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Dagens föreläsning

• Jättesnabbt: Vad är våld i ungas nära relationer?

• Forskningsprojekt: Våld mellan ungdomar i nära relationer  

• Hur vanligt är våld i ungas nära relationer, vart äger det rum? 

• Hur ungdomars våldsamma relationer tar slut



• Olika typer av våld - fysiskt (t ex slag, knuffar), psykiskt (t ex hot, 

förlöjligande, kontroll), och/eller sexuellt (t ex våldtäkt)

• Kan äga rum i person, eller elektroniskt (via mobil eller dator)

• Förekommer oberoende av kön, könsidentitet eller sexualitet

• “An old disease in a new world” (Murray and Azzinaro 2019) -

Inga skäl att tro att våldet mot unga skiljer sig nämnvärt från

våld mot vuxna, däremot lever unga under andra villkor

(CDC 2015; Stonard et al 2014;Hellevik 2019)

Vad är våld i ungas nära relationer? 



• Syftade till att bidra till fylla kunskapsluckan om våld mellan ungdomar i 

nära relationer i Sverige:

Vad är speciellt med att utsättas för våld som ungdom? 

• Bakgrund: Relativt outforskat fenomen i en svensk kontext (men se Wiklund 

et al 2010; Gottzén & Korkmaz 2013; Brå 2018; Pågående studie unga förövare Berggren, Bornäs

& Gottzén)

• STIR-studien (Barter et al 2015); en föregångare 

• Finansierades av Brottsoffermyndigheten  

• Godkändes av etikprövningsnämnden i Stockholm maj 2016

Våld mellan ungdomar i nära relationer: 
Prevalens, sammanhang och ungas egna röster

Carolina Överlien, Sibel Korkmaz, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf 



• Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som utövas av en nuvarande eller 

fd nära partner (CDC, 2015; Stonard et al. 2014) 

• Extra fokus på att generera kunskap om våld som utövas digitalt

• Ungdomsexpertgrupp 

• Bred definition av “en nära relation”

Våld mellan ungdomar i nära relationer: 

Prevalens, sammanhang och ungas egna röster



▪ En mixed methods study: 

➢ En enkätstudie med gymnasieelever:

Samtliga gymnasieskolor i ett län bjöds in till att medverka (n=31), 9 valde att tacka ja 

Klassrumsbesök – vi forskare som delade ut enkäten

956 elever valde att delta, 712 hade varit i en relation 51 % flickor / 47 % pojkar

➢ En intervjustudie med utsatta ungdomar:

18 ungdomar deltog, 15 tjejer utsatta i en heterosexuell relation; 1 tjej utsatt i en 

samkönad relation; 2 killar utsatta i en samkönad relation 

Ungdomarna 17-23 vid intervjutillfället – samtliga relationer slut när intervjun ägde rum

Våld mellan ungdomar i nära relationer: 

Prevalens, sammanhang och ungas egna röster



• Drygt 15 % (normalpopulation) uppger att blivit utsatta för fysiskt våld (puttad, slagen med öppen 

hand, sparkad eller slagen med ett föremål)

• Nära 20 % uppger att de blivit utsatt för allvarligt sexuellt våld (inkl. penetration) 

• Omkring 40 % uppger att de blivit utsatta för psykiskt våld (IRL eller online)

• Utsattheten inte associerad med utlandsfödda föräldrar eller inte klara av skolan

• Könade aspekter: tjejer rapporterar mer upprepat våld (alla våldstyper) och sexuellt våld (både vid 

enstaka tillfällen och upprepat) jfr med killar 

• Våldet äger rum framför allt hemma hos den man är tillsammans med, sig själv och i skolan 

Kort om förekomst, karaktär och våldets arenor



Hur ungdomars våldsamma relationer tar slut



• Bakgrund: Forskning belyser hur våldsamma relationer tar slut, och bidrar 

med viktig kunskap i arbetet med att stötta våldsutsatta i deras 

uppbrottsprocesser (se t ex Enander & Holmberg 2008; Grigsby & Hartman 1997; Anderson et al. 

2003). 

• MEN… den forskning som bedrivits har främst utgått ifrån vuxna 

kvinnors erfarenheter 

• Ungdomars utsatthet skiljer sig från vuxnas (Finkelhor 2007)

• Ungdomsspecifika faktorer påverkar ungdomars upplevelse av våld i en nära 

relation (Korkmaz & Överlien 2020)

• Hur ungdomars relationer tar slut: Broar och barriärer till att 

avsluta en våldsam relation



Hur ungdomars relationerna tar slut: 

Broar och barriärer till att avsluta en våldsam 

relation 

• Barriärer: (cf. Grigsby & Hartman 1997; Anderson et al. 2003): 

Faktorer som kan hindra en ungdom från att avsluta en

våldsam relation

• Broar: 

Faktorer som kan hjälpa en ungdom till att avsluta en

våldsam relation 

• Presenteras på en individuell, social och samhällelig nivå
(Bronfenbrenner 1977) 



Våldsutsatta ungdomars berättelser om hur deras relationer tog slut 

–Vilka broar respektive barriärer kan identifieras? 





Sukta efter kärlek: 

Att vara bra nog att vara någons flickvän 



Omsorg för partner 

• ’Fasthållen position’

• Fasthållen position → positionen att vara ansvarig för 

pojkvännens välmående → en barriär till att avsluta relationen 

• Könad aspekt, sammankopplad med normer om femininitet 
(Connell 1987; Donovan & Hester 2015)





Social kontext: Föräldrar som en bro 



Social kontext: Föräldrar som en bro 

• En förälder blir en bro ut ur relationen – normer kring

ungdomstiden där föräldrar har ansvaret som vårdnadshavare
(cf. Forsberg 2009)





Samhällelig kontext – föreställningar om 

våld i nära relationer 

• Utmanande att förstå och definiera våldsamma relationer som

just våldsamma (Enander & Holmberg 2008) pga ungdomars samhälleliga

position (Gottzén & Korkmaz) 



Vad vi behöver fokusera på framöver:

• Sexuellt våld – pågående projekt NKVTS 

• Särskilt utsatta grupper, t ex SiS-placerade ungdomar

• Samhällets stöd – t ex hur många anmälningar till soc görs 

enligt SoL? Vilka stödinsatser erbjuds? BRÅ:s uppdrag en 

viktig pusselbit 

• Skolans roll 





Tack! 
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