reducerats i mottagarens ögon. Att inte känna igen sig eller 

identifiera sig med de olika kategoriseringarna som finns i en individs sociala verklighet och 

omgivning kan således försvåra och hindra individer från att söka hjälp för utsatthet för våld. 

Ungdomarna i Uhnoos (2011) avhandling menar att samhällsdebatten om mäns våld mot 

kvinnor ofta kan försvåra för ungdomar att identifiera eller upptäcka en våldsam relation för 

att de inte känner igen sig i beskrivningen som en misshandlad kvinna. Detta i synnerhet 

eftersom de är i den åldern då de inte har barn eller bor ihop med sin partner. 

2.11 Riskfaktorer och våldets konsekvenser  

Det andra hälsomålet som Folkhälsomyndigheten menade att våld i nära relationer rymmer 

inom var barn och ungas uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten 2018). I tidig ålder utvecklar 
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barn och unga färdigheter och beteenden som kan ha en avgörande roll för deras hälsa i 

framtiden (Ahrén & Lager 2012). Ungefär tio procent av alla barn i Sverige uppskattas någon 

gång i livet ha upplevt våld i hemmet och fem procent uppskattas ha gjort det ofta (Nationellt 

centrum för kvinnofrid 2018b). Att uppleva våld innebär att barn vittnar eller hör om hur en 

omsorgsperson utsätts för våld av en annan i barnets närhet (Socialstyrelsen 2018). Janson 

och Almqvist (2000) menar att barn som lever i en hemmiljö som präglas av våld också lever 

i ett förhöjt spänningsläge vilket kan medföra enorm stress för barnet. Fortsättningsvis kan 

upplevelsen av våldet resultera i negativa psykologiska långtidseffekter hos barn och unga.   

Hellevik och Överlien (2016) menar att växa upp i ett våldsamt hushåll höjer risken för att 

ungdomar hamnar i våldsamma parrelationer. Liu, Mumford och Taylor (2018) undersökte 

hur amerikanska ungdomars egna parrelationer påverkades av att bevittna verbalt och fysiskt 

våld mellan sina egna föräldrar. Forskarna identifierade olika kategorier och följder av 

föräldrars utsatthet för våld och deras barns erfarenheter av våld i deras parrelationer. Studien 

visade att i de fall där någon av föräldrarna hade varit utsatta för både verbalt och fysiskt våld 

av sin partner, i större utsträckning hade barn som rapporterade att de både utsatte men också 

utsattes för våld i sina egna parrelationer. Dessa ungdomar rapporterade också att deras 

förhållanden innehöll inslag av psykiskt, fysiskt och sexualiserat våld. Föräldrar som 

rapporterade att de enbart hade varit utsatta för verbalt våld tenderade i större utsträckning att 

ha barn som rapporterade att de hade varit utsatta för våld i den egna relationen men utan att 

utsätta sin partner för våld.  

Foshee et al. (2011) fann vidare att det kan ha betydelse om unga har vänner som utövar våld i 

sina vänskaps- och respektive parförhållanden. För både tjejer och killar som hade vänner 

som utövade våld mot sina kompisar fanns en högre sannolikhet för att utöva både våld mot 

sina vänner och i sina parrelationer. Att ha vänner som enbart utövar våld i sina parrelationer 

minskade däremot sannolikheten för att utöva både våld mot vänner och våld mot egen 

partner. För de ungdomar som utövade våld i både sina vänskaps- samt parrelationer förekom 

högre nivåer av ilska, ångest samt alkohol - och narkotika konsumtion i jämförelse till de som 

inte utövade våld i någon relation. Däremot finns det amerikanska studier som också visar att 

det faktiskt kan vara av betydelse för ungdomar att ha vänner som har utövat eller varit utsatta 

för våld av en partner (Arriaga & Foshee 2004). Att ha vänner med erfarenhet av våld i en 

parrelation var nära kopplat till att själv utöva eller utsättas för våld av en partner. Arriaga och 

Foshee (2004) fann samma tendens för att ha bevittnat våld mellan föräldrar. Studien visade 

också att vänners relationer var i högre utsträckning avgörande för ungdomar än deras 
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föräldrars. På lång sikt var varken vänners eller föräldrars relationer avgörande men vänners 

parrelationer påverkade tjejer och deras utsatthet i större utsträckning.  

Generellt, menar Ahno (2016) att växa upp i ett hushåll med båda biologiska föräldrarna är en 

skyddsfaktor för framtida vålds utsatthet. Unga som däremot löper större risk för att utsättas 

för våld är unga tjejer, unga som bor med en förälder och unga som bor i riskmiljöer. Att 

tjejer också löper en större risk för att utsättas för sexuellt våld av en jämnårig framkommer 

vidare i Ahnos (2016) avhandling. Vidare listar Hellevik och Överlien (2016) faktorer såsom 

kön, att ha en äldre partner, att leva i en våldsam miljö, att ha aggressiva vänner och låga 

akademiska meriter som riskfaktorer för att utsättas för våld i nära relationer. Alla ovan 

nämnda faktorer förutom att ha aggressiva vänner hade ett samband mellan att vara utsatt för 

våld i en parrelation men att sambandet var avhängigt våldstyp. Att ha en äldre partner, 

uppleva våld i hemmet, att skicka sexuella sms ökade risken för att utsättas för alla våldstyper. 

Ungdomar som hade varit offer för mobbning hade en ökad risk för att uppleva både psykiskt 

samt sexuellt våld men inte fysisk och digitalt. Att ha låga akademiska meriter ökade risken 

för att uppleva psykiskt våld (Hellevik & Överlien 2016). En annan riskfaktor för att hamna i 

en våldsam parrelation är att inte prestera bra i skolan (Stiritup 2018c).  

När det kommer till konsekvenser av utsatthet för våld i parrelationer påvisar forskning också 

tydliga könsskillnader (Hellevik & Överlien 2016). Tjejer löper större risk för att utsättas för 

fysiskt, digitalt och sexuellt våld i jämförelse med killar. Det psykiska våldet innefattar inga 

könsskillnader. Vidare framkommer signifikanta skillnader i hur tjejer och killar påverkades 

av att vara utsatta för våld i en nära parrelation. Dubbelt så många tjejer än killar rapporterade 

negativ påverkan av att vara utsatta för våld i en nära parrelation, detta gällde alla former av 

våld. Killar var tre gånger så positivt inställda till att uppleva fysiskt och psykologiskt våld. 

De hade också en fyra gånger högre positiv inställning till att uppleva digitalt våld och var 

totalt 24 gånger positivt inställda till att uppleva sexuellt våld i en nära parrelation (Hellevik 

och Överlien 2016).  

Att tjejer påverkas negativt i större utsträckning än killar framkom även i STIRstudien. Unga 

tjejer uppgav i större utsträckning att de påverkades negativt av att vara utsatta för våld. Att 

påverkas negativt kunde innebära att vara ledsen, rädd, skämmas, olycklig, kränkt, dålig 

självkänsla och chockerad. Killar uppgav en bekräftande eller ingen effekt alls. Att uppge en 

bekräftande effekt kunde innebära att känna sig älskad, känna sig åtråvärd, känna sig skyddad, 

uppleva det hela som roligt eller känna ingen effekt alls (Stiritup 2018b). 
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2.12 Möjligheter och hinder för stöd  

Forskning visar att ju allvarligare våldet i en parrelation är, desto mindre är sannolikheten att 

ungdomar pratar om det. Det framkommer också att tjejer oftare upplever en rädsla över att de 

skulle få höra att de hade förtjänat våldet och att killar är rädda för att omgivningen skulle 

skratta åt dem om de berättade om våldet (Sears et al. 2006). Vidare kan stereotypa 

föreställningar om könsnormer försvåra för killar att söka hjälp om de utsätts för våld i en 

parrelation, pågrund av en rädsla för att göra bort sig (Bowen et al. 2013).  

En fjärdedel av ungdomarna (26 procent) som deltog i STIRstudiens enkätundersökning hade 

inte pratat med någon om deras utsatthet för våld i en parrelation. Majoriteten (64 procent) av 

ungdomarna rapporterade att de hellre pratade med en jämnårig än med en vuxen om deras 

erfarenheter. Tjejer var i högre utsträckning mer benägna att söka hjälp än killar. Av tjejerna 

uppgav 75 procent att de berättat för en vän i jämförelse till 54 procent av killarna. När det 

kom till att prata med en vuxen var det 18 procent av tjejerna och 15 procent av killarna som 

uppgav att de hade pratat med en vuxen, som oftast var en förälder (Stiritup 2018e). Att unga i 

större utsträckning berättar för en jämnårig om deras utsatthet för våld och sexuella övergrepp 

framkom också i den nationella kartläggningen om våld mot barn (Jernbro & Janson 2017).  

Att söka hjälp eller berätta för någon om utsattheten var ofta avhängigt vilken typ av våld den 

unga hade varit utsatt för.  Av de unga som upplevt våld generellt var det 66 procent, av de 

unga som upplevt digitalt våld var det 70 procent och 55 procent av de unga som upplevt 

sexuellt våld hade berättat för någon om det (Stiritup 2018e). Kartläggningen våld mot barn 

visade att 61 procent av ungdomarna berättade om de sexuella övergreppen för någon oavsett 

förövare (Jernbro & Janson 2017). Vanligtvis berättade eleverna för en jämnårig vän, förälder 

eller närstående vuxen.  Endast elva procent av respondenterna hade berättat för en 

professionell om deras utsatthet (Jernbro & Janson 2017).  

Thunberg och Cater (2016) lät 2,160 svenska ungdomar mellan åldrarna 20-24 svara på frågor 

om utsatthet för våld och vart de vände sig för stöd. Resultaten visade att majoriteten av 

ungdomarna hade fått stöd av familj och vänner och vissa i kombination med stöd av 

myndigheter och ideella organisationer. Många av ungdomarna upplevde att de hade fått rätt 

stöd och att det hade gjort en positiv skillnad för dem. Detta skiljde sig dock mellan de 

ungdomar som hade varit utsatta för tre eller fyra olika typer av brott då dessa oftare hade 

negativa erfarenheter av det stöd de hade fått. Resultaten visade också att de unga som får 

professionellt stöd eller stöttning av vänner och familj överlag har en bättre hälsa i jämförelse 
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med de som utsätts för flera brott som oftare också inte upplevde att de fick ett gott stöd 

(Thunberg & Cater 2016). 

 Det är inte heller ovanligt att många ungdomar upplever en misstro gentemot vuxna och 

professionella när de ska söka hjälp. Ungdomarna i STIRstudien menade bland annat att detta 

berodde på att vuxna inte kunde ge adekvata råd pågrund av en åldersskillnad och för att 

vuxna ibland överreagerade och inte förstod vad det innebar att vara ung idag. Detta framkom 

speciellt gällande det digitala våldet. Många ungdomar upplevde också att professionella 

såsom skolsköterskor och lärare inte alltid hade relevant kunskap om våld i ungas 

parrelationer eller att de inte tog problemet på allvar. Ungdomarna delade också en rädsla 

över att professionella skulle dela med sig av deras erfarenheter utan att ta hänsyn till 

ungdomarnas integritet (Stiritup 2018e). 

Ungdomarna i Bakers (2017) studie utryckte också att de ofta gick till vänner för att få råd 

och hjälp när de hade problem i sina förhållanden. Pojkar lyssnade i större utsträckning på de 

råd de fick av sina vänner i jämförelse till tjejer. Tjejer uppgav att de ibland kände sig 

pressade till att göra slut för att deras vänner kunde tycka att de förtjänade bättre, detta 

resulterade istället i att tjejerna isolerade sig ifrån sina vänner. Men forskning visar även att 

det kan finnas en misstro gentemot att berätta för sina vänner pågrund av rädsla för 

ryktesspridning vilket kunde göra att ungdomarna även tvekade till att berätta för sina vänner 

om sin utsatthet (Stiritup 2018e). 

De unga som ansåg att våld i en parrelation var en privat angelägenhet såg också våldet som 

deras eget ansvar. En del ungdomar menade också att de var i en ålder där de själva borde 

kunna hantera och lösa konflikter och att om de skulle söka hjälp så kunde det tolkas som att 

de accepterade att de inte kunde lösa sina egna bekymmer. Vissa ungdomar menade att de inte 

heller ville tynga ner andra med sina egna problem. De menade att andra säkerligen hade egna 

bekymmer att hantera och att våldet de upplevde i relationen inte var tillräckligt allvarligt för 

att bekymra andra med. Många ungdomar valde att inte berätta om våldet för att skydda 

förövaren eller själva förhållandet. Detta dels för att de var oroliga för att det kunde medföra 

konsekvenser för förövaren om de berättade om våldet. En del ungdomar upplevde inte att 

våldet var tillräckligt allvarligt för att avsluta förhållandet. De upplevde därför en rädsla 

kopplat till att berätta för att det skulle finnas en risk att föräldrar skulle tvinga dem till att 

göra slut (Stiritup 2018e). 
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Vidare anges kärlek som en anledning av ungdomarna i Uhnoos (2011) avhandling till att inte 

anmäla en våldsam partner samtidigt som det finns ungdomar som tycker att ett våldsamt 

förhållande bör avslutas direkt vid utövande av våld. Att inte uppfattas som taskig gentemot 

partnern eller rädsla för att partnern kan hämnas om hen får reda på det är också ett hinder för 

unga att söka hjälp ur en våldsam parrelation.  

Forskning påvisar också att ungdomar upplever att våld i ungas parrelationer är ett angeläget 

ämne och problem för dem (Sears et al. 2006). Ungdomar önskar i större utsträckning 

förebyggande åtgärder i skolan såsom information om våld i ungas parrelationer tidigt innan 

man börjar dejta. Att det pratas mer öppet om varningssignaler och att unga som var 

våldsamma i sina förhållanden skulle erbjudas stödsamtal istället för att bli avstängda från 

skolan var reflektioner från ungdomarna. Ungdomarna menade slutligen att kunskap och 

medvetandegörandet av våld i ungas parrelationer var en del i problemlösningen men de 

efterfrågade också kunskap och verktyg i hur man erhåller ett hälsosamt förhållande genom 

hälsosam konflikthantering. 

Skolan, men också hemmet identifierades som två viktiga arenor för att motverka och 

förebygga våld i ungas parrelationer i STIRstudien. Ungdomarna menade att skolkuratorn 

skulle involvera unga i diskussioner om och hur unga kunde sätta gränser i sina parrelationer 

och att skolsköterskan skulle vara tillgänglig och visa en ickedömande inställning till ungas 

verklighet. En del unga uttryckte också att skolor borde ha riktlinjer och förbud för 

exempelvis användandet av mobiltelefoner och sociala medier under skoltid. Ungdomarna 

efterlyste också information om vad som är lagligt och brottsligt på sociala medier. 

Fortsättningsvis ansågs hemmiljön att vara en viktig och avgörande del i att motverka och 

förebygga våld i ungas parrelationer. Att föräldrar har en viktig roll i att lära sina barn vilka 

beteenden som är accepterat och vilka som inte är det samtidigt som de har ett ansvar i att 

vara goda förebilder framkom slutligen i STIRstudien (Stiritup 2018e).  

3. Problemformulering 

Även om våld som sker i ungas parrelationer är relativt ouppmärksammat i Sverige visar 

internationell forskning att våld förekommer i ungas relationer samt att unga i åldrarna 16-24 

är mest utsatta för våld i sina parrelationer i Sverige. Därför är det viktigt att uppmärksamma 

våld i ungas parrelationer för att bryta destruktiva relationsmönster och erbjuda unga adekvat 

stöd och hjälp i ett tidigt skede. Det behövs därför fler kvalitativa studier i en svensk kontext 

där unga tjejer får möjlighet att uttrycka sina idéer och tankar kring våld i ungas parrelation 
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för att öka kunskap och förståelse om ett viktigt och angeläget ämne. Genom att lyssna in och 

studera unga svenska tjejers attityder kopplat till våld i ungas parrelationer kan ungas 

upplevelser, idéer och erfarenheter analyseras för att möjliggöra teorier och insatser som 

bryter destruktiva relationsmönster i ungas parrelationer.  

Den aktuella studien ger både en bild av förekomsten bland våld i ungas parrelationer i 

Sverige samt fördjupar det på lokalnivå i Värmland. Studien möjliggör således en förståelse 

för unga tjejers tankar och reflektioner kopplat till ämnet. Förhoppningen är att studien kan 

resultera i en mångfacetterad bild av unga svenska tjejers definition av våld och deras 

attityder till våld i ungas parrelationer. Förhoppningen är också att studien kan ge en bild av 

hur och vart unga tjejer vänder sig samt ge verktyg för hur ett förebyggande arbete kan 

struktureras för att bryta våldsmönster och utsatthet samt erbjuda unga stöd.  

3.1 Syfte 

Studien har två syften, det första är att kvantitativt undersöka förekomst av våld i ungas 

parrelationer. Det andra är att kvalitativt undersöka unga tjejers attityder till våld i ungas 

parrelationer.  

3.2 Frågeställningar  

- Hur många ungdomar rapporterar att de utsatts för fysiskt våld och/eller sexuella 

övergrepp av en partner? 

- Hur många ungdomar rapporterar att de har utsatt en partner för fysiskt våld? 

- Vilka bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, ekonomi, födelseland, boendesituation och 

utsatthet för barnmisshandel har samband med fysiskt våld i en parrelation? 

- Hur definierar unga tjejer våld i en parrelation? 

- Utifrån ett könsperspektiv, finns det tillfällen då våld är acceptabelt i en parrelation? 

- Vart vänder sig unga tjejer om de är i behov av stöd?  

3.3 Förförståelse 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt i studiens gång att redogöra för den egna 

förförståelsen kring det ämne studien avser att undersöka (Olsson & Sörensen 2011). Olsson 

och Sörensen (2011) menar att förförståelse innebär den kunskap, föreställning eller 

erfarenhet som forskaren har inom området som studien avser att undersöka. Författaren till 

studien arbetar sedan tre år tillbaka på en verksamhet som möter både våldsutsatta kvinnor 

och män. Detta sker både genom direkt samtalsstöd men också genom förebyggande 
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verksamhet ute på skolor. Förförståelsen kring studiens syfte är att våld i ungas parrelationer 

sällan uppmärksammas och att det saknas tidiga förebyggande åtgärder. Samtidigt är 

erfarenheten den att barn och unga upplever en svårighet i att definiera vart gränsen mellan 

våld och kärlek går och att de saknar referensramar för hur ett hälsosamt förhållande bör se ut. 

Vidare genom arbete ute på skolor med information till barn och unga om deras rättigheter 

och vart de kan vända sig om de upplever att dessa rättigheter begränsas, verkar unga uppleva 

en svårighet i att prata med yrkesverksamma om de upplever problem. Därför är det intressant 

att studera våld i ungas parrelationer samt vart unga vänder sig för stöd, för att motverka 

ungas utsatthet men också skapa arenor och möjligheter för målgruppen att söka stöd. 

4. Metod 

4.1 Kvantitativ undersökning 

För att undersöka förekomst av våld i ungas parrelationer användes tvärsnittsdata från 

nationella kartläggningen Våld mot barn (Jernbro & Janson 2017). Kartläggningen syftade till 

att undersöka förekomsten av olika typer av barnmisshandel samt titta på om det skett någon 

ändring gällande förekomst sedan tidigare undersökning år 2011.  

4.1.2 Urval, svarsfrekvens och bortfall 

Inledningsvis eftersträvades ett deltagande av 5000 elever för elevenkäterna. För att samla in 

data utgick forskarna från en ram av skolor utifrån skolregister där ramen bestod av 1561 

grundskolor samt 1320 gymnasieskolor. För att säkerställa att skolor av olika storlek kom 

med i urvalsprocessen stratifierades skolorna in i sex strata (antalet grupper) beroende på 

elevantal för årskurs nio och sju strata för årskurs två på gymnasiet. Därefter gjordes ett 

obundet slumpmässigt urval av 75 skolor per årskurs och därefter valdes en eller två klasser ut 

slumpmässigt beroende på hur många klasser det fanns på skolan. Eftersom det blev ett stort 

bortfall av skolor fick forskarna använda sig av ett tilläggsurval. Slutgiltig urvalsstorlek för 

skolorna uppgick till 313 för årskurs nio och 440 för årskurs två på gymnasiet. Detta innebar 

en deltagandefrekvens på 22,7 procent av de tillfrågade grundskolorna och följaktligen 16,1 

procent av de tillfrågade gymnasieskolorna (Jernbro & Janson 2017).  

Totalt medverkade 273 klasser i kartläggningen uppdelat på116 klasser i grundskolan och 157 

klasser på gymnasiet. Av de totalt 2751 utvalda eleverna i årskurs nio var det totalt 2260 

stycken som deltog i undersökningen vilket resulterar i en svarsandel på 82,2 procent. Av 

totalt 3285 elever i gymnasiet deltog 2481 i enkätundersökningen vilket motsvarar en 
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svarsandel på 75,5 procent. Totalt besvarade 4741 elever undersökningen. Könsfördelningen 

av deltagare var uppdelat mellan 2270 flickor och 2331 pojkar. Majoriteten av ungdomarna 

var födda i Sverige, hade god ekonomi och bodde med båda föräldrarna (Jernbro & Janson 

2017).  

Jernbro och Janson (2017) redogör för bortfallet i undersökningen och menar att det till stor 

del grundar sig i att skolorna uppgav att de inte hade tid till att delta och att det redan görs 

många undersökningar i skolan. Vissa skolor deltog inte heller pågrund av att skolledningen 

upplevde att frågorna i enkäten var för allvarligt och att det skulle kunna finnas en möjlighet 

till att elever skulle bli upprörda eller skrämda av dess innehåll.  

4.1.3 Datainsamling 

Under oktober och november 2016 genomfördes datainsamling på de utvalda skolorna. 

Fältpersonal från företaget EVRY var ute på skolorna och samlade in enkätsvaren. 

Fältpersonalen informerade eleverna om undersökningens syfte och kunde svara på elevernas 

frågor. När eleverna besvarat enkäten lämnades denna in i ett kuvert som förslöts när den sista 

eleven lämnat in enkäten. Enkäterna saknade helt identifikationsnummer.  

4.1.4 Variabler och statistisk bearbetning 

För att mäta fysiskt våld användes följande fråga: Har du någon gång blivit slagen av syskon 

eller någon jämnårig? I denna studie användes svarsalternativet: Ja, av någon jag var ihop 

med för att mäta utsatthet för fysiskt våld i en parrelation. För att undersöka om eleven själv 

utsatt någon för fysiskt våld användes följande fråga: Har du själv slagit någon? med 

svarsalternativet var: Ja, flickvän/pojkvän. För att undersöka elevernas utsatthet för sexuellt 

partnervåld användes frågan: Har det hänt att någon har gjort följande mot din vilja? 

Svarsalternativen presenteras i tabellen nedan. Om eleven kryssat i enstaka gånger eller 

många gånger har svaret kodats som ja i den aktuella studien. Om eleven kryssat aldrig på 

samtliga har det kodats som nej.   
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Tabell 2 Svarsalternativ till frågan ”Har det hänt att någon har gjort följande mot din vilja?” 

För att undersöka förekomst av våld i ungas parrelationer har frekvensanalyser genomförts. 

Chi2analyser har genomförts för att undersöka sambandet mellan två variabler där också 

signifikansvärdet framkommer (P-värde). P-värdet beskriver hur stor sannolikheten är att 

skillnaderna beror på slumpen (Field 2013). I denna aktuella studie har P-värde 0,05 använts 

som gränsvärde för signifikans. De beskrivande analyserna har genomförts i IBM SPSS 

Statistics 22.   

4.1.5 Tillförlitlighet och etiska överväganden 

Mätfel och bortfall var de främsta orsakerna för osäkerhetskällor gällande studiens 

tillförlitlighet (Jernbro & Janson 2017). Att respondenterna kan ha missuppfattat frågorna, 

haft svårigheter i att minnas saker från sin barndom eller helt enkelt av olika skäl valt att inte 

svara på frågorna är andra faktorer forskarna nämner. Enkäten har reviderats av en 

referensgrupp och slutligen kommenterats av ett antal ungdomar. Frågorna om sexuella 

övergrepp hade ett stort internt bortfall och även följdfrågorna om vem eller vilka som utfört 

övergreppen. Dessa frågor är också av vikt för denna studie och bör därför tolkas med 

försiktighet.  

 Aldrig Enstaka 

gånger 

Många gånger 

Visat bilder på dig eller andra i sexuella 

positioner på internet eller via telefoner 
   

Bett dig utföra sexuella tjänster på 

internet 
   

Tagit på dig eller kysst dig mot din vilja    

Tvingat dig att ta på eller kyssa någon 

annan 
   

Tvingat dig att se på när någon annan 

visar upp sin kropp eller delar av sin 

kropp 
   

Tvingat dig att visa upp din kropp eller 

delar av din kropp    0 
   

Tvingat dig att ha vaginalt, analt eller 

oralt sex 
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Gällande etiska överväganden redogör Jernbro och Janson (2017) en medvetenhet om att 

studiepopulationen har bestått av unga personer och att ämnet är starkt och känsligt. Samtidigt 

menar de också vikten av att dessa barn och unga på ett anonymt sätt får komma till tals och 

delge sina upplevelser och erfarenheter. Vidare var studien etikprövad av 

etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr 2016/1014-31) och uppfyller Vetenskapsrådets 

(2011) fyra huvudkrav om samhällsvetenskaplig forskning.  

4.2 Kvalitativ undersökning 

Studien utgår från en kvalitativ ansats och en induktiv metod. Studien utgår från ett induktivt 

förhållningssätt eftersom det är själva empirin som kommer att resultera i slutsatser snarare än 

att utgå från befintliga teorier (Kvale & Brinkmann 2014). Induktion som metod syftar 

således inte till att hypotespröva utan till att ge en helhetsförståelse kring studies syfte. Vidare 

användes fokusgrupper som metod för att samla data. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017)  

menar att fokusgrupper utgör en empirisk, induktiv metod som syftar till att skapa ny kunskap 

genom att deltagarna interagerar med varandra.  

Fortsättningsvis menar Kvale och Brinkmann (2014) och Olsson och Sörensen (2011) att den 

kvalitativa metoden möjliggör en holistisk, det vill säga en helhetsförståelse inom ett visst 

fenomen. Den kvalitativa ansatsen medför således ett förutsättningslöst förhållningssätt till 

studiens syfte (Olsson & Sörensen 2011).  Vidare menar Yin (2013) att kvalitativ forskning är 

en metod som skapar förståelse för människors åsikter. Eftersom studiens syfte är att 

undersöka unga tjejers attityder till våld i ungas parrelationer lämpar sig därför den kvalitativa 

metoden då den på ett effektivt sätt kan fånga upp individers upplevelser och erfarenheter 

inom ett visst område (Kvale & Brinkmann 2014). Slutligen lämpar sig den kvalitativa 

metoden då studiens syfte är explorativt, det vill säga syftar till att ta reda på så mycket som 

möjligt inom ett visst specifikt kunskapsområde (Olsson & Sörensen 2011). 

4.2.1 Urval  

Pågrund av studiens syfte och ämnets känsliga karaktär användes ett bekvämlighetsurval för 

att rekrytera deltagare till fokusgrupperna. Yin (2013) menar att ett bekvämlighetsurval 

lämpar sig i kvalitativa studier där forskaren snabbt behöver få tag på deltagare som anses 

vara mest lämpliga att besvara frågeställningarna i studien. Eftersom den mest utsatta 

åldergruppen för våld i nära relation var 16-24 åringar valdes 15-16 åringar som målgrupp för 

studien.  På grund av ämnets känsliga karaktär och för att kunna försäkra och säkerställa att 
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ungdomarna som deltog i studien skulle få eventuellt stöd innan, under och efter 

genomförandet av fokusgrupperna valdes en skola där kuratorn var villig att samarbeta under 

uppsatsprocessen. Högstadieskolan som valdes ut ligger i Värmlands län och omfattade tre 

klasser i årskurs nio med ca 25 elever i varje klass. Målet för fokusgrupperna var att rekrytera 

15-20 deltagare, för att dela in dem i fyra grupper bestående av två tjejgrupper och två 

killgrupper.  

Under februari och mars månad kontaktades först kurator för kort information om studiens 

syfte, genomförande och villkor. Kuratorn kontaktade därefter rektorn som genom 

informationsblad (bilaga I) informerades om studien och samtyckte till genomförande av 

studien. Efter att rektor tagit del av informationsbladet önskade rektorn att även mentorerna 

skulle informeras om studien vilket resulterade i att även mentorerna fick ta del av ett 

informationsblad (bilaga II). Därefter informerade mentorerna eleverna i klasserna om studien 

utifrån informationsbladet varpå elever som ville delta fick kontakta respektive lärare. Skolan 

erbjöds även ett besök från undertecknad för att delge eleverna om studiens syfte, upplägg och 

genomförande. Vid detta tillfälle tilldelades eleverna ett informationsblad (bilaga III) och en 

samtyckesblankett (bilaga IV). Vid informationstillfället närvarade även kurator för att 

informera eleverna att de kunde uppsöka henne vid samtalsbehov.  Efter att eleverna fått 

information om studien fick de som var intresserade fylla i samtyckesblanketten med 

kontaktuppgifter.  Därefter kontaktades respektive elev för att boka tid för fokusgrupperna. I 

samband med informationstillfället till eleverna fick även rektorn ge sitt skriftliga samtycke 

till genomförande av studien (bilaga V). 

Totalt visade tre tjejer från två klasser samt fyra tjejer från en klass intresse för att delta i 

studien. Det var totalt bara två killar som ville medverka och för att de inte skulle utgöra en 

fokusgrupp uteblev killarnas deltagande i studien. Utifrån de intresserade tjejernas önskemål 

konstruerades fokusgrupperna klassvis. Dahlin-Ivanoff och Holmberg (2017) menar att en 

viktig kärnkomponent i fokusgrupper är att ge makt till deltagarna. Att respektera deltagarnas 

önskemål om att få vara i grupper formade utifrån deras klasser skulle möjligtvis kunna stärka 

deras diskussioner och öka deras intresse för att vara med i studien. Även om målet för 

studien var att rekrytera mellan fyra och fem deltagare till varje fokusgrupp menar Wibeck 

(2010) att det för känsliga ämnen bäst lämpar sig med fokusgrupper bestående av färre 

deltagare. Dagen då fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras blev en grupp endast två 

tjejer då den tredje hade blivit sjuk. I en av grupperna där det skulle vara fyra deltagare fick en 
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deltagare förhinder. Totalt genomfördes tre fokusgruppsintervjuer med åtta tjejer. Två 

fokusgrupper bestod av tre deltagare och en med två deltagare.  

4.2.2 Datainsamling  

För att samla empiri användes fokusgruppsintervjuer som metod. Fokusgruppsintervjuer kan 

likställas med fokuserade gruppintervjuer där ett antal människor på uppmaning av en 

moderator får diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck 2010). Wibeck (2010) menar 

fortsättningsvis att fokusgruppsintervjuer ofta används inom forskning för att studera 

föreställningar och attityder om ett visst fenomen, vilket gör metoden lämplig för denna studie 

då en del i syftet var att undersöka ungdomars attityder om våld i ungas parrelationer. 

Fokusgruppsintervjuer beskrivs också av Olsson och Sörensen (2011) som en metod för att 

samla in information kopplat till åsikter, känslor och reaktioner. Fokusgruppsintervjuer leds 

av en moderator vars roll under intervjuerna är att presentera olika diskussionsfrågor till 

gruppen och låta dem utbyta reflektioner med varandra (Kvale & Brinkmann 2014). Genom 

den sociala interaktionen deltagare emellan, får moderatorn möjlighet att ta del av aspekter av 

diskussionsämnet som deltagarna har samsyn inom men också där deras åsikter skiljer sig åt 

(Wibeck 2010). Fokusgruppsintervjuer möjliggör således för deltagarna att utveckla tankar 

och idéer gemensamt genom en gruppdiskussion (Stonard et al 2017). Samtidigt möjliggör 

fokusgrupper också en medvetenhet både hos forskaren men också hos deltagarna. Dahlin-

Ivanoff och Holmberg (2017) menar att fokusgruppsintervjuer kan resultera i att deltagare får 

en förnyad bedömning av den situation de befinner sig i och på så sätt kan få nya verktyg och 

strategier för att lära sig att hantera den.  

Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att gruppinteraktionen i en fokusgrupp möjliggör 

för deltagarna att prata om känsliga ämnen som annars skulle vara svåra att prata om enskilt. 

Fokusgruppsintervjuer möjliggör således för deltagare att själva välja hur mycket eller hur lite 

de vill berätta om sina upplevelser och erfarenheter om ett visst ämne (Wibeck 2010). Genom 

att använda fokusgruppsintervjuer i denna studie kan deltagarna tillsammans utveckla 

tankegångar inom ett specifikt ämne utan att behöva prata om svåra ämnen genom en enskild 

intervju (Wibeck 2010).  

 Eftersom studiens syfte och frågeställningar syftar till att undersöka ett relativt känsligt ämne 

med en ung målgrupp användes strukturerade fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2010) menar 

att det finns en fördel med att använda strukturerade fokusgruppsintervjuer om ämnet kan 

anses vara känsligt och deltagarna sårbara. En strukturerad fokusgruppsintervju förutsätter att 
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moderatorn styr ämnet och ser till att alla i gruppen kommer till tals utan att gruppen 

avlägsnar sig från det huvudsakliga ämnet (Trost 2010). Vidare var fokusgrupperna i studien 

könshomogena. Wibeck (2010) menar att homogena fokusgrupper möjliggör intimitet och 

konsensus mellan deltagarna. Sears et al (2006) motiverar sitt val av könsuppdelade 

fokusgrupper för att det möjliggör insyn i ungdomars erfarenheter, tankar och funderingar 

kring våld. Att ha könsuppdelade fokusgrupper kan således underlätta för respektive kön att 

mer öppnare diskutera ämnesområden som kan vara av känslig karaktär (Sears et al. 2006). 

Slutligen menar Olsson och Sörensen (2011) att könsuppdelade fokusgrupper är lämpligt för 

att undvika eventuella spänningar som kan uppstå mellan kvinnor och män, när de diskuterar 

känsliga ämnen.  

Under fokusgruppsintervjuerna fick eleverna diskutera frågor kopplade till två teman. Dessa 

teman var: ungas attityder om våld i ungas parrelationer samt arenor för stöd. Varje tema 

bestod av ett antal frågor för att möjliggöra dialog mellan deltagarna. Utöver dessa två teman 

konstruerades ett fiktivt fall som ungdomarna ombads att diskutera utifrån olika 

frågeställningar kopplade till studiens syfte. Fokusgruppsintervjuerna spelades in för att 

moderatorn, författaren skulle kunna fokusera och koncentrera sig på gruppdynamiken och 

samtalets genomförande (Kvale & Brinkmann 2014). Vidare menar Yin (2013) att 

inspelningar genererar studiens egentliga och faktiska data i form av ord för ord i jämförelse 

med skriftliga anteckningar som snarare representerar författarens anmärkningar och 

tolkningar av vad deltagarna säger. Fokusgrupperna genomfördes i kuratorns samtalsrum och 

tog mellan 30 minuter och en timme.   

4.2.3 Dataanalys 

Dataanalysen skedde under april månad 2017. För att analysera den transkriberade empirin 

användes kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en analysmetod som syftar till att 

identifiera skillnader och likheter i studiens undersökta område (Graneheim & Lundman 

2004).  Graneheim och Lundman (2004) menar att innehållsanalysen möjliggör tolkning av 

texter på manifest och latentnivå. Den manifesta nivån kan beskrivas som en presentation av 

texten utan vidare tolkning. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar att det manifesta 

innehållet är det uppenbara innehållet i en text, exempelvis en direkt utsaga från en av 

deltagarna i fokusgrupperna. Den latenta nivån kännetecknas istället av den underliggande 

meningen, det vill säga det forskaren tolkar genom deltagarnas berättelser. Genom den latenta 
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nivån beskrivs således textens mening genom en djupare tolkning av forskaren (Graneheim & 

Lundman 2004).  

För att få en helhetsbild lästes det transkriberade materialet flera gånger. Utifrån de 

transkriberade intervjuerna identifierades olika meningsbärande enheter som var centrala och 

relevanta för studiens syfte. Meningsbärande enheter är meningar eller ord som genom 

innehåll går att koppla till varandra (Graneheim & Lundman 2004). Dessa 

meningsbärandeenheter kondenserades senare på en manifest nivå, det vill säga förkortades 

utan att enheterna tappade sin centrala mening. Dessa kondenseringar gjordes senare om till 

koder som på en latent nivå resulterade i preliminära subkategorier och kategorier. Vidare 

menar Graneheim och Lundman (2004) att en text alltid får olika meningar och tolkningar 

beroende på vem som läser och tolkar den. Detta kommer senare att diskuteras i 

metoddiskussionen kopplat till trovärdighet gällande kvalitativ forskning. Under 

analysprocessen har preliminära subkategorier och kategorier diskuterats med handledare och 

en neutral person för att senare resultera i slutgiltiga subkategorier och kategorier.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att citat från datainsamlingen är en viktig aspekt för 

att lyfta trovärdigheten i en studie. Genom att presentera analysen genom deltagarnas citat 

görs också texten mer levande. Citat som presenteras i studien kan ha korrigerats till korrekt 

svenska men detta utan att dess innebörd och centrala innehåll påverkats. Nedan i tabell 3 

visas exempel på hur dataanalysen har gått till. 
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Tabell 3. Analysprocess. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Subkategori Kategori 

Men det kan vara 

allt ifrån sexuella 

övergrepp typ 

som att personen 

taffsar på en fast 

man inte vill (2) 

Allt ifrån sexuella 

övergrepp som att 

personen taffsar 

på en fast man 

inte vill (2) 

Sexuellt våld Unga tjejers 

definitioner 

Attityd och 

definition 

De enda jag kan 

tänka mig det är 

typ om tjejen är 

våldsam mot 

killen så kanske 

han måste 

försvara sig med 

våld men det är 

det enda jag kan 

tänka på (1) 

Det enda jag kan 

tänka mig är om 

typ tjejen är 

våldsam mot 

killen så kanske 

han måste 

försvara sig med 

våld (1) 

Legitimt för killar 

att använda våld 

vid självförsvar 

Förmildrande 

omständigheter 

Attityd och 

definition  

/../ alltså trivs inte 

personen i sig 

med Kim då 

skulle jag ställa 

frågan varför inte 

lämna däremot 

trivs denna 

personen med 

Kim så är det ju 

en svårare grej för 

det är ju väldigt 

svårt med att 

släppa kärleken 

fast personen är 

dum (3) 

Trivs inte 

personen med 

Kim skulle jag 

ställa frågan 

varför inte lämna, 

däremot trivs 

personen med 

Kim så är det en 

svårare grej, det 

är väldigt svårt att 

släppa kärleken 

fast personen är 

dum (3) 

Normalisering  Upplevda 

barriärer 

Möjligheter och 

utmaningar för 

stöd 

 

4.2.4 Etiska överväganden 

Forskning är viktigt både för individers men också för samhällets utveckling. Samtidigt krävs 

det att forskning enligt forskningskravet håller hög kvalitet och att den fokuserar på 

betydelsefulla frågor för individer. Samtidigt har individer rätt enligt individskyddskravet att 

inte utsättas för olämplig insyn i deras liv och relationer (Vetenskapsrådet 2011). För att 

säkerställa god forskningsetik utgick studien ifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav inkluderar; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2011). Nedan 

redogörs för hur dessa krav har tagits hänsyn till i studien. 
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Med hänsyn till informationskravet ska forskaren informera deltagare och berörda parter om 

studiens syfte och villkor för deltagande (Vetenskapsrådet 2011). För att säkerställa detta 

informerades både rektor, kurator, mentorer samt studiens deltagare om studiens syfte, deras 

medverkan, frivillighet och rätten att närsomhelst under studien avbryta detta deltagande utan 

vidare förklaring. Vidare fick alla inblandade parter ta del av ett informationstillfälle samt ett 

informationsblad med kontaktuppgifter både till författare samt handledare för att enkelt ta 

kontakt vid vidare frågor eller funderingar.   

För att uppfylla samtyckeskravet krävs det att deltagare får information och rätt att själva 

bestämma, samtycka över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011). Forskning som riktar sig 

till individer över 15 år kräver inte samtycke från vårdnadshavare. För att säkerställa 

samtyckeskravet informerades både rektor och deltagarna om att deltagande i studien var 

frivilligt och som ovan nämnt att detta deltagande kunde avbrytas närsomhelst utan vidare 

påföljd. För att fastställa samtyckeskravet fick rektor samt deltagare både muntligt och 

skriftligt ge samtyckte till genomförande och deltagande i studien.   

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2011). Nyttjandekravet uppfylldes genom att det material som framkommit 

under datainsamlingen endast användes i det syfte som deltagarna gett samtycke till. Redan i 

informationsbrevet fick alla parter information om att studien var ett examensarbete och att 

materialet endast skulle presenteras och användas i det syftet. Deltagarna blev också 

informerade om att allt material skulle kasseras efter arbetets slut.  

Slutligen handlar Konfidentialitetskravet om att avidentifiera deltagare samt att den 

information som framkommer under datainsamlingen inte görs tillgänglig för någon annan 

(Vetenskapsrådet 2011). För att säkerställa detta specificeras inte i vilken kommun 

fokusgrupperna ägt rum utan benämns utifrån ”högstadieskola i Värmlands län”. För att ge en 

förståelse samt kontext till studiens målgrupp har deltagarnas ålder och kön framkommit i 

studien men namnen som används i studien är fingerade.  

4.2.5 Kvalitetsaspekter vid kvalitativ forskning   

Malterud (2001) menar att kvalitativa studier alltid ska syfta till att använda sig av mest 

lämpliga metod för att få så trovärdig data som möjligt. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att trovärdighet bygger på tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och bekräftelsebarhet 

av resultaten i en studie.  Vidare handlar trovärdighet om att kunna påvisa att data samt 
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analyser i en studie är tillförlitliga (Trost 2010). Faktorer som kan påverka tillförlitligheten i 

en studie är exempelvis vilka metoder och tillvägagångssätt forskaren har haft för att mäta 

studiens avsedda syfte (Trost 2010). Vidare lyfter Malterud (2001) begreppet intern validitet 

som nära sammankopplat till överförbarhet och menar att det syftar till att mäta om studien 

verkligen mäter det avsedda syftet. Den externa validiteten handlar om hur applicerbart 

studiens slutresultat är. Överförbarhet lyfts även av Graneheim och Lundman (2004) som en 

viktig kvalitetsaspekt där överförbarhet också handlar om i vilken grad resultaten av studien 

går att tillämpa i liknande kontexter eller bland liknande grupper. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att överförbarhet kan uppnås om studien ger en tydlig förklaring kring hur 

urval, datainsamling och hur dataanalys har genomförts. 

Giltlighet handlar om studiens fokus och hur väl datainsamling, dataanalys och resultat 

refererar till studiens syfte. Giltlighet handlar också om i vilken utsträckning upprepade 

datainsamlingar skulle resultera i samma mönster över tid (Graneheim & Lundman 2004). 

Slutligen handlar bekräftelsebarhet av studien om i vilken utsträckning studien är neutral och 

huruvida exempelvis författarens förförståelse eller andra faktorer har påverkat datamaterialet 

(Graneheim & Lundman 2004). Malterud (2001) diskuterar begreppet reflexivitet och menar 

att det är viktigt att forskare är medvetna om sina styrkor respektive svagheter samt att dessa 

redogörs för att påvisa om och hur de kan påverka studiens resultat och därmed trovärdighet.  

Alla dessa kvalitetsaspekter vid kvalitativ forskning kommer vidare att diskuteras och 

utvecklas senare i studiens metoddiskussion.  

5. Resultat  

Syftet med studien var att kvantitativt undersöka förekomst av våld i ungas parrelationer samt 

att undersöka unga tjejers attityder kring våld i ungas parrelationer. Inledningsvis presenteras 

resultaten av den kvantitativa undersökningen. 
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5.1 Kvantitativ undersökning 

Tabell 4 visar att det är vanligare att tjejer både är offer och förövare gällande fysiskt våld i 

sina parrelationer. I elevenkätundersökningen var det 2,5 procent av tjejerna som uppgav att 

de hade blivit slagna av en partner respektive 1,1 procent tjejer som uppgav att de hade slagit 

en partner. Gällande pojkarna var detta 0,9 procent respektive 0,2 procent. Det fanns även ett 

starkt statistiskt samband mellan att vara tjej och bli slagen samt att vara tjej och slå sin 

partner.  

Tabell 4. Förekomst av fysiskt våld i ungas parrelationer kopplat till elevernas bakgrund 

  Slagen av 

flickvän/pojkvän 

% (n) 

 Slagit 

flickvän/pojkvän 

% (n) 

 

Flicka   2,5 % (57) ***  1,1 % (26) ***  

Pojke  0,9 % (20)  0,2 % (4)  

      

Årskurs 9  1,4 % (32)  0,5 % (11)  

År 2 gymnasiet  1,9 % (47)  0,9 % (22)  

      

Aldrig upplevt våld 

mellan föräldrar 

 1,2 % (47)  0,4 % (16)  

Upplevt våld mellan 

föräldrar 

 4,8 % (31) ***  2,5 % (16) ***  

      

God ekonomi  1,5 % (70)  0,6 % (28)  

Sämre ekonomi  5,2 % (8) ***  3,3 % (5) ***  

      

Bor med båda 

föräldrarna 

 1,2 % (41)   0,6 % (21)   

Bor med en förälder 

mestadels 

 3,1 % (33) ***  0,7 % (7)  

      

Född i Sverige/Norden  1,7 % (73)  0,8 % (32)   

Född utanför Norden  1,3 % (7)  0,2 % (1)  

      

Inte utsatt för någon typ 

av barnmisshandel  

 0,7 % (16)  0,3 % (6)  

Utsatt för någon typ av 

barnmisshandel 

 3,2 % (57)***  1,3 % (23) ***  

P-värde under 0.05 *, P-värde under 0,01 **, P-värde under 0,001 *** 

Av ungdomarna som hade blivit slagna av en partner var det 13,6 procent som själva hade 

slagit en partner. Av dessa 11 ungdomar var 10 stycken tjejer och en kille. Det var 0,5 procent 

som uppgav att de inte hade blivit slagna av en partner men som själva utövat fysiskt våld i en 
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parrelation. Majoriteten av dessa var tjejer. Det fanns både ett statistiskt samband mellan att 

slå och bli slagen samt att vara tjej och utöva fysiskt våld tillbaka. 

Vidare visade resultaten att det är signifikant vanligare att ungdomar som upplevt våld mellan 

föräldrar, har en sämre familjeekonomi, och som har varit utsatta för någon typ av 

barnmisshandel i större utsträckning blir slagna av eller utövar fysiskt våld mot en partner i 

jämförelse med ungdomar som aldrig upplevt våld mellan föräldrar, har en god 

familjeekonomi och som inte varit utsatta för någon typ av barnmisshandel. Det var även 

signifikant vanligare att ungdomar som mestadels bor med en förälder blir slagen av en 

partner. 

Även om det inte fanns en statistisk signifikans, så var det vanligare att ungdomar i årskurs 2 

på gymnasiet både blev slagna av en partner samt att dessa ungdomar i större utsträckning 

även utövade fysiskt våld i sina parrelationer. Ungdomar födda i Sverige/Norden var i 

signifikant större utsträckning både utsatta för fysiskt våld och utövade fysiskt våld i sina 

parrelationer i jämförelse till ungdomar födda utanför norden. 

Vidare var det även signifikant vanligare att tjejer fick uppsöka sjukvård till följd av sina 

skador efter att ha blivit slagen av en partner (se tabell 5). Totalt uppgav 0,9 procent av 

tjejerna att de behövt uppsöka sjukvård till följd av sina skador i jämförelse med 0,5 procent 

av pojkarna. Likt resultaten ovan fanns ett starkt statistiskt samband mellan att uppleva våld 

mellan föräldrar, ha sämre familjeekonomi och vara utsatt för någon typ av barnmisshandel 

och bli slagen av en partner som krävt sjukvård. Inga större skillnader förekom gällande 

ungdomarnas ålder när det gällde behov av sjukvård.   

Gällande resultaten kopplat till att vara utsatt för sexuellt partnervåld fanns tydliga 

signifikanta skillnader. Det var signifikant vanligare att vara tjej och att ha upplevt våld 

mellan föräldrarna, att bo med en förälder mestadels samt att vara utsatt för någon typ av 

barnmisshandel och vara utsatt för sexuellt partnervåld. Nästan sex procent av tjejerna att de 

hade varit utsatta för sexuellt partnervåld i jämförelse med en procent av killarna. 
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Tabell 5. Förekomst av fysiskt våld i ungas parrelationer som krävt sjukvård samt 

förekomst av utsatthet för sexuellt partnervåld  

 Slagen av flickvän/pojkvän 

som krävt sjukvård % (n) 

Utsatt för sexuellt partnervåld 

% (n) 

Flicka 0,9 % (21) ** 5,8 % (131) *** 

Pojke 0,5 % (12) 1,0 % (24) 

   

Årskurs 9 0,8 % (17) 2,9 % (66) 

Årskurs 2 gymnasiet 0,9 % (21) 4,0 % (96) * 

   

Aldrig upplev våld mellan 

föräldrar 

0,6 % (22) 2,7 % (106) 

Upplevt våld mellan föräldrar 2,2 % (14) *** 9,0 % (57) *** 

   

God ekonomi 0,7 % (30) 3,4 % (153) 

Sämre ekonomi 3,3 % (5) *** 7,4 % (11) ** 

   

Bor med båda föräldrarna 0,6 % (21)  2,8 % (95) 

Bor med en förälder mestadels  0,9 % (10) 5,8 % (61) *** 

   

Född i Sverige/norden  0,7 % (31) 3,5 % (145) 

Född utanför norden 1,3 % (7) 3,9 % (20) 

   

Inte utsatt för någon typ av 

barnmisshandel 

0,1 % (3) 1,6 % (37) 

Utsatt för någon typ av 

barnmisshandel 

1,8 % (32) *** 6,9 % (122) *** 

P-värde under 0.05 *, P-värde under 0,01 **, P-värde under 0,001 *** 

Det fanns ett svagt samband mellan att gå på årskurs 2 på gymnasiet samt att ha en sämre 

familjeekonomi och att ha varit utsatt för sexuellt partnervåld. Även om det inte fanns ett 

statistiskt samband var de vanligare att ungdomar födda i Sverige/Norden uppgav att de hade 

varit utsatta för sexuellt partnervåld. Det var marginellt vanligare att ungdomar födda utanför 

norden var utsatta för sexuellt partnervåld än ungdomar födda i Sverige. Denna skillnad var 

dock inte statistisk signifikant.  

5.2 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa innehållsanalysen av intervjumaterialet resulterade i två kategorier: ”Våld i 

ungas parrelationer” med subkategorierna unga tjejers definitioner samt förmildrande 

omständigheter. Den andra kategorin ”Möjligheter och utmaningar för stöd” resulterade i två 

tillhörande subkategorier: socialt nätverk och upplevda barriärer. Nedan i tabellen redovisas 

de två kategorierna med tillhörande subkategorier.  
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Tabell 6. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Attityd och definition Unga tjejers definitioner 

Förmildrande omständigheter 

Möjligheter och utmaningar för stöd Socialt nätverk 

Upplevda barriärer  

 

5.3 Attityd och definition 

Kategorin attityd och definition handlar om hur unga tjejer definierar fysiskt, psykiskt, 

sexuellt, materiellt, socialt och digitalt våld samt deras attityder och tankar kring när våld kan 

ses som en förmildrande omständighet i en parrelation.  

5.3.1 Unga tjejers definitioner  

Subkategorin unga tjejers definitioner består av de olika typerna av beteenden samt 

handlingar som ungdomarna lyfter som våld i en parrelation. Det fysiska våldet 

karaktäriserades av att slå, sparka, dra i håret, att puttas, att hålla i hårt och inte släppa taget 

om partnern vill gå ifrån.  

Det psykiska våldet beskrevs av ungdomarna utifrån att kalla partnern för nedlåtande och 

använda kränkande ord såsom idiot och hora, att vara trevlig mot andra men vara otrevlig mot 

partnern, att partnern utövade ett kontrollerande beteende, eller genom att osynliggöra 

partnern. Fokusgrupperna menade att både tjejer och killar utövar psykiskt våld men att det är 

vanligare att killar kallar tjejer för nedlåtande och kränkande ord såsom hora och slampa.  

Linda: Någonting många inte tänker på det är ju till exempel om man kallar 

varandra namn eller om man alltid säger något dåligt om personen eller sånt som 

man kanske inte tänker på, det är ju också våld jag tycker att det ska man ta som 

någonting seriöst. För oftast tänker man att våld är bara om man slåss eller så då 

är det en våldsam relation men om man är taskig mot personen och pratar ner på 

den och sånt då är det ju också våld.  

 Vidare definierades sexuellt våld som våldtäkt, att partnern inte respekterade ett nej eller att 

partnern pussade och tog på en fast hen inte vill. Materiellt våld beskrevs av ungdomarna 

utifrån att partnern skulle kasta eller ha sönder föremål. Det Sociala våldet kännetecknades av 

att partnern kommenterade, kontrollerade och begränsade partnerns umgängeskrets och att 

partnern hade som önskemål att partnern skulle sluta umgås med vissa eller alla vänner. 
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Fokusgrupperna diskuterade vikten av att ha en partner som respekterar ens privatliv och 

vänner oavsett om de är i ett förhållande eller inte. Att ha tid för vänner och familj beskrevs 

som viktiga komponenter i ett hälsosamt förhållande.  

Slutligen definierades digitalt våld genom att ha en partner som ville titta igenom den andres 

mobiltelefon och se vilka personen skriver med. Fokusgrupperna ansåg att mobiltelefoner 

tillhör privatlivet oavsett om man är i ett förhållande eller inte och att det var viktigt att 

respektera partnerns integritet och rätt till ett privatliv. Detta gäller oavsett om det är en 

partner eller en annan anhörig som är intresserad och nyfiken över vem eller vilka personen 

skriver med.   

Vidare framkom det i fokusgrupperna att det digitala våldet omfattar en stor del av ungas 

vardag. Relationer, där partnern inte litar på och respekterar den andres privatliv beskrevs som 

ohälsosamma relationer. Grupperna nämnde att det oftare var killar som ville kontrollera 

flickvänners mobiltelefoner och att det var väldigt vanligt förekommande bland unga idag.    

Linda: Oftast i relationer så är det killen som är våldsam och man känner igen 

det här med att Kim vill kolla igenom mobiltelefoner för som sagt man ser det 

väldigt mycket i vår ålder att det är så att den är väldigt kontrollerande och det 

brukar vara killen som är det. 

Fortsättningsvis ställde ofta fokusgrupperna fysiskt och psykiskt våld mot varandra. 

Ungdomarna var ense om att fysiskt och psykiskt våld används som maktutövning i ungas 

parrelationer men menade att det fysiska våldet är värre. Ungdomarna menade att båda 

formerna av våld är lika illa men att det fysiska våldet är värre då det kan resultera i 

permanenta skador. Det fysiska våldet diskuterades även utifrån att det innefattar mer än bara 

fysiskt våld. Att det fysiska våldet även bidrar till psykiskt våld genom att den utsatte mår 

psykiskt dåligt samtidigt som det också är förknippat med mycket skamkänslor för att det är 

synligt och lättare kan upptäckas av ens omgivning.  

 

Linn: Det psykiska innefattar ju egentligen en större del utan det får en ju o må 

dåligt på flera sätt då kanske man får ont och man mår dåligt och så skäms man 

om man typ får blåmärken och sånt där att man kanske inte kan byta om i 

omklädningsrum och sånt för man blir orolig för att folk ska fråga vad som har 

hänt  
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I kontrast till det fysiska våldet som diskuterades utifrån dess synlighet, diskuterades det 

psykiska våldet utifrån att det inte var lika synligt och därmed inte lika enkelt att bevisa. Att 

våld ofta enbart förknippas med fysiskt våld just för att det är mest förekommande på tv 

diskuterades också bland ungdomarna. Att det psykiska våldet kanske inte alltid utövas 

offentligt, utan enbart när de två parterna är ensamma diskuterades utifrån att försvåra det för 

omgivningen att upptäcka om en ungdom levde i en våldsam parrelation.  

5.3.2 Förmildrande omständigheter 

Subkategorin förmildrande omständigheter består av ungdomarnas skildringar kring de 

tillfällen och situationer då våld i en parrelation kan ses som en förmildrande omständighet. 

Att det är själva upplevelsen och inte alltid det som är att betrakta som ett lagbrott som är 

avgörande för vad som är våld diskuterades av gruppdeltagarna. Vidare menade ungdomarna 

att även våldets grad kan avgöra hur allvarlig situationen är och bör betraktas.  

Ett av de olika tillfällena där våld ses som en förmildrande omständighet i en parrelation var 

om partnern hade ett självskadebeteende och det krävdes våld för att motverka att hen 

skadade sig själv. Fortsättningsvis diskuterade alla fokusgrupperna skojbråk i en parrelation 

som en förmildrande omständighet. Om våld upplevs som roligt av båda partnerna, ansåg 

ungdomarna att det inte handlade om ett våldsamt beteende. Gränsen för när det är på skämt 

och när det uppfattas som allvarligt är beroende av hur mottagaren reagerar. Likaså menar 

ungdomarna att det är viktigt att båda parterna är med på skojbråket och att det är viktigt att 

båda parterna är med på det och att båda parterna respekterar ett nej om den ena parten vill 

sluta. Bemöts våldet med skratt och båda upplever det roligt är det inte våld, men om ena 

parten blir skadad på allvar, sårad eller skrattar för att inte visa emotioner är situationen att 

betrakta som våld.  

 

Lisa: Men om någon blir alltså, om man blir skadad på liksom allvar och känner 

nej men inte skadad men man kan ju bli sårad där går nog gränsen tycker jag  

I en annan fokusgrupp diskuterade ungdomarna vart gränsen går för att verkligen slå på 

riktigt. Deltagarna menade att skojbråk aldrig är menat att egentligen såra eller skada en 

partner, utan att det, precis som det heter, förutsätter en interaktion på bådas villkor där båda 

parterna upplever det som roligt. Gränsen för att skojbråk har gått för långt, dras ifall att 

mottagaren eller den andra parten får ont på riktigt. Att slå för hårt, eller sparka för hårt, alltså 
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mer än vad leken eller skojbråket kräver är att betrakta som våld i en parrelation. En annan 

förmildrande omständighet som diskuterades för att bruka våld i en parrelation var i 

självförsvar. Fokusgrupperna menade att våld är legitimt att använda i självförsvar och att 

detta gäller för båda könen. Grupperna indikerade däremot att det skiljer sig åt beroende på i 

vilket syfte könen använder självförsvar. Gällande tjejer, är det oftare att självförsvar krävs 

för att skydda sig. Detta beror på att män är starkare än kvinnor vilket förutsätter att kvinnor 

måste uppvisa våld för att kunna försvara sig själva.  

 

Linn: Sen så kanske det är vanligare att en tjej måste använda våld för att ta sig 

lös och det handlar ju egentligen mest om att män är ju starkare än kvinnor alltså 

så ska det ju vara och då är det ju kanske lättare för en kille att ta sig lös utan 

våld än vad det är för en tjej. Man kanske måste slå personen för att den ska 

liksom alltså ta sig undan eller att man ska få ett hål och ta sig ut. Så är det ju 

bara. 

Fortsättningsvis menade ungdomarna att det också är legitimt för killar att använda våld i 

självförsvar men att det förutsätter att även tjejen uppvisar ett våldsamt beteende gentemot 

honom. Att både tjejer och killar får använda våld i självförsvar för att skydda sig mot 

sexuella övergrepp diskuterades i de olika fokusgrupperna. Även om våld betraktades som 

legitimt vid självförsvar menade fokusgrupperna att det finns en skillnad och gräns för hur 

mycket våld det går att använda i syfte att skydda sig själv. Att bruka mer våld än tillfället 

kräver anses vara våld, oavsett om det är en tjej eller kille som använder våld i självförsvar. I 

fokusgrupperna framkom det även att psykiskt våld anses som legitimt och befogat om den 

ena partnern börjar använda kränkande eller nedlåtande ord/kommentarer.  

Linda: Alltså nej, han skriker ju tillbaka efter att Kim har skrikit på honom men 

det är ju bara naturligt att man vill försvara sig själv och skrika tillbaka så det 

tycker jag egentligen inte är fel eller beroende på vad han sa, det får man ju inte 

reda på i texten.  

Att bruka våld som en del i ett skojbråk, i syfte att försvara sig eller för att skydda en annan 

partner från ett självskadebeteende sågs av fokusgrupperna som förmildrande omständigheter 

för att använda våld. Den egna upplevelsen avgör om personen blir illa berörd eller skadad av 

våldet och båda parter måste respektera varandra om den ena säger nej eller sluta skratta.  
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5.4 Möjligheter och utmaningar för stöd 

Kategorin lyfter olika möjligheter och utmaningar för stöd i relation till våld i ungas 

parrelationer. Fokusgrupperna lyfter vikten av ett gott socialt nätverk bestående av trygga och 

pålitliga vänner och familj som essentiell för att söka hjälp. Kategorin belyser även olika 

upplevda barriärer för ungdomar att söka hjälp och hur dessa kan bidra med oro, rädsla och 

skam för att prata om våld med personer i närheten.  

5.4.1 Socialt nätverk 

Subkategorin socialt nätverk lyfter till vem eller vilka ungdomarna skulle söka hjälp, om de 

blev utsatta för våld i en parrelation. Gemensamt för fokusgrupperna var att prata med en 

person de känner förtroende för och som de vet att de kan lita på. Dessa kunde vara allt ifrån 

vänner till föräldrar, syskon och lärare på skolan. Det essentiella var att ungdomarna skiljde 

på att söka hjälp och få stöd. Att få stöd ansågs vara emotionellt stöd från vänner som gjorde 

en trygg och fick en att må bra igen i jämförelse med att få hjälp av en vuxen för att få hjälp 

att upprätta en polisanmälan eller lämna den våldsutövande partnern.  

Anna: Det känns som när man pratar med en kompis får man mer stöd i liksom 

hur man mår 

Sofia: Aa och förälder är mer stöd i att det kanske inte ska hända igen 

Det emotionella stödet från kompisar beskrivs också utifrån att vilja göra det som är bäst för 

den våldsutsatte kompisen. Att en kompis ofta försöker sätta sig in i vad som skulle bli bäst 

för vännen istället för att direkt agera. Samtidigt belyser ungdomarna att vuxna har mer 

kunskap om hur de ska agera för att bistå med hjälp till en person som har blivit utsatt för 

våld. I fokusgrupperna framkom att kompisar inte alltid har rätt kunskap om vart det går att 

vända sig för att få hjälp eller hur det är bra att agera vid ett akut skede. Fortsättningsvis 

beskrev ungdomarna att de skulle kunna vända sig till en killkompis, om de blev utsatta för 

våld i en parrelation. Att söka sig till en killkompis skulle fungera som ett sätt att skrämma 

den våldsutövande pojkvännen. Ungdomarna menade att det kanske inte skulle ha samma 

inverkan om en tjejkompis pratade med och bad personen att sluta använda våld.  

Vidare menade ungdomarna att vuxna oftare är mer handlingskraftiga än jämnåriga vänner. 

Vuxna beskrevs ofta utifrån egenskaper som att ha kunskap, makt och att våga agera snabbt 

om en ungdom behövde hjälp.  
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Linda: Ja de kan ju lättare typ ta det till om det är jätteseriöst ta det till polisen 

och så och det känns som att en vuxen typ vet vad man ska göra. För att dom 

kanske kan avgöra på vilken grad det är och vad man ska göra med det sen. 

5.4.2 Upplevda barriärer 

Subkategorin upplevda barriärer innehåller olika upplevda hinder för unga tjejer att berätta 

om deras utsatthet för våld i en parrelation, dels också hur olika faktorer såsom normalisering 

av våld, känslor av skam, rädsla och oro kan förhindra att unga söker hjälp. I fokusgrupperna 

framkom det att normalisering av våld kan påverka unga i olika riktningar. En av dessa 

riktningar handlar om att de unga själva har normaliserat situationen och våldet de befinner 

sig i och inte söker hjälp för att de börjar se det som ett normalt inslag i vardagen. 

Sofia: Hade jag suttit och pratat med den här Alex så hade jag frågat denna Alex 

om den trivs i förhållandet med Kim, alltså trivs inte personen i sig med Kim då 

skulle jag ställa frågan varför inte lämna? Däremot trivs denna personen med 

Kim så är det ju en svårare grej för att det är ju väldigt svårt med att släppa 

kärleken även fast personen är dum 

Ungdomarna menade vidare att om de har en vän som är i en våldsam relation och de har 

försökt att prata med personen, men personen inte vill lämna för att den upplever sig vara kär, 

återstår det att söka vuxet stöd för att ungdomen själv inte skulle lyckas göra ett sådant 

uppbrott pågrund av normalisering. Att det är vanligt att känna ansvar och kärlek gentemot en 

partner som brukar våld i en parrelation diskuterades av ungdomarna. Även om det finns en 

medvetenhet kring att personen inte är bra emot en, kan känslor av kärlek försvåra eller 

närmare omöjliggöra en uppbrottsprocess.  

Linn: Och man kanske inte vill även fast det är en dålig person man är 

tillsammans med så kanske man fortfarande älskar den personen och inte vill  

Emma: släppa taget 

En annan riktning som framkom i fokusgrupperna var att ungdomarna delade en uppfattning 

om när det fortfarande var viktigt att söka hjälp. Att det fanns olika varningssignaler i ett 

förhållande som borde signalera att ett uppbrott borde göras för att situationen är för allvarlig 

och annars kan få förödande konsekvenser. Dessa varningssignaler kunde vara alltifrån att 

partnern började trakassera, kalla partnern för dåliga saker vilket kunde resultera i att 
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mottagaren faktiskt börjar tro på det den säger diskuterades utifrån varningssignaler som 

borde leda till att ungdomar sökte hjälp ur förhållandet.  

Samtidigt menade ungdomarna att det kan vara svårt för unga att söka hjälp ur våldsamma 

parrelationer för att de saknar referensramar för hur ett hälsosamt förhållande ska se ut. Om 

det ofta i ens omgivning diskuteras utifrån att unga inte vet bättre, att det är så det ska vara 

och att relationer fungerar på det här viset, försvårar det för ungdomar att vända sig till vuxna 

för att berätta om en våldsam relation dels eftersom unga då inte tänker att det ens är något fel 

för de antar att det ska vara på det viset. Den typen av tankegångar kombineras då ofta med 

känslor av skam för att medvetandegöra sin omgivning om ett våldsamt förhållande. 

Linda: Jo men jag tror att om man är utsatt för det så är det nog svårt att prata 

om det för att speciellt till exempel det med att man säger taskiga saker många 

tror ju att aa men det är så alla gör ju så så det är så en relation ska se ut. Så jag 

tror inte man pratar mycket om det för man tror att det är normalt. Och så 

kanske man skäms också över det.  

Vidare framkom det i fokusgrupperna att unga önskar att vuxna och deras omgivning slutar 

att normalisera våld i ungas parrelationer och därmed får unga att inse att det inte handlar som 

skämt när ens partner beter sig illa eller att det är så förhållanden ska se ut och fungera. Att 

vuxna vågar markera mot beteenden som är fel och tar våld i ungas parrelationer på allvar så 

att unga och vågar agera när de blir utsatta. Att vuxna ska våga agera och markera mot våld i 

ungas parrelationer framkom även kopplat just specifikt till det digitala våldet. Ungdomarna 

menade att vuxna ofta förminskar digitalt våld samtidigt som de skuldbelägger unga för att 

hamna i situationer där de kanske blir utsatta på nätet. Att vuxna inte tar digitalt våld på allvar 

och förminskar det samtidigt som de skuldbelägger unga för att bli lurade och därmed utsatta, 

kan vara ett hinder för att unga inte vågar berätta för sin omgivning om utsatthet på nätet.  

Linn: Ja men jag tror att det är mycket att vuxna inte litar på barn och ungdomar 

att det är väldigt mycket såhär gud vilka fantasier och de lever sitt liv på sociala 

medier och det blir ju mycket såhära med sexuella övergrepp som kommer på 

typ snapchat och instagram med folk som utger sig för att vara någon så är det 

inte det och folk som ah men det är mycket nakenbilder och sånt man blir ju 

kränkt av det också 
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Vidare framkom det i fokusgrupperna att unga kunde uppleva olika sorters rädslor som 

barriärer för att göra ett uppbrott men också från att berätta om en våldsam parrelation.  Att 

vara rädd för att situationen skulle bli värre om någon annan fick veta eller att hotbilden 

gentemot en själv skulle öka uppgavs som en rädsla för att söka hjälp ur en våldsam 

parrelation. 

Ida: Det är väl jobbigt för dom som är med om det dom kanske inte vågar säga 

något för om till exempel om killen utsätter tjejen för våld då kanske inte tjejen 

vill säga någonting för att aa han kanske har typ hotat med henne att aa om du 

säger någonting om det hära så aa kommer jag slå dig igen eller typ såhära och 

då kanske hon inte vågar säga någonting eller om det är tvärtom vet inte. 

Rädsla för repressalier från den våldsutövande partnern var en typ av rädsla som kunde hindra 

unga från att berätta om våld för sin omgivning. Samtidigt framkom det i fokusgrupperna att 

det finns en rädsla hos ungdomar för att inte bli trodda alls om de berättar. Att inte bli trodd 

både av sin omgivning men också av rättsväsendet upplevdes som hinder för att berätta om en 

våldsam parrelation. Att rättsväsende kan uppfatta polisanmälan som en hämndhandling och 

därmed inte tro på personer som söker stöd hos myndigheter diskuterades mellan 

ungdomarna. En annan upplevd barriär som uppkom under fokusgrupperna var oro för 

ryktesspridning om det framkom att en person var i en våldsam relation. Även om 

ungdomarna menade att de skulle vända sig till en kompis för att få emotionellt stöd, menade 

de också att de hellre skulle berätta för en kompis på en annan skola för att det minimerar 

risken för ryktesspridning. Vidare menade ungdomarna att det också kan hända att vänner 

pratar ihop sig efter att en kompis har berättat för att försöka diskutera hur de kan hjälpa till 

eller finnas som stöd, men att andra kan snappa upp vad de har pratat om och sprida ordet 

vidare till andra personer på skolan. 

Linn: Det blir ju väldigt enkelt att om jag säger till tjejerna i klassen att min 

pojkvän slår mig eller han gör det här mot mig eller han tar på mig fast jag inte 

vill, då blir det ju kanske lätt att när jag inte är med att dom sitter och hur ska vi 

hjälpa Linn och så kommer det någon som sitter vid ett annat bord och hör och 

sen så går ryktet och sen så vet alla 

Men det var inte bara ryktesspridning som skapade en oro i relation till att berätta om våld, 

det framkom också i fokusgrupperna att unga tjejer ofta väljer att inte berätta om våld för att 

de är oroliga för att bli betraktade som offer av personer i sin omgivning. Ungdomarna 
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menade att om de pratar med exempelvis någon kompis på skolan eller flera tjejer i klassen så 

kan de skapa en känsla av att tjejkompisarna tror att den som berättar vill att de ska tycka 

synd om en eller till och med att den skryter och överdriver sin situation. 

Slutligen diskuterade fokusgrupperna hur skam kan hindra hjälpsökande ur en våldsam 

parrelation. Ungdomarna menade att även om det kan vara normaliserat med våld i ungas 

parrelationer och att unga tror att våld är en naturlig del i ett förhållande så kan det också vara 

så att unga skäms för att berätta om hur de verkligen har det. Att de på grund av skamkänslor 

väljer att inte berätta för att de är oroliga för hur omgivningen ska bemöta det de berättar.  

Linn: Eftersom man skäms väldigt mycket också så tror jag att man tycker att 

det är jobbigt att prata om det 

6. Diskussion 

6.1 Förekomst av våld i ungas parrelationer 

Det ena syftet med studien var att undersöka förekomst av våld i ungas parrelationer utifrån 

data från en nationell kartläggning om våld mot barn (Jernbro & Janson 2017). Resultaten 

från den aktuella studien visade att tjejer i större utsträckning än pojkar utsätts för både fysiskt 

våld, sexuellt våld och fysiskt våld som kräver sjukvård i sina parrelationer. Forskning från 

Ahno (2016) och Hellevik och Överlien (2016) pekar just på att tjejer i större utsträckning 

löper större risk för att utsättas för både fysiskt och sexuellt våld i sina parrelationer. Vidare 

visar resultaten från den aktuella studien att det är signifikant vanligare att tjejer som själva 

blir utsatta för fysiskt våld också använder fysiskt våld tillbaka. En möjlig förklaring till detta 

skulle kunna vara att detta våld har förekommit som respons på tidigare våld och utövats i 

självförsvar (McCarry 2010; Johnson et al. 2014).  

Även om resultaten från den aktuella studien i större utsträckning pekar på att tjejer utsätts för 

fysiskt och sexuellt våld i sina parrelationer visar resultaten också att tjejer i större 

utsträckning utövar våld i sina parrelationer. Både i relation till att ha slagit en 

flickvän/pojkvän där 26 stycken tjejer respektive fyra pojkar uppgav att de hade använt våld, 

fanns ett starkt signifikant samband mellan att vara tjej och utöva fysiskt våld i en parrelation. 

Att tjejer är överrepresenterade när det kommer till att använda våld i en parrelation samt att 

det i större utsträckning är tjejer som utsätts för det grövre våldet visade även forskning från 

Foshee et al (2011) och forskning från Arriga och Foshee (2004). I enighet med resultaten 
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från denna studie baserat på ungdomar från Sverige, visar forskning också att tjejer i större 

utsträckning utsätts för fysiskt våld i sina parrelationer (Stiritup 2018b).  

Resultaten från den aktuella studien påvisar flera olika riskfaktorer för att både utsättas men 

också utsätta en partner för våld i en parrelation. En av dessa faktorer är att leva och växa upp 

med en sämre ekonomi. Resultaten visade ett samband mellan att ha en sämre familjeekonomi 

och utsättas samt utsätta partner för fysiskt våld, varit utsatt för fysiskt våld som krävt 

sjukvård och varit utsatt för sexuellt partnervåld. Fortsättningsvis har forskning från Arriaga 

och Foshee (2004) och Liu et al (2018) påvisat att barn och unga som upplever fysiskt och 

verbalt våld mellan föräldrar själva utsätter men också utsätts för våld i sina parrelationer. 

Även resultaten från denna studie visade ett starkt signifikant samband mellan att ha upplevt 

våld mellan föräldrar samt varit utsatt för någon typ av barnmisshandel och själv utsättas men 

också utsätta sin partner för fysiskt våld.  

Att växa upp i ett våldsamt hushåll beskrivs även av Hellevik och Överlien (2016) som en 

riskfaktor för att unga hamnar i våldsamma relationer.  Det innebär inte bara att unga löper en 

större risk för att utsätta och utsättas för våld i sina parrelationer men också att de löper större 

risk för att utveckla psykisk ohälsa (Janson & Almqvist 2000). Därför är barn och unga som 

växer upp i familjer med våld en viktig målgrupp att synliggöra för att motverka att unga 

själva hamnar i destruktiva parrelationer men också för att motverka framtida psykisk ohälsa 

hos unga.  

 Resultaten från den aktuella studien visade också att det var betydligt vanligare att ungdomar 

som varit utsatta för barnmisshandel i större utsträckning varit utsatta för sexuellt våld samt 

fysiskt våld som resulterat i att de behövt uppsöka sjukvård. Likt resultaten från Ahnos (2016) 

avhandling som menade på att det är en skyddsfaktor att växa upp med båda biologiska 

föräldrarna så visar resultaten från studien att det är signifikant vanligare att ungdomar som 

bor mestadels med en förälder blivit slagna i sina parförhållanden. Resultaten visar 

fortsättningsvis också att det är signifikant vanligare att ungdomar som bor mestadels med en 

förälder utsätts för sexuellt partnervåld. Dessa faktorer och resultat går att återkoppla till 

Folkhälsomyndighetens resonemang kring att våld i nära relationer rymmer inom hälsomålet 

barn och ungas uppväxtvillkor och att barn och ungas förutsättningar från en tidig ålder kan 

vara avgörande för deras hälsoutfall i framtiden (Ahrén & Lager 2012). Ett essentiellt led i att 

motverka våld i nära relationer kan således vara att identifiera riskfaktorer för unga att hamna 
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i destruktiva relationer och försöka hitta lämpliga åtgärder samt metoder för att förebygga 

dess inverkan i ungdomars liv. 

6.2 Ungas tjejers definition av våld 

Studiens andra syfte var att undersöka unga tjejers attityder till våld i ungas parrelationer. Av 

resultaten från den aktuella studien framkom det att unga tjejer har en ganska klar och tydlig 

definition kring de olika typerna av våld i en parrelation. De diskuterar våld utifrån att vara 

fysiskt, psykiskt, sexuellt, digitalt, socialt och materiellt. Den två våldsformerna de unga inte 

lyfte var det ekonomiska och latenta våldet. En förklaring till detta kan vara att ungdomarnas 

unga ålder och att de inte har varit i förhållanden där deras ekonomi har varit påverkad. En 

annan förklaring är också att ungdomarna kanske har haft erfarenhet av ekonomiskt våld men 

inte upplevt det som våld för att de har saknat referensramar för att definiera våldet. Även om 

ungdomarna specifikt inte definierade latent våld diskuterade de hot om våld som en 

försvårande faktor för att göra ett uppbrott. Det kan således vara så att ungdomarna har erfarit 

fler typer av våld än va de själva upplever eller definierar som våld utifrån forskning eller 

befintliga teorier just för att de saknar referensramar för vad som är våld och inte våld 

(Hellevik & Överlien 2016).  

 Likt forskning från Sears et al. (2006) och Foshee et al. (2011) diskuterade ungdomarna i den 

aktuella studien fysiskt våld utifrån att orsaka fysisk skada genom att slåss, sparka, dra i håret, 

putta eller hålla hårt i partnern. Ungdomarnas definition av fysiskt våld stämmer även väl 

överens med Isdals (2017) definition om fysiskt våld.  Även om ungdomarna i den aktuella 

studien inte definierade fysiskt våld utifrån allvarligare, grövre våld likt ungdomarna i 

STIRstudien (Stiritup 2018b) såsom systematisk misshandel eller misshandel med tillhygge så 

menade de att det fysiska våldet utgör den värsta våldstypen för att det kan resultera i 

permanenta skador.  Men det fysiska våldet stannar inte bara vid det fysiska utan berör även 

de unga psykiskt. Att fysiskt våld och psykiskt våld ofta existerar samtidigt eller efterföljer 

varandra uppmärksammades även av Sears et al. (2006). Att vara utsatt för fysiskt våld 

diskuterades i den aktuella studien utifrån att orsaka psykiskt lidande för att det efterlämnar 

synliga ärr och blåmärken vilket kan resultera i att omgivningen upptäcker våldet. Att 

ungdomarna pratar om fysiskt våld nära kopplat till psykiskt lidande kan koppas till Wendt 

och Enanders (2013) resonemang kring att våld faktiskt är en av de mest bidragande 

faktorerna till kvinnors psykiska ohälsa. 
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Likt ungdomarna i Sears et al. (2006) studie, definierade ungdomarna i den aktuella studien 

det psykiska våldet utifrån att kalla partnern för nedlåtande och kränkande ord, att uppvisa ett 

otrevligt beteende enbart gentemot partnern samt att utöva kontroll över partnern. Isdal (2017) 

beskriver det psykiska våldet dels utifrån att styra, kränka eller hota en annan människa. Även 

om ungdomarna inte definierar hot som en del i att utöva psykiskt våld nämner de att hot om 

våld från partnern exempelvis kan försvåra ett uppbrott. Ungdomarna i den aktuella studien 

pratar således om indirekta hot, ett hot som syftar till att förmedla en möjlig fara men utan att 

definiera det som psykiskt våld. Likaväl går detta också att koppla till det latenta våldet, 

eftersom ungdomarna påverkas negativt och blir rädda av att veta att deras beslut om ett 

uppbrott kan resultera i att de blir utsatta för mer våld vilket resulterar i stress och oro.  

Även ungdomarnas definition av sexuellt våld stämde väl överens med internationell 

forskning (Stiritup 2018d). Sexuellt våld definierades av ungdomarna främst utifrån sexuella 

handlingar gentemot en individs egen vilja exempelvis genom sexuellt umgänge, att tvinga 

partnern till att kyssas fast partnern inte vill och att ta på partnern utan partnerns tillåtelse. 

Materiellt våld beskrevs i den aktuella studien genom att kasta eller ha sönder föremål och likt 

det psykiska våldet sågs inte materiellt våld som en del i vad Isdal (2017) kallar för en 

handling för att hota och skapa rädsla hos mottagaren. Att kasta eller ha sönder föremål 

betraktades istället i den aktuella studien utifrån att partnern blev arg och i det kastade 

exempelvis en tavla eller ett annat föremål.  

Ungdomarna menade fortsättningsvis att socialt våld handlar om att kommentera och 

kontrollera partnerns sociala och privatliv genom att styra över vem personen umgås med. Ett 

hälsosamt förhållande beskrevs i den aktuella studien delvis utifrån att respektera partnerns 

privatliv och låta partnern ha tid för vänner och familj. Likt WHO:s definition om socialt våld 

menade ungdomarna i den aktuella studien att socialt våld handlar om att isolera en människa 

från dess sociala omgivning. Att ett hälsosamt förhållande består av att ge varandra utrymme, 

ha tillit till varandra och uppvisa ömsesidig respekt var viktiga faktorer som även lyftes av 

ungdomarna i STIRstudien (Stiritup 2018d).  

Slutligen definierade ungdomarna i den aktuella studien det digitala våldet genom att ha en 

partner som ville kontrollera ens mobiltelefon. Definitionen stämmer väl överens med 

befintlig forskning som också menar att det digitala våldet syftar till att utöva kontroll och 

övervakning i en partners liv (Stonard et al. 2017). Återigen lyfte ungdomarna vikten av att 

respektera varandras privatliv och att det digitala våldet inskränker en människas integritet. 
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Hellevik och Överlien (2016) menar vidare att det digitala våldet också kan innefatta hot och 

tvång gentemot en partner i syfte att exempelvis skicka bilder med sexuellt innehåll. Även om 

ungdomarna i den aktuella studien inte definierade det som digitalt våld i en parrelation 

diskuterade de hur unga utsätts på nätet genom att äldre män utger sig för att vara jämnåriga 

men istället utnyttjar yngre tjejer. Att vuxna inte förstår detta och istället skuld och 

skambelägger ungdomar som blir utsatta för digitalt våld på nätet lyftes av ungdomarna i 

fokusgrupperna.  

Om vuxna fortsätter att förminska våld som förekommer i ungas parrelationer som det 

framkom i den aktuella studien, kan det innebära att unga inte berättar om det för att de 

upplever en rädsla och oro över att bli förminskade (Hellevik & Överlien 2016). Att vuxna i 

synnerhet har en bristfällig kunskap gällande det digitala våldet lyftes även av ungdomarna i 

STIRstudien (Stiritup 2018e). Ungdomarna menade likt ungdomarna i den aktuella studien att 

vuxna och professionella saknar adekvat kunskap om ungas liv på nätet och därför inte kan ge 

rätta råd eller förstå deras utsatthet. Att unga upplever en oro för att inte bli tagna på allvar 

eller att deras berättelser förminskas, samtidigt som ansvaret läggs hos dem utifrån att de 

borde ha vetat bättre är problematiskt eftersom det kan försvåra och hindra unga att prata om 

men också söka hjälp ur destruktiva parrelationer. 

6.3 Våld definierat efter situation  

Även om de unga tjejerna i fokusgrupperna generellt pratade utifrån en nolltolerans mot våld 

allmänt och i parrelationer, var alla ense om att det faktiskt finns tillfällen i parrelationer då 

våld inte är att betrakta som våld. Dessa tillfällen handlade delvis om att skydda partnern, 

exempelvis om partnern uppvisade ett självskadebeteende men också utifrån situationer där 

det förekom skoj och där våld ansågs vara behövligt utifrån självförsvar. Johson et al.(2014) 

menar att det finns olika typer av våld i nära relationer och att en av dessa typer är det 

situationsbaserade våldet. Likt reflektionerna från ungdomarna i fokusgrupperna, handlar det 

situationsbaserade våldet om att vissa specifika situationer i relationer leder till våld.  

De situationer som lyfts vidare av ungdomarna i den aktuella studien är skojbråk. Handlar det 

om skoj eller båda parter är med på det och skrattar så är inte våld i parrelationer att betrakta 

som våld. Så länge den ena parten inte skadas allvarligt kan detta skojbråk i princip sträcka 

sig hur långt som helst. Definitioner av vad som är att slå för hårt, eller hur långt ett skojbråk 

kan gå är relativt luddigt. Samtidigt menar ungdomarna i den aktuella studien likt 

ungdomarna i Sears et al. (2006) studie att det är situationen och inte beteendet som är 
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avgörande för ifall det handlar om våld eller inte. Våld är således inte våld om det handlar om 

en situation där parterna avser att skoja med varandra.  Skojbråket förutsätter att våldet sker 

på lika villkor men det är upp till varje individ att fastställa vart gränsen för var skoj och våld 

går. Således kan detta innebära att det förekommer mer våld i ungas parrelationer utifrån 

vedertagna definitioner men att de unga inte definierar det som våld för att de upplever det 

som skoj. Det bör därför vara en varningssignal för vuxna och professionella, i synnerhet för 

skolpersonal om elever skojbråkar med varandra och ser detta som en del eller en 

förutsättning för en fungerande relation. För att återkoppla detta till förekomst av våld i ungas 

parrelationer, kan det återigen innebära att unga underrapporterar våld som förekommer i sina 

parrelationer för att de betraktar våldet som situationsbaserat (Johnson et al 2014).  

 Forskning från bland annat Sears et al. (2006) och STIRstudien (Stiritup 2018e) lyfter vikten 

av att unga behöver ökad medvetenhet om vilka beteenden som är att betrakta som 

våldsamma i ett förhållande. Att detta arbete bör ske förebyggande så att unga enklare kan 

skilja mellan vilka beteenden som är accepterat och vilka som inte är accepterat efterfrågades 

specifikt av ungdomarna. Att våld som förekommer i en parrelation men i en situation där det 

uppfattas som skoj bör betraktas som en varningssignal och inte ett tecken på något roligt eller 

något vanligt förekommande i en relation.  

Vidare diskuterade ungdomarna i fokusgrupperna att det i princip alltid är legitimt att använda 

våld i självförsvar i en parrelation. Att våld inte är att betrakta som våld om det syftar till att 

försvara sig själv är en princip som diskuterades att gälla för både tjejer och killar i en 

parrelation. Däremot menade ungdomarna att det är vanligare att tjejer måste använda våld i 

självförsvar för att män är starkare än kvinnor och att kvinnor därför behöver använda våld för 

att skydda sig själva. Violent resistance, våldsamt motstånd är en annan typ av våld som 

förekommer i en nära relation enligt Johnson et al. (2014). Denna våldstyp används främst av 

kvinnor och syftar till att använda våld i respons till det våld de själva har behövt utstå. Även 

annan forskning från McCarry (2010) och Uhnoo (2011) pekar på att unga har en tillåtande 

attityd gentemot våld om det handlar om självförsvar, denna princip gäller även för pojkar 

även om våld annars beskrivs utifrån att vara fegt av killar att slå tjejer.  

Att självförsvar ofta diskuteras utifrån att vara legitimt särkilt om det används av tjejer visar 

på en maktrelation mellan tjejer och killar i en parrelation. Att ungas attityder till våld i en 

parrelation bygger på en princip om att det är accepterat för tjejer att använda våld i 

själförsvar, antyder att tjejer bör vara medvetna om att det kan finnas en risk att de behöver 
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försvara sig mot våld från en partner. Istället för att diskutera att våld aldrig är accepterat, 

diskuterar ungdomarna i den aktuella studien utifrån att det finns situationer som förutsätter 

att använda våld i en relation. Att även psykiskt våld är att betrakta som legitimt om det 

förutsätter att den andra partnern har börjat med att kalla en för nedlåtande kommentarer 

lyftes i fokusgrupperna. Om det är så att ungdomarna betraktar våld som en hälsosam respons 

för att hantera konflikter i ett förhållande är detta återigen en viktig signal till vuxenvärlden 

om att unga behöver verktyg och kunskap kring hälsosam konflikthantering och 

problemlösning i sina parrelationer (Sears et al. 2006; Uhnoo 2011).  

6.4 Möjligheter och utmaningar för stöd  

Att unga ofta berättar för en jämnårig om sin utsatthet för olika typer av våld har påvisats i 

forskning av bland annat Jernbro och Janson (2017) och STIRstudien (Stiritup 2018e). Även i 

fokusgrupperna framkom vikten av att prata med en jämnårig om de skulle utsättas för våld i 

en parrelation. Överlag var ungdomarna i den aktuella studien ense om att en viktig faktor för 

att berätta för någon var att känna tillit. Till skillnad från ungdomarna i i STIRstudien 

(Stiritup 2018e) menade ungdomarna i den aktuella studien att de skulle prata med en vuxen 

och detta särskilt om det handlade om att söka hjälp. En väldigt tydlig indelning ungdomarna i 

fokusgrupperna gjorde handlade om vem de skulle gå till om de behövde emotionellt stöd och 

vem de skulle gå till om de behövde hjälp. Forskning från Baker (2017) har visat motsatsen, 

att unga går till sina vänner för att både få råd och hjälp om de upplever problem i sina 

förhållanden. Ungdomarna i denna studie menade istället att jämnåriga kompisar ofta saknar 

referensramar och kunskap för att ge konkreta råd och att de inte är lika handlingskraftiga som 

vuxna.  

Men vare sig att söka stöd hos en kompis eller en vuxen beskrevs utan att också prata om 

hinder kopplat till det. Ungdomarna i fokusgrupperna menade att även om de skulle prata med 

en kompis för att få emotionellt stöd i en våldsam parrelation, upplevde de en oro och rädsla 

för ryktesspridning och att de därför istället skulle berätta för en kompis på en annan skola. 

Forskning visar liknande resultat, att unga ofta kan tveka inför att berätta till sina vänner för 

att de är oroliga för att vännerna ska sprida informationen vidare (Stiritup 2018e). 

Oro för ryktesspridning var starkt sammankopplat med känslor av skuld och skam och 

ungdomarna i fokusgrupperna diskuterade mycket utifrån att de var oroliga för att berätta för 

vänner för att vännerna kunde uppleva det som att de enbart berättade för att få 

uppmärksamhet och för att alla skulle tycka synd om dem. Att berätta beskrevs utifrån att 
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sätta sig själv i en offersituation vilket de inte alltid kände igen sig i och därför skulle avstå att 

berätta. Att tjejer upplever en rädsla över att bli skuldbelagda om de berättar om våld i en 

parrelation framkom även i Sears et al. (2006) forskning.  

Sears et al. (2006) visade också att tjejer oftare upplever en rädsla över att de skulle få höra att 

de hade förtjänat våldet och att killar är rädda för att omgivningen skulle skratta åt dem om de 

berättade om våldet. Att det kan finnas en risk för att tjejer drar sig för att berätta om våld i en 

parrelation kan också vara sammankopplat med känslor av skam eller oro för skam. Scheff 

(2003) beskriver att rädslan för att misslyckas och inte leva upp till de sociala förväntningarna 

som ställs på en är starkt kopplad till skam vilket kan resultera i att unga tjejer inte berättar 

om våld för att de är oroliga och rädda för att bli betraktade som offer för våld i en 

parrelation. Vidare menar Goffman (2014) att människor enkelt kategoriserar och 

omkategoriserar människor utifrån deras beteenden och upplever mottagaren att personen är 

avvikande från omgivningen kan den enkelt börja betraktas som en utstött, annorlunda 

människa. Att berätta för en kompis om våld i en parrelation är således starkt förknippat med 

att bli betraktad som en ny, annorlunda människa, ett offer som har blivit utsatt för våld och 

starkt förknippat med skam.  

Ungdomarna i Uhnoos (2011) avhandling diskuterade offerrollen stark sammankopplat till att 

unga inte kan identifiera sig med den misshandlade kvinnan och därför kan uppleva 

svårigheter med att upptäcka en våldsam relation. Även för ungdomarna i den aktuella studien 

var offerrollen något de tog avstånd ifrån. Att berätta om våld var starkt förknippat med att 

kunna bli betraktad som ett offer och därför kunde de istället välja att inte berätta om en 

destruktiv parrelation.  

Att normalisering av våld i en parrelation kan försvåra både att identifiera våld, och att våga 

söka hjälp diskuterades av ungdomarna i den aktuella studien. Ungdomarna i fokusgrupperna 

menade att kärlek till en våldsam partner kan vara en barriär för att söka hjälp. Att unga kan 

uppleva en svårighet i att agera och lämna för att de är kära i partnern beskrevs som en 

försvårande omständighet för ett uppbrott i den aktuella studien. Att unga normaliserar våld 

har även påvisats i forskning från STIRstudien (Stiritup 2018d). Att unga börjar uppleva våld 

och kontroll som tecken på omtanke är starkt sammankopplat med normaliseringsprocessen. 

När gränser för vad som är accepterar eller inte accepterat börjar suddas ut börjar också 

våldshandlingar sakta men säkert att betraktas som en naturlig del i vardagen (Lundgren 

2012). Våld som förekommer i en relation börjar bortförklaras som tecken på kärlek och det 
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kan finnas en risk att unga börjar skuld- och skambelägga sig själva för våld de utsätts för 

enligt normaliseringsprocessen. Att fortfarande uppleva kärlek gentemot våldsutövaren är inte 

heller ovanligt eftersom denna ofta växlar mellan att vara kärleksfull och våldsam vilket 

ytterligare kan försvåra för unga att identifiera våldsamma handlingar i ett förhållande 

(Lundgren 2012).  

Ungdomarna i fokusgrupperna lyfte också vikten av att uppsöka hjälp från vuxna om det är så 

att exempelvis en kompis har börjat normalisera våld och är för kär i partnern för att våga 

göra ett uppbrott. Att unga kan hamna i våldsamma relationer där de normaliserar partnervåld 

kan också indikera att det rör sig om en större andel utsatta ungdomar men att dessa inte är 

medvetna om den destruktiva relationen de befinner sig eller inte vågar söka hjälp för att bryta 

upp.  

För att barn och unga, oavsett ålder och oavsett vem deras förövare är, ska ha möjlighet att 

leva ett liv fritt från hot, våld och förtryck krävs det att vuxna vågar agera och sätta ner foten 

när de uppmärksammar eller blir uppmärksammade på att barn och unga far illa. Oberoende 

av vilka konventioner som ratificerats av den svenska staten, betyder dessa ingenting om de 

inte också eftersträvas i praktiken. Förekomsten av våld i nära relationer är att betrakta som så 

pass allvarligt att det klassas som ett globalt folkhälsoproblem av WHO (2018) och både 

agenda 2030 samt regeringens jämställdhetspolitiska mål syftar till möjliggöra en jämlik hälsa 

mellan könen. För att detta ska bli möjligt, krävs det, likt det ungdomarna i fokusgrupperna 

efterfrågar, kunskap och vägledning av vuxna för att möjliggöra för dem att identifiera 

våldsamma förhållanden i ett tidigt skede.  

6.5 Metoddiskussion 

6.5.1 Kvantitativ undersökning 

Resultaten från den kvantitativa studien inkluderar ett stort representativt urval av ungdomar i 

Sverige och ger en uppfattning kring förekomst av våld i ungas parrelationer i Sverige. Det 

finns dock olika aspekter som är viktiga att ha i åtanke gällande resultaten.  

Frågorna i kartläggningen inkluderar endast förekomst av fysiskt och sexuellt våld och är 

begränsade. Om frågorna hade varit mer specifikt formulerade för att undersöka olika typer av 

våld i ungas parrelationer kan rapporteringen ha sett något annorlunda ut. Frågorna i 

elevenkäten specificerade inte olika typer av fysiskt våld likt andra kvantitativa 

undersökningar som avsett att mäta förekomst av våld i ungas parrelationer. Att enbart svara 
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på om fysiskt våld förekommit i form av att bli slagen täcker därför inte alla typer av våld 

som unga definierar för att vara fysiskt våld i en parrelation (Foshee et al. 2011; Sears et al. 

2006). Detta kan således betraktas som ett mätfel för att frågan inte täcker alla delar av 

begreppet fysiskt våld.  

 Det är också viktigt att ha i åtanke att ungas definition av ett förhållande är väldigt brett och 

även om inte ungdomarna definierar det utifrån att vara i en parrelation kan de ha varit med 

om specifika händelser som är att betrakta som våld, men att de själva inte har definierat 

varken händelsen som våld eller relationen som ett parförhållande. Därför är det mycket 

möjligt att det även rör sig om ett stort mörkertal gällande förekomsten av våld i ungas 

parrelationer eller att de ungdomar som besvarat kartläggningen av olika skäl valt att inte 

rapportera sina erfarenheter. Detta kan påverka den aktuella studiens interna validitet negativt.  

Data från nationella kartläggningen Våld mot barn avsåg inte heller att mäta om 

respondenterna är eller har varit i en samkönad relation när de utövat eller utsatts för våld i en 

parrelation vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet gällande i vilket 

relationellt sammanhang våldet har förekommit. Det kan alltså även vara så att det 

förekommer våld mellan ett samkönat par men att detta inte syns bland resultaten och att 

resultaten därför inte bör tolkas och generaliseras utifrån att respondenterna är i 

heterosexuella förhållanden.  

Att våld inte är våld om det sker i självförsvar eller om det handlar om skojbråk kan vara en 

möjlig förklaring till att våld som förekommer i ungas parrelationer är underrapporterat. Det 

kan vara så att ungdomarna inte upplevt att det beteende eller handling de har varit utsatta för 

är att betrakta som våld för att det har skett under ett skojbråk. Även om dessa handlingar 

skulle kunna vara att betrakta som våld i officiellt sammanhang kan det vara så att 

ungdomarna inte upplevt det så själva för att de upplevt att våldet förekommit i ett annat 

sammanhang (Johnson et al. 2014).  

6.5.2 Kvalitativ undersökning 

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighet i kvalitativa studier bygger på 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och bekräftelsebarhet av resultaten i en studie. För att 

resultaten från en studie ska anses vara trovärdiga är det viktigt att studien genomförs med 

god forskningsetik (Vetenskapsrådet 2011). För att säkerställa studiens trovärdighet i detta 

syfte har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
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efterföljts. Samtliga steg i studien utfördes i enighet med samtyckes, nyttjande, informations 

samt konfidentialitetskravet. Deltagare i studien deltog frivilligt och fick både muntlig och 

skriftlig information om studiens syfte, genomförande och villkor för deras deltagande. Att de 

närsomhelst under studiens gång kunde dra tillbaka sitt medverkande utan vidare förklaring 

presenterades för alla deltagare vid flera tillfällen. Likaså har alla informanters uppgifter, 

inspelningar från intervjuer samt det transkriberade materialet endast använts i studiens 

avsedda syfte. 

 Trost (2010) menar att en faktor som kan påverka tillförlitligheten i en studie är i relation till 

vilket tillvägagångssätt samt metoder forskaren har använt för att mäta studiens avsedda syfte. 

För att säkerställa att intervjufrågorna och fallet var relevant för studiens syfte diskuterades 

detta genomförligt med handledaren. För att undvika att deltagarna skulle bli ställda inför 

alltför känsliga intervjufrågor diskuterades frågorna även med kurator på skolan. Kuratorn var 

inkopplad innan, under och efter studiens genomförande för att bistå eleverna med adekvat 

stöd om detta skulle behövas. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att intervjupersonerna 

kan ha haft egna erfarenheter av våld i sina parrelationer eller att resultaten skulle kunna sett 

annorlunda ut beroende på om urvalet valts att konstrueras utifrån individer som erfarit våld i 

sina parrelationer. De faktorer som framkommit i denna studie bygger till stor del på unga 

tjejers attityder till våld i ungas parrelationer och inte erfarenheter eller upplevelser av våld i 

en parrelation. Samtidigt kan det också vara så att några av intervjupersonerna har pratat 

utifrån egen erfarenhet vilket inte går att utesluta gällande tolkningen av resultaten.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att det nästintill är omöjligt att tolka en text utan att 

tolkningen har sitt ursprung i författarens tidigare erfarenheter, kunskap och förståelse. 

Samtidigt bör förförståelse inte alltid betraktas som en faktor som påverkar en studie i negativ 

riktning. I denna specifika studie har författarens förförståelse, erfarenhet och kunskap om 

målgruppen möjliggjort framtagande av intervjuguide med relevanta frågor som berör 

målgruppen samtidigt som ett fall har konstruerats utifrån tidigare möten med våldsutsatta 

individer. Oavsett förförståelse har materialet strävats efter att tolkas och analyseras öppet 

med hjälp av diskussioner och reflektioner från handledare. Metoden för studiens 

genomförande har presenterats noggrant och i detalj för att säkerställa studiens trovärdighet 

(Graneheim & Lundman 2004).  

Vidare lyfter Malterud (2011) begreppet reflexivitet och menar att det är viktigt att forskare är 

medvetna om sina styrkor respektive svagheter i relation till det området de avser att studera 
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och att de noggrant redogör dessa för att inte påverka studiens trovärdighet. Dessa faktorer är 

viktiga för studiens bekräftelsebarhet och i vilken utsträckning författarens förförståelse eller 

andra faktorer kan ha påverkat datamaterialet. Även om författaren redogjort för sin 

förförståelse kan det naturligtvis ha varit så att ungdomarna i fokusgrupperna av olika 

anledningar valt att inte dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Utifrån deltagarnas egna 

önskemål indelades grupperna klassvis för att motverka eventuell oro och stress vilket också 

enligt Dahlin-Ivanoff och Holmberg (2017) är en viktig komponent i att möjliggöra öppna 

diskussioner deltagare emellan om de upplever att de också får vara inkluderade i utförandet 

och utformningen av fokusgrupperna.   

Vidare menar Malterud (2001) att kvalitativa studier ska syfta till att använda sig av mest 

lämpliga metod för att få så trovärdig data som möjligt. Valet av fokusgrupper som metod för 

datainsamling lämpade sig i enighet med studiens syfte och möjliggjorde således för 

ungdomarna att på trygga villkor gemensamt besvara frågor berörande ett känsligt ämne. 

Gällande överförbarheten och giltligheten av studiens resultat och i vilken utsträckning 

resultaten kan överföras till andra sammanhang eller resultera i samma mönster över tid, är 

det viktigt att ha i åtanke att kvalitativa studier inte syftar till att generalisera resultat utan 

snarare till att bidra med en ökad, djupgående kunskap kring ett visst ämne eller fenomen 

(Kvale & Brinkmann 2014). Eftersom området våld i ungas parrelationer är relativt 

ouppmärksammat i Sverige kan studien således bidra med en ökad förståelse inom just 

området våld i ungas parrelationer. Studien syftade inte heller till att ge en förklaring eller 

besvara frågor kopplat till ämnesområdet utan snarare till att explorativt, undersöka unga 

tjejers attityder till våld i ungas parrelationer för att generera en djupare förståelse i relation 

till ämnet (Olsson & Sörensen 2011).  

7. Slutsats 

Resultaten från den aktuella studien visar att det är vanligare att tjejer i större utsträckning 

drabbas både av fysiskt våld, sexuellt våld och fysiskt våld som kräver sjukvård i sina 

parrelationer. Vidare visar resultaten att unga tjejer i Sverige har en ganska bra uppfattning 

och kunskap för att definiera och kategorisera olika beteenden utifrån att vara olika typer av 

våld. Resultaten från den aktuella studien visar också att det finns olika situationer i en 

parrelation då unga tjejer upplever att våld kan ses som en förmildrande omständighet. 

Studiens resultat bidrar således till en uppfattning av förekomst av våld i ungas parrelationer i 

Sverige samt riskfaktorer för att unga kan utsättas samt utsätta respektive partner för våld. 
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Resultaten från denna studie pekar på att normalisering av våld i en parrelation eller rädsla 

och skam för att bli betraktad som ett offer kan hindra ungdomar från att söka hjälp ur en 

våldsam parrelation. Praktiskt innebär det att vuxenvärlden bör sluta förminska och se våld i 

ungas parrelationer som minst lika allvarligt som när våld förekommer i en vuxen parrelation. 

Om vuxna tydligt markerar när unga uppvisar olämpliga beteenden i sina parrelationer kan 

problematiken synliggöras i ett tidigt skede och destruktiva relationsmönster kan brytas innan 

unga börjar normalisera våld i sina parrelationer. Detta är synnerligt viktigt eftersom unga ser 

skojbråk som en förmildrande omständighet att använda våld i en parrelation samtidigt som 

de efterlyser vuxenstöd i att definiera gränser för vilka beteenden som är hälsosamma i ett 

förhållande.  

Samtidigt lyfter unga att de ofta pratar med en jämnårig kompis om de mår dåligt i sina 

parrelationer, vuxna bör därför också vara uppmärksamma på kompisar och hur de mår i sina 

kompisrelationer. Kompisar bör få information om hur de kan stötta sina vänner samt vilka 

arenor det finns för att söka hjälp om det finns behov av professionellt stöd för att hjälpa en 

kompis ur en våldsam parrelation. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Våld i ungas parrelationer är ett relativt ouppmärksammat forskningsområde i Sverige. 

Forskaren Carolina Överlien bedriver just nu forskning som syftar till att kartlägga våld i 

ungas nära relationer med fokus på omfång, utsatta ungdomars egna upplevelser, reflektioner 

och tankar kring hur ett förebyggande arbete skulle kunna se ut. Utifrån erfarenheter gällande 

den aktuella studien saknas det manliga perspektivet i relation till ungas attityder till våld i 

ungas parrelationer. Det skulle vara intressant och värdefullt att även få killars perspektiv, 

upplevelser och tankar kopplat till området våld i ungas parrelationer. 

Dessutom är det viktigt att vidare studera de faktorer som de unga tjejerna lyfter som barriärer 

för att berätta om våld i en parrelation. Att studera ungas tankar och idéer kring hur ett 

förebyggande arbete skulle kunna se ut, i synnerhet gällande det digitala våldet skulle vara 

intressant att studera vidare. Vuxna behöver få mer kunskap om det digitala våldet och hur 

unga upplever att utsättas men också hur viktigt bemötandet från vuxna är för unga vid 

utsatthet. Vuxna behöver bli medvetna om sin nyckelroll att unga faktiskt vill vända sig till 

dem om de behöver praktiskt stöd. Genom att öka medvetenheten kan fler unga våga söka 

hjälp hos vuxna utan att behöva oroa sig för att inte bli trodda eller bli skuld- och 

skambelagda.  
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9. Bilagor 

Bilaga I 

 

 

Fokusgruppstudie om ungas attityder till våld i ungas parrelationer  

Genom detta informationsblad tillfrågas du som rektor om samtycke för att genomföra 

fokusgruppsintervjuer på er skola.  

Syftet med studien är att undersöka ungas attityder till våld i ungas parrelationer. Studien är 

ett examensarbete inom mastersprogrammet Hälsovetenskap med inriktning 

folkhälsovetenskap på Karlstads Universitet. 

Totalt kommer 20 elever i åldrarna 15-16 i er verksamhet att tillfrågas om deltagande i 

studien. Dessa elever kommer att indelas i fyra grupper, två tjejgrupper och två killgrupper 

med respektive fyra-fem deltagare i varje grupp. Kuratorn på skolan är informerad om 

studiens syfte, utförande och villkor. 

Fokusgruppsintervjuerna kommer att äga rum på skolan i en lämplig lokal utifrån elevernas 

önskemål. Varje intervjutillfälle beräknas ta 45-60 minuter och kommer att bestå både av 

intervjufrågor från en intervjuguide men också utifrån ett fiktivt fall som deltagarna kommer 

att få diskutera. Intervjuerna kommer att spelas in men endast författare till studien och 

handledare kommer att ha tillgång till deltagarnas svar.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst utan vidare motivering. 

Vid rapportering av resultaten kommer allt intervjumaterial att avidentifieras och kasseras när 

arbetet är klart. Slutgiltig version av examensarbetet kommer att publiceras på Karlstads 

Universitet. 

Om du har frågor, funderingar eller önskar mer information är du välkommen att kontakta 

mig eller min handledare: 

 

Neslihan Erdis    Carolina Jernbro  

Student     Universitetslektor 

07X-XXXXXXX    05X-XXX XX XX 

Neslihan-erdis@hotmail.com   Carolina.jernbro@kau.se 

    

Med vänliga hälsningar 

Neslihan Erdis & Carolina Jernbro  

Karlstads Universitet  

mailto:Neslihan-erdis@hotmail.com
mailto:Carolina.jernbro@kau.se
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Bilaga II 

 

 

 

Fokusgruppstudie om ungas attityder till våld i ungas parrelationer  

Syftet med studien är att undersöka ungas attityder till våld i ungas parrelationer. Studien är 

ett examensarbete inom mastersprogrammet Hälsovetenskap med inriktning 

folkhälsovetenskap på Karlstads Universitet. 

Totalt kommer 20 elever i åldrarna 15-16 i er verksamhet att tillfrågas om deltagande i 

studien. Dessa elever kommer att indelas i fyra grupper, två tjejgrupper och två killgrupper 

med respektive fyra-fem deltagare i varje grupp. Kuratorn på skolan är informerad om 

studiens syfte, utförande och villkor. 

Fokusgruppsintervjuerna kommer att äga rum på skolan i en lämplig lokal utifrån elevernas 

önskemål. Varje intervjutillfälle beräknas ta 45-60 minuter och kommer att bestå både av 

intervjufrågor från en intervjuguide men också utifrån ett fiktivt fall som deltagarna kommer 

att få diskutera. Intervjuerna kommer att spelas in men endast författare till studien och 

handledare kommer att ha tillgång till deltagarnas svar.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst utan vidare motivering. 

Vid rapportering av resultaten kommer allt intervjumaterial att avidentifieras och kasseras när 

arbetet är klart. Slutgiltig version av examensarbetet kommer att publiceras på Karlstads 

Universitet. 

Om du har frågor, funderingar eller önskar mer information är du välkommen att kontakta 

mig eller min handledare: 

 

Neslihan Erdis    Carolina Jernbro  

Student     Universitetslektor 

07X-XXXXXXX    05X-XXX XX XX 

Neslihan-erdis@hotmail.com   Carolina.jernbro@kau.se 

    

Med vänliga hälsningar 

Neslihan Erdis & Carolina Jernbro  

Karlstads Universitet  

 

 

mailto:Neslihan-erdis@hotmail.com
mailto:Carolina.jernbro@kau.se
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Bilaga III 

 

 

 

Information om deltagande i en gruppintervju om ungas attityder till våld i 

ungas parrelationer 

Vill du delta i en gruppintervju om ungas attityder till våld i ungas parrelationer? 

Studien är ett examensarbete inom mastersprogrammet Hälsovetenskap med inriktning 

folkhälsovetenskap på Karlstads Universitet. 

Totalt kommer 20 elever i åldrarna 15-16 på din skola att tillfrågas om deltagande i studien. 

Dessa elever kommer att indelas i fyra grupper, två tjejgrupper och två killgrupper med 

respektive fyra-fem deltagare i varje grupp. Rektorn på din skola är informerad om studien, 

dess syfte samt villkor och har gett sitt samtycke.  

Gruppintervjuerna kommer att äga rum på er skola i en lämplig lokal utifrån elevernas 

önskemål. Varje intervjutillfälle beräknas ta 45-60 minuter och kommer att bestå både av 

intervjufrågor men också utifrån ett fiktivt fall som deltagarna kommer att få diskutera. 

Intervjuerna kommer att spelas in men endast författare till studien och handledare kommer 

att ha tillgång till deltagarnas svar.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst utan vidare motivering. 

Vid rapportering av resultaten kommer allt intervjumaterial att avidentifieras och kasseras när 

arbetet är klart. Slutgiltig version av examensarbetet kommer att publiceras på Karlstads 

Universitet. 

Om du önskar att delta i studien är du välkommen att höra av dig till mig. 

Om du har frågor, funderingar eller önskar mer information är du välkommen att kontakta 

mig eller min handledare: 

 

Neslihan Erdis    Carolina Jernbro  

Student     Universitetslektor 

07X-XXXXXXX    05X-XXX XX XX 

Neslihan-erdis@hotmail.com   Carolina.jernbro@kau.se 

    

Med vänliga hälsningar 

Neslihan Erdis & Carolina Jernbro  

Karlstads Universitet  

mailto:Neslihan-erdis@hotmail.com
mailto:Carolina.jernbro@kau.se
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Bilaga IV 

 

 

 

 

 

Gruppintervju om ungas attityder till våld i ungas parrelationer - 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien. Jag ger härmed mitt samtycke till att 

delta i studien som syftar till att undersöka ungas attityder till våld i ungas parrelationer.  

Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt, att ingen obehörig kommer att få del av mina svar 

samt att resultaten endast kommer att användas för forskningsändamål. 

 

…………………… …………………… …………………… 

Datum  Namnteckning Namnförtydligande 

 

.  
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Bilaga V 

 

 

 

 

 

Fokusgruppstudie om ungas attityder till våld i ungas parrelationer – 

Samtyckesblankett för genomförande av fokusgruppsintervjuer  

Jag har tagit del av skriftlig information om studien. Jag ger härmed mitt samtycke till 

genomförande av studien som syftar till att undersöka ungas attityder till våld i ungas 

parrelationer.  

 

…………………… …………………… …………………… 

Datum  Namnteckning Namnförtydligande 
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Bilaga VI 

Fokusgruppsintervjuer Del 1) Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Fritidsintressen 

Har du varit i en relation? 

Vill du berätta lite kort om dig själv? 

Tema 1: Ungas attityder om våld i ungas parrelationer 

Inledande frågor till gruppen:  -Hur ser ett bra förhållande ut? 

    -Hur ser ett dåligt förhållande ut? 

-Vilka typer av våld känner ni till? Är någon form av våld värre än någon annan? 

-Vad anser ni är våld i en parrelation? 

-Varför tror ni att det uppstår våldssituationer i relationer? 

-Vart går gränsen för ”skojbråk” och ”våld” i en parrelation? 

-Finns det tillfällen då det är okej för killar att använda våld i en parrelation? När? Varför? 

-Finns det tillfällen då det är okej för tjejer att använda våld i en parrelation? När? Varför? 

-När tycker ni att det blir allvarligt nog för att prata med en vuxen om våld i en parrelation?  

Tema 2: Arenor för stöd 

-Vad skulle ni göra om ni fick reda på att en vän var i en våldsam relation? 

-Vem skulle ni vända er till om ni hamnade i en våldsam relation? Varför? 

-Tror ni att det är en skillnad på att vända sig till en kompis än att vända sig till en vuxen? 

-Finns det någon/något ställe ni inte skulle vända er till? Varför? 

-Tror ni att det är jobbigt/svårt för unga att prata om dem här frågorna? Varför? 

-Vad kan vuxna göra för att underlätta att unga vågar prata om dessa frågor? 

-Vad kan samhället bli bättre på att göra så att unga inte hamnar i våldsamma relationer?  

 

Del 2) Fiktivt fall 

Alex och Kim har varit tillsammans i snart sex månader. Kim vill ofta titta i Alex mobiltelefon 

för att se vilka Alex skriver med. En gång ville Alex inte visa Kim sin telefon och då blev Kim 

arg och skrek att Alex var en idiot och kastade Alex favorittavla i väggen. Alex blev då arg 

och skrek tillbaka. Efter att ha skrikit på varandra ett tag ville Alex gå hem men Kim lät Alex 

inte gå utan tog ett hårt grepp om Alex arm och vägrade släppa. När Alex började gråta 

släppte Kim taget och Alex gick hem. Efteråt ringde Kim Alex och sa att det var ett 

missförstånd och bad om ursäkt.  

En annan gång sa Kim åt Alex att Kim inte ville att Alex skulle umgås så mycket med sina 

vänner efter skolan utan bara vara med Kim. Alex förstod inte varför men vågade inte säga 

emot Kim eftersom Alex visste att Kim kunde bli arg. Kim märkte att Alex blev lite tyst efter 
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det och ville pussa på Alex men Alex ville inte pussa Kim tillbaka. Kim brukade inte bry sig 

om att Alex inte alltid ville pussas utan fortsatte att pussa på Alex ändå fast Alex sa nej… 

-Hur skulle ni beskriva Alex och Kims relation? 

-Tycker ni att Kim gör fel? När? Varför? 

-Tycker ni att Alex gör fel? När? Varför? 

-Förekommer det våld i Alex och Kims relation? Om ja vad tycker ni att Alex borde göra? 

 


