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Sammanfattning  
 

Studien syftar till att genom professionellas erfarenheter och arbete skapa förståelse för deras 

upplevelser av ungdomars situation gällande utsatthet för våld i nära partnerrelationer inom 

en svensk kontext. Studien är kvalitativ, baserad på fem semistrukturerade intervjuer med 

professionella som utför någon form av socialt arbete med utsatta ungdomar. Resultatet visar 

slutsatserna att de professionella upplever fenomenet som vanligt förekommande även om de 

möter få utsatta, av dessa är flertalet heterosexuella tjejer som söker hjälp för annan 

problematik. De upplever även fenomenet likt vuxna våldsutsattas situationer och de ser det 

som centralt att få hjälp för att inte utveckla framtida problem. Det anses centralt att 

förebygga fenomenet genom information i skolor. Uppfattningen av våldet beskrivs som 

psykiskt, fysiskt, sexuellt och digitalt, där ungdomarna upplevs sårbara inom sin 

identitetsutveckling och därav känsliga för påverkan av våldet. De upplevs även osäkra 

gällande gränssättningar inom förhållanden. De professionella har uppfattat att relationerna 

ofta innehåller äldre partners och de beskriver dem som destruktiva samt svåra att förklara. 

Ungdomar, vilkas nätverk tidigare innefattat våld, förstås normalisera beteendet medan ett 

stöttande nätverk möjliggör förändring. Det sociala arbetet sker då ungdomarna blivit utsatta 

och söker stöd, det går ut på att lyssna till, samt stödja, individerna i problematiken och 

tankarna kring polisanmälan. Sammanhang samt bakomliggande faktorer uppmärksammas 

och samverkan sker med andra instanser dit individerna kan härledas för behandling. 

 

Nyckelord: våld i nära relation, ungdomar, professionella, ekologisk systemteori, 

empowerment, intersektionalitet, socialt arbete 
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Abstract 
 

The aim of this study is, through the experiences and work of professionals, create an 

understanding of youths' situation regarding teen dating violence within a Swedish context. 

The study has a qualitative approach, based on five semi-structured interviews with 

professionals who perform social work with vulnerable youths. The conclusions based on the 

results are that professionals experience the phenomenon as frequent although they seldom 

encounter victimized youths, among them mostly heterosexual girls who seek help regarding 

other issues. Furthermore, they experience the phenomenon as similar to intimate partner 

violence among adults and they find it crucial for the victims to receive help to prevent future 

problems, this through early information about this issue in schools. The experience of 

violence is described as psychological, physical, sexual and digital, within which the youths 

are viewed as vulnerable due to the evolvement of their identity and therefore also fragile 

regarding getting influenced by the violence. The professionals experience the youths as 

uncertain regarding boundaries within relationships. Furthermore, the professionals find that 

the relationships often contain an older partner and they describe them as destructive and 

difficult to explain. Individuals with networks involving violence are described to normalize 

violent behavior, while a supportive network enables change, according to the professionals. 

The social work is conducted when the youths have been exposed to trauma and are seeking 

help, it aims to listen to and support the individuals in their problematic situation and through 

their thoughts about filing a police report. Context and underlying factors are acknowledged 

and collaboration occur with other professions the individuals can be referred to for further 

treatment.  
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Inledning 

I april 2017 mördades 19-åriga Tova av hennes före detta pojkvän, 23 år, som dömdes för 

mordet i hovrätten i maj 2018 (Johansson, 2017, 17 november; Bergevin, 2018, 17 maj). I 

förundersökningen kring mordet framkommer det att hon i relationen under flera år blivit 

utsatt för våld och hot. Det finns dessutom konversationer på sociala medier som visar att han 

hotat henne till livet. Det framgår även att det funnits personer i hennes omgivning som har 

haft kännedom om att det funnits problematik inom relationen utan att hon fick hjälp att ta sig 

ur den. Vidare beskrivs fenomenet som ett komplext problem som många inte vet hur de ska 

hantera (Johansson, 2017, 17 november). I Tovas dagbok beskrivs en destruktiv relation 

uppbyggd av hot och våld, där hon beskriver en rädsla för att expojkvännen tillslut kommer 

att ta hennes liv (Johansson & Eriksson Granér, 2017, 17 november). Fallet väckte 

uppmärksamhet om våld i nära partnerrelation hos ungdomar och har öppnat mångas ögon 

gällande fenomenet.  

 

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som ständigt behöver motarbetas i 

syfte att bekämpa och förebygga problematiken (Socialstyrelsen, u.å.b). Begreppet går att 

definiera som ett mönster av nedbrytande handlingar riktade mot en individ. Dessa 

handlingar kan vara allt ifrån subtila inslag i vardagen till grova lagöverträdelser som regleras 

i Brottsbalken. Utsatthet kan även delas upp i olika former, exempelvis isolering från vänner, 

familj och omgivning, fysiskt, sexuellt, psykiskt, social utsatthet och materiell/ekonomisk 

utsatthet, dessa kombineras ofta (Socialstyrelsen, u.å.a). Begreppet närstående eller nära 

relation syftar till den eller de personer som den utsatta har eller har haft en nära och 

tillförlitlig relation till. Detta kan gälla släktingar, föräldrar, syskon, barn, sambor, makar eller 

pojk- och flickvänner. Närstående bedöms utifrån den utsattes livssituation i det enskilda 

fallet (Socialstyrelsen, 2016). Det framgår vidare att våld i nära relation drabbar både kvinnor 

och män (Socialstyrelsen, u.å.b). Socialstyrelsen (2016) nämner att även tonåringar kan 

utsättas för partnervåld i samma bemärkelse som vuxna, dock framgår det inte hur arbetet 

kring denna målgrupp ser ut. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella kartläggning 

gällande brott i nära relationer framgår det att fenomenet är vanligt förekommande i åldrarna 

16–34 år (Frenzel, 2014). Kartläggningen har däremot begränsat sitt urval till individer över 

16 år, vilket innebär att det möjligtvis förekommer även i lägre åldrar. Vidare framgår det att 

drygt var femte person i Sveriges befolkning har blivit utsatta för brott i nära relation någon 

gång under sitt liv. Merparten polisanmäler dock inte dessa brott och det är få personer som 

tar kontakt med någon stödverksamhet. Kartläggningen visade exempelvis att det endast var 

7 procent av kvinnorna samt 3,5 procent av de män som blivit utsatta som haft kontakt med 

socialtjänsten år 2012 (Frenzel, 2014). Socialstyrelsen bär ansvaret för att ta fram kunskap 

och metoder i olika uppdrag. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för utsatta samt 

genomföra den nationella strategin att bekämpa samt förebygga mäns våld mot kvinnor. 

Samhällsinsatser riktas främst till våldsutsatta eller våldsutövande vuxna i våld i nära 

relationer (Socialstyrelsen, u.å.b).  

 

Trots att samhället arbetar för att motverka våld i nära relationer faller en del målgrupper 

mellan stolarna. Fokus faller ofta på att hjälpa vuxna våldsutsatta kvinnor, vilket gör att 

relativt lite forskning har sett till hur det ser ut i ungdomars relationer (Copp, Giordano, 

Longmore & Manning, 2016). Det har dock framkommit i forskning, exempelvis i den studie 

som redan på 1980-talet utfördes av O’Keeffe, Brockopp och Chew, att problemet är utbrett 

även bland unga. I deras studie hade 35,5 procent av ungdomarna upplevt våld i en nära 

relation, ett fenomen som kallas Teen Dating Violence (O’Keeffe, Brockopp & Chew, 1986). 
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Av Socialstyrelsen uppmärksammas barn och unga i den bemärkelsen att de kan fara illa vid 

våld i nära relationer. Det framkommer däremot inte hur våld i nära relationer bland 

ungdomar ska bekämpas eller förebyggas. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att verka 

för att stödja och hjälpa de som är i behov av hjälp, vilket gäller alla brottsoffer oavsett ålder 

eller kön (Socialstyrelsen, u.å.b). Däremot omfattas inte individer som inte bor tillsammans 

med sin partner inom brottet “grov kvinnofridskränkning” enligt 4 kap. 4 a § Brottsbalken 

(1962:700), BrB. Resurser har år 2018 lagts på att börja forska inom detta område, en studie i 

Sverige som leds av Carolina Överlien, universitetslektor på Stockholms universitet har som 

målsättning att mäta omfång av våld och övergrepp hos ungdomar i nära relationer 

(Stockholms universitet, 2017). Detta visar på att det finns ett behov att uppmärksamma detta 

fenomen även i Sverige. Det kan därmed ses som centralt att utöver Överliens studie 

vidareutveckla forskningen och få mer kunskap om detta område och arbetet kring, utifrån ett 

professionellt perspektiv, för att på det sättet kunna hjälpa denna riskgrupp.  

Problemformulering 

Utifrån ovanstående framgår det att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem 

där fokus till stor del ligger på vuxna våldsutsatta. Det finns numera ett ökat intresse för de 

grupper som inte uppmärksammats i samma utsträckning. Ungdomar är en av de grupper som 

inte har uppmärksammats inom problematiken våld i nära relation i Sverige. Det är därav ett 

fenomen med begränsad forskning. Socialstyrelsen (u.å.b.) har ansvaret att inhämta kunskap 

om våld i nära relationer och enligt 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, har 

socialnämnden det yttersta ansvaret att hjälpa de som är i behov av stöd, vilket dessa 

ungdomar är. Att studera området även utifrån ungdomar är därav relevant för det sociala 

arbetet som utförs gällande våld i nära relationer i Sverige. Den ambition som finns inom 

svensk forskning, att se till ungdomars utsatthet inom fenomenet, tyder på att problemet kan 

vara mer omfattande än den kunskap som finns i nuläget (jfr. Stockholms universitet, 2017). 

Då forskningen som utförs syftar till att se hur förekomsten ser ut gällande fenomenet i 

Sverige, kvarstår en kunskapslucka gällande hur det upplevs samt hur arbetet med den utsatta 

gruppen ser ut. Professionellas erfarenheter inom det sociala arbetet med detta fenomen är 

även något som inte framkommer i befintlig forskning. Hickman, Jaycox och Aronoff (2004) 

påvisar att om de utsatta inte får tillräcklig hjälp kan det bidra till att våld i nära relationer hos 

ungdomar kommer att fortsätta vara ett omfattande problem. Kunskap om området ger även 

mer underlag för yrkesutövare inom socialt arbete att förhålla sig till inom de situationer där 

de möter fenomenet ute på fältet. Utförandet av en djupgående studie med fokus på de 

professionellas uppfattning kan därmed bidra till en nyanserad bild av problemområdet. En 

undersökning bör därmed utföras gällande hur professionellas uppfattningar och arbete med 

detta fenomen ser ut. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att, genom semistrukturerade intervjuer med professionella 

inom socialt arbete, skapa förståelse för deras upplevelser av ungdomars situation gällande 

utsatthet för våld i nära partnerrelationer inom en svensk kontext.  

 

Frågeställningar: 

- Hur upplever olika professionella inom socialt arbete problematiken gällande våldet?  

- Hur beskrivs karaktäriserande drag för våld i nära relationer hos ungdomar av 

professionella inom socialt arbete? 

- Hur arbetar olika professionella inom socialt arbete riktat mot våld i nära relationer 

hos ungdomar? 
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Tidigare forskning 

Inom detta kapitel presenteras elva studier från Nordamerika (Kanada och USA), tre från 

Europa samt en från Sverige. Detta då den rådande forskningen gällande våld i nära relation 

bland ungdomar främst har utförts i Nordamerika med utgångspunkt i ungdomars perspektiv. 

Fenomenet börjar först nu bli mer uppmärksammat i även europeiska studier, vilket innebär 

att det sociala arbetet som utförs med målgruppen i Sverige till stor del baseras på hur 

fenomenet uppfattats i Nordamerika. Kapitlet är uppdelat i rubrikerna vikten av vuxna samt 

professionellas roll och arbete, förekomsten av fenomenet samt likheter och skillnader av 

förekomsten ur ett könsperspektiv.   

Vikten av vuxna och professionellas roll och arbete 

Det framgår i befintlig forskning att vuxna och professionellas roll är centrala i arbetet med 

våld i nära relation hos ungdomar. I studien skriven av Goldman, Mulford och Blachman-

Demner (2016) utförs en jämförelse mellan ungdomars och professionellas (forskare, 

yrkesverksamma inom området, förespråkare samt lärare) perspektiv på fenomenet. Det 

framkommer att det perspektiv som vuxna professionella har av ungas relationer och det våld 

som kan uppstå inom dessa, överensstämmer med ungdomarnas erfarenheter och upplevelser. 

Det framgår även att de program som forskare utvecklar för att arbeta med fenomenet, och 

därmed även hur arbetet ser ut, stämmer överens med ungdomars perspektiv. Fenomenet ses 

däremot som komplext då det är många känslor som varierar inom olika dimensioner och 

som varierar i storlek. De ser det därmed som betydelsefullt att utvidga fokuset kring arbetet 

för att effektivt se till de sociala och beteenderelaterade processer som våld i nära relation 

utvecklas inom. Vidare ses hälsosamma och ohälsosamma aspekter av relationer som centrala 

att se till (Goldman et al., 2016).  

 

Vivolo-Kantor, Massetti, Niolon, Foshee och McNaugton-Reyes (2016) betonar även dessa 

aspekter genom att poängtera vikten av att nå ungdomar i tidig ålder och sprida kunskap om 

hälsosamma egenskaper och beteenden. Detta genom förebyggande åtgärder i form av 

undervisning kring detta och inte enbart uppmärksamma enskilda riskfaktorer. Författarna 

menar att det finns en strävan efter att förebygga våld i nära relation hos ungdomar redan när 

de börjar utforska dejtingsammanhang genom att exempelvis ge ungdomarna 

kommunikationsmedel för dessa situationer. Murray, King och Crowe (2016) betonar istället 

vikten av förståelse, och att ge råd som är avsedda att fungera som vägledning, i detta fall för 

familjerådgivare som arbetar med familjer som påverkats av våld i nära relationer hos 

ungdomar. Vidare är det centralt att ha förståelse för våldets dynamik samt identifiera viktiga 

stödkällor för ungdomen. I syfte att finna tillgångar hos ungdomen och lägga dennes säkerhet 

i fokus ska familjerådgivaren även vara trauma-informerad och ha ett säkerhetsfokuserande 

tillvägagångssätt (Murray et al., 2016). Noonan och Charles (2009) lyfter fram vuxna, skolor 

och samhället som en betydande del för att öka välbefinnandet och säkerheten för ungdomar. 

Detta genom en balans av att vara en god förebild, bevakande, pedagogisk, öppen till att 

ändra riktlinjer, utmana sociala normer samt fördöma all form av misshandel och våld 

(Noonan & Charles, 2009). 

 

Det finns även studier som påpekar vikten av att reflektera över det förebyggande arbetet som 

bedrivs med målgruppen. De Grace och Clarke (2012) beskriver fenomenet som ett 

hälsoproblem. Detta då det inte enbart innebär fysiskt och psykiskt våld utan att även kan 

kopplas till ätstörningar, missbruk, depression och sexuellt överförbara sjukdomar. Barter, 

Stanley, Wood, Lanau, Aghtaie, Larkins & Överlien (2017) framför en ytterligare form av 
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våld då de beskriver online och offline våld i nära relation hos ungdomar som ett omfattande 

problem gällande ungas välfärd. Författarna betonar vidare vikten av att lyssna till 

ungdomarna och deras erfarenheter vid utformning av förebyggande program. Det ses som 

centralt att inkludera de erfarenheter ungdomarna har online och hur dessa kan skilja sig i 

upplevelser relaterat till kön. Även De Grace och Clarke (2012) förmedlar vikten av att 

förebygga och att sträva efter ett arbete där ungdomars behov möts utifrån alla dess 

bakgrunder och sociala sammanhang. De beskriver att det är centralt att skapa en god attityd 

mot hälsosamma förhållanden för att motarbeta våld i nära relation (De Grace & Clarke, 

2012). Likt De Grace och Clarke menar Schubert (2015) att förebyggande arbete kan vara en 

bidragande faktor till att ungdomars attityder ändras gällande våld inom förhållanden. 

Studiens material visar att det råder olikheter hos skolor vad gäller acceptans mot våld i nära 

relationer hos ungdomar och därför utförs positiva satsningar mot jämställdhet (Schubert, 

2015). Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs och Öhman (2010) uppmärksammar samarbetet 

mellan sociala institutioner som exempelvis ungdoms- och skolhälsovård samt polisen och 

menar att detta förbättrar behandlingen av unga våldsoffer.  

Förekomsten av fenomenet 

Det framgår att majoriteten av befintlig forskning undersöker förekomsten av våldet utifrån 

ungdomars perspektiv. Wincentak, Connolly och Card (2017) utförde en meta-analys av 

tidigare studier av fenomenet och fick fram att ungefär 20 procent av offren hade blivit 

utsatta för fysiskt våld och ungefär 10 procent blivit utsatta för sexuellt våld (Wincentak et 

al., 2017). Hickman et al. (2004) menar att våld i nära relation hos ungdomar behöver mer 

arbete för att nå en förståelse av storleken och spridningen av problemet. En faktor som 

Hickman et al. (2004) beskriver är att individer som tidigare utsatts för misshandel har en 

ökad risk för att bli utsatta för våld i en nära relation. Tidigare bevittnat våld hos föräldrar och 

rättfärdigande av våld kan även öka risken för våldsbrott, enligt studien, åtminstone bland 

killar (Hickman et al., 2004). Ännu en faktor som influerar huruvida en individ löper en ökad 

risk för våld inom sin relation är om denne har en hög eller låg acceptans för våld eller 

försummelse i stort, detta visade studien av Williams, Connolly, Pepler, Craig och Laporte 

(2008). De förklarar även hur dynamiken mellan parterna påverkar förekomsten av 

fenomenet, då de nämner att, för individer som hade låg acceptans för våld, behöver det 

finnas flera negativa karaktärsdrag inom relationen för att de ska löpa en större risk att våld 

uppstår (Williams et al., 2008). Våldet påverkas av såväl strukturella som individuella 

faktorer och en individ löper större risk att uppleva våld i nära relation ju fler av dessa 

faktorer den lever med (Connolly et al., 2010). I Hellevik och Överliens (2016) norska studie 

visar resultatet att 42,9 procent av deras respondenter upplevt någon form av våld i nära 

relation från sin partner, fysiskt, psykiskt, digitalt eller sexuellt. Vanligast var att ungdomarna 

utsätts för våldet genom sina digitala medier. Faktorer som bidrog till en ökad risk för att bli 

utsatt för våld var att vara flicka, ha en äldre partner, bo i ett hem där våld förekommer, vara 

offer för mobbning, lägre prestationer i skolan samt att skicka sexuella meddelanden genom 

digitala medier (Hellevik & Överlien, 2016). Deras resultat visar att digitalt våld är relativt 

vanligt bland ungdomarna, detta då digitala medier är en stor del av individernas liv, deras 

förhållanden samt deras våldsamma beteenden. Ungdomar inser dock inte alltid att de blivit 

utsatta för våldsamma handlingar när det sker genom digitala forum. Där tar även våldet ofta 

form genom kontroll, exempelvis att ena partnern kräver att alltid veta var den andra befinner 

sig (Hellevik & Överlien, 2016). I Vivolo-Kantors et al. (2016) studie framgår det att 

kunskapen kring våld i nära relation hos ungdomar är ofullständig och ytterligare forskning 

behövs. Wiklund et al. (2010) förmedlar även detta i sin studie då fenomenet beskrivs som ett 
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relativt dolt problem i Sverige och det ses som centralt att öka medvetenheten i landet, detta 

genom att identifiera tidiga tecken och långsiktiga effekter av våldet.  

Likheter och skillnader av förekomst utifrån ett könsperspektiv 

Förekomsten av våld i nära relation studeras även ofta utifrån ett könsperspektiv. En studie av 

Connolly et al. (2010) visade ett resultat där cirka en tredjedel av ungdomarna i studien, 

oberoende av individernas kön, hade upplevt hotfulla beteenden inom sina romantiska 

relationer det senaste halvåret. Enligt Capaldi, Kim och Shortt (2007) är det dock tjejer som i 

större utsträckning initierar fysiskt våld mot sin partner. Under tonåren och de tidiga 

vuxenåren var resultatet mer än det dubbla gentemot killar. Över tid minskar dock denna 

skillnad mellan killar och tjejer. Besvarande av ett initierat våld var däremot ungefär lika 

vanligt oavsett kön (Capaldi et al., 2007). Utifrån detta går det att se att det både finns 

likheter och skillnader mellan könen gällande fenomenet samt att både tjejer och killar möter 

det i sin vardag. Wiklund et al. (2010) skriver om upplevelser av utsatthet i våld i nära 

relation hos två tjejer och lägger fokus på könsbestämda faktorer. Respondenternas 

berättelser genomsyras av trauma och upplevda könsnormer de besitter, exempelvis att de 

som tjejer inte har möjligheten att skydda sig. Forskningsresultatet belyser hur en köns- och 

maktkamp är närvarande i det svenska samhället, hos ungdomar och bland tonårstjejer som 

drabbats av våld i nära relationer, könsrelaterat våld (Wiklund et al., 2010). I den första 

studien utförd i Europa med fokus på fenomenet, samt relationen mellan online och offline 

våld, visas den subjektiva effekten att tjejer rapporterar större negativ påverkan av våld i nära 

relation än vad killar gör (Barter, Stanley, Wood, Lanau, Aghtaie, Larkins & Överlien, 2017). 

Vidare i en studie gällande 13-åringar i England framgår det att killar identifierar sig till 

större del som offer för våld medan flickor i större utsträckning identifierar sig som både 

förövare och offer (Bowen & Walker, 2015). Resultatet menar författarna kan tyda på att 

killar, vid deltagandet i studien, har valt att inte rapportera sitt eget bruk av våld, vilket 

understryker den normativa uppfattningen om att våld mot kvinnor är fel. Att det utifrån 

resultatet framställs som att killar endast är offer, kan enligt författarna komma från detta 

normativa sätt att se på våld. Detta då våld mot tjejer ses som mindre socialt accepterat 

medan det inte är lika vedertaget gällande killar. Majoriteten av de som upplevt våld i sin 

relation hade inte berättat detta för någon. De som hade gjort detta var dock merparten tjejer 

som i dessa fall berättat för sina vänner (Bowen & Walker, 2015). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att flertalet av de studier som finns berör våld i 

nära relation hos ungdomar utifrån deras egna perspektiv samt självskattningar. 

Professionellas perspektiv uppmärksammas inte i samma grad som ungdomarnas i forskning, 

endast en artikel belyser deras uppfattning kring fenomenet, däremot framförs vuxna och 

professionella som centrala i arbetet med dessa ungdomar. I den studie som sett till 

professionellas perspektiv, framgår det dock att deras uppfattningar av fenomenet 

överensstämmer med ungdomars. Anledningen till att det inte funnits ett större fokus på just 

professionellas erfarenheter inom detta kapitel är att denna vinkel inte framkom vid 

artikelsökningarna. Därav finns en lucka gällande forskning på detta område.  

 

Våld i nära relation beskrivs som vanligt förekommande hos ungdomar och unga vuxna men 

är relativt dolt i dagens samhälle. Ungdomar beskrivs som en riskgrupp för fenomenet som 

det dessutom finns relativt begränsad forskning kring. Det som ökar riskerna för att bli utsatt 

är livsstilen samt tidigare erfarenheter gällande våld. De resultat som finns talar dock inte 
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emot varandra utan bygger en sammanhängande bild gällande statistiska samband som går att 

koppla till fenomenet. Resultaten beskrivs även samstämma med den tidigare forskning som 

använts inom studierna i fråga. Det finns ett samförstånd om att förebyggande arbete är 

centralt för att ungdomar i tidig ålder ska få insikt i problematiken och att fenomenet går att 

motverka genom att utveckla goda attityder till hälsosamma förhållanden. Flertalet av 

studierna berör fenomenets förekomst men även vikten av vuxna som finns tillgängliga för 

ungdomarna samt behovet av sociala insatser. Sammantaget framgår det att de flesta 

vetenskapliga artiklar påvisar ett behov av vidare forskning samt att det finns begränsat med 

studier kring fenomenet i nuläget och därmed även begränsad kunskap.  

 

Den större delen av forskningen som finns gällande våld i nära relationer bland ungdomar har 

utförts med ungdomar samt unga vuxna i Nordamerika (Kanada och USA). Fenomenet börjar 

bli mer uppmärksammat i även europeiska studier, men detta innebär fortfarande att det 

sociala arbetet som utförs med målgruppen i Sverige baseras på hur fenomenet uppfattats i, 

till stor del, Nordamerika. Detta tyder på en kunskapslucka gällande fenomenets förekomst i 

Sverige. Tidigare forskning inom problemområdet har fokuserat på att lägga grunden för hur 

statistik gällande våld i nära relation bland unga ofta ser ut, samt en del förståelse för vilka 

faktorer som ökar risken för att bli en del av statistiken. Därav anses det vara givande för 

denna studie att utföra kvalitativ forskning inom problemområdet då det kan ge exempel på 

hur våldet upplevs och därmed nyansera uppfattningen av fenomenet genom att ge en djupare 

inblick i de professionellas arbete med ungdomarna. Något som till stor del saknas i befintlig 

forskning.    

Teori och teoretiska begrepp 

Denna studie kommer att använda sig av en teori samt två teoretiska begrepp i syfte att få en 

helhetsbild och uppnå förståelse kring fenomenet våld i nära relationer hos ungdomar utifrån 

professionellas erfarenheter. Studiens analys utgår därav från figur 1 som utformats med 

utgångspunkt i den ekologiska systemteorin, empowerment och intersektionalitet. Utforma en 

modell utifrån samtliga av dessa begrepp ska bidra till en övertäckande figur där olika delar 

inom fenomenet kan analyseras och lyftas fram, något som förklarats vara givande inom 

tidigare forskning (jfr. Goldman et al., 2016). Inom denna studie innebär det att analysen får 

en bred men inte lika djupgående inriktning, vilket anses relevant för att kunna skapa en 

holistisk förståelse för fenomenet. Den ekologiska systemteorin har valts då denna ger en 

övergripande helhetsbild över problemområdet, där olika faktorer kan analyseras ifrån de 

olika systemnivåerna. Bronfenbrenners perspektiv ligger till grund för teorin och har 

kompletterats med andra författare för att lyfta fram den ekologiska inriktningens generellt 

centrala delar. Empowerment har valts då detta begrepp på olika nivåer framhäver de 

professionellas möjligheter gällande att arbeta stärkande, samt möjligheterna för ungdomarna 

själva att kunna ändra sin situation. Intersektionalitet är ett givande begrepp då detta kan ge 

förklaring till vad det är som gör att individer befinner sig i situationer där de finner sig 

maktlösa.  

Ekologisk systemteori 

Det ses som betydelsefullt inom denna studie att få ett helhetsperspektiv kring problematiken 

gällande våld i nära relation hos ungdomar. Ett centralt perspektiv som ger detta och som ofta 

används inom socialt arbete är ekologisk systemteori. Begreppet system ser till sambanden 

mellan familjer, grupper, individer och samhälle. Där framgår vilka resurser dessa innehar 

samt de kopplingar det är som får systemet att fungera eller fallera (Payne, 2015). Inom detta 
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perspektiv beskrivs hur den ekologiska miljöns struktur existerar långt utanför den direkta 

situation som påverkar individen (Bronfenbrenner, 2009). Det vill säga bortom de objekt 

denne svarar till eller de personer som interagerar med denne ansikte mot ansikte. Det är 

därav lika viktigt att se till andra individer inom situationen samt hur länkarna ser ut till 

dessa, vilken natur de har och vilken indirekt påverkan de har på individen genom att påverka 

individer i dennes närhet i första hand (Bronfenbrenner, 2009). De nivåer som har en 

påverkan på individen delas upp i olika system som har en komplex samverkan. Det sker 

energiflöden inom och mellan de olika systemens gränser som skapas av handlingar eller sker 

i form av ett utbyte av information. Livsstressorer är ett begrepp som används för att beskriva 

den energi som kan flöda in eller ut ur ett system i form av stress eller påverkan (Payne, 

2015). 
  

De olika systemen delas in i olika kategorier: mikrosystem, mesosystem, exosystem och 

makrosystem. Den komplexa korrelation som finns inom individens närmaste omgivning 

kallas för mikrosystem (Bronfenbrenner, 2009). Dessa system innebär informella system en 

individ kan tänkas tillhöra såsom familj, hem, relationer samt annan nära gemenskap. Till 

mesosystem hör lokala verksamheter som har en direkt inverkan på individens tillvaro såsom 

exempelvis skola eller socialtjänst. Dessa system fungerar som en länk mellan olika mikro- 

och makrosystem och en individ kan påverkas utan att fysiskt befinna sig inom systemet i 

fråga (Healy, 2005). Principen gällande hur systemen är sammankopplade sträcker sig även 

till grupper som individen inte själv är en del utav, men vilkas event kan påverka individens 

direkta miljö. Dessa system kallas exosystem (Bronfenbrenner, 2009). Makrosystem handlar 

däremot om samhället i stort och större institutioners, lagars samt statens inflytande (Healy, 

2005). Dessa är komplexa samt rotade system som visar sig genom övergripande mönster av 

ideologier och organisationer inom de sociala institutioner som är gemensamma för en viss 

kultur eller subkultur. Detta innebär att inom ett specifikt samhälle finns en liknande 

övergripande struktur inom mikro-, meso- och exosystemen. De är alla utformade från 

samma makrosystem, vilket gör att de till stor del kan fungera på liknande sätt. Däremot kan 

de övriga systemnivåerna mellan olika sociala grupper vara varierande i sin uppbyggnad 

(Bronfenbrenner, 2009). 

 

Inom detta perspektiv av systemteori används ordet ekosystem som en metafor för att kunna 

se till flöden mellan olika system samt strävan efter förändring inom och mellan dessa 

(Healy, 2005). Metaforen om ekosystem fortsätter då transaktioner mellan individ och miljö 

är komplexa och därav icke-linjära. Således bör socialarbetare enligt denna teori inte söka 

efter den ursprungliga orsaken till ett problem utan fokusera på utbytet som sker mellan 

individ och miljö samt ha en förståelse för att det aldrig går att se till en individ utan att även 

se till miljön. Teorin menar att problem uppstår av att en individs behov, kapacitet, rättigheter 

eller ambitioner inte är synkroniserade med dennes miljö (Healy, 2005). Utifrån den 

ekologiska systemteorin, arbetar klient och hjälpare tillsammans för att kartlägga och 

analysera de olika system som är del av individens situation. För socialarbetare handlar det 

om att motivera förändring på olika systemnivåer samt främja klienters egen kapacitet genom 

att aktivera, utforska, mobilisera, vägleda samt underlätta genom processen (Healy, 2005). 

När sambandet mellan de olika systemen studeras ges en bild av hur individer samspelar med 

samt påverkar varandra inom familjer, grupper samt samhället i stort (Payne, 2015). 
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Empowerment 

Ett annat begrepp som återkommande uppmärksammas inom arbete med människor i utsatta 

situationer är empowerment. Detta begrepp används dock i störst utsträckning som metod för 

det praktiska arbetet. Inom denna studie kommer däremot fokus läggas på den teori som 

ligger bakom metoden som analytisk utgångspunkt. Askheim (2007) skriver att begreppet 

empowerment syftar i stort till att individer som befinner sig i en maktlös position ska 

tillförskaffa sig styrka som kan ge kraften att motarbeta de negativa förhållanden som de 

befinner sig inom. Genom att göra detta ska de få mer inflytande över sina egna liv 

(Askheim, 2007). Makten ses inte som negativ utan som ett nollsummespel, där den ena 

sidans vinst alltid är lika stor som den andra sidans förlust. Centrala begrepp inom 

empowerment är delaktighet, självtillit, stolthet och makt. Det framgår att dessa begrepp 

genomgående i teorin ses som viktiga i relation till klientens självbild samt i förhållandet 

mellan klient och socialtjänst (Swärd & Starrin, 2007). Empowerment innebär således både 

målet att styra sitt eget liv, men även medlen för hur detta ska uppnås. Det framgår att 

bristande kunskap och förståelse av sin situation bidrar till att dominans eller makt över 

människor skapas, därav om individen ges bättre förståelse för dennes möjlighet att göra en 

förändring, och vilka begränsningar som finns, ska denne kunna övervinna sina sociala 

hinder. Empowerment fungerar därav som ett sätt att avlägsna hinder (Payne, 2015).  
 

Den teoretiska grunden för empowerment har ett flertal olika infallsvinklar. Payne (2015) 

menar att empowerment är en bio-psyko-social teori som använder sig av tankar från 

psykodynamisk praktik samt hantering från ekologisk praktik. Vidare beskrivs begreppet 

ibland som en form av kritik och ifrågasättande av förtryck. Det ses som centralt att bevara 

att begreppet har flera fokus och perspektiv om världen och att dessa ligger till grund för 

praktikens principer och kan hjälpa till att vägleda valet av metoder i praktiken. Detta är 

viktigt i syfte att se komplexiteten inom olika faktorer som påverkar förtrycket (Payne, 2015). 

Gemensamt för de olika infallsvinklarna är grunden i en positiv syn på individen som ett 

aktivt och handlande subjekt som både vill samt vet sitt eget bästa om förutsättningarna för 

detta ges (Askheim, 2007). 

 

Grundläggande metodiska principer är att som professionell hjälpa klienten bli medveten om 

sin egen situation samt hur denna går att styra i en positiv riktning. Detta sker alltid genom en 

dialog fri från tvång mellan professionell samt klient, där den professionella fungerar som en 

resursperson samt underlättare. Att använda sig av empowerment som liberal 

styrningsstrategi innebär att försöka väcka individens inre ”sanna jag” som existerar bortom 

dennes problematik såsom sociala avvikelser, missbruk eller psykisk ohälsa. Detta gör även 

att individens inneboende autonomi nås. Payne (2015) skriver att som utgångspunkt i Freires 

synsätt om empowerment ges verktyg till självhjälp genom engagemang i en process som rör 

företrädarskap i syfte att kunna bli subjekt och inte ses som objekt. Vad som menas med detta 

är att individen, som subjekt, kan vara aktiv i sin roll och position, medan som objekt låter 

individen sig själv styras och kontrolleras av andra. Genom kritiska diskussioner med 

individen får den professionella en inblick av dess nuvarande subjektiva verklighet och 

tillsammans utforskas den objektiva verkligheten, där individen får insikt i att dennes 

subjektiva verklighet kan begränsa dennes kontroll över omgivningen (Payne, 2015). Det 

finns dock en medvetenhet om att det inte är helt oproblematiskt att befria en individs inre 

jag. Det finns ett ifrågasättande gällande huruvida de egna frigjorda valen som individer gör 

är deras egna. Samhällets normer samt uppfattningar om hur en god medborgare tänker och 

agerar påverkar ständigt valen. Den autonoma medborgaren både finns samt går att skapa, 

och risken med empowerment här är att autonoma medborgare endast skapas utifrån rådande 
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normer samt diskurser. Det är därav viktigt som professionell att ständigt klargöra vad som 

leder till ett närmande av individens verkliga jag. Det handlar i slutändan om en process av 

medvetandegörande där en individ kan höja sig över sin individorienterade syn för att se även 

de förhållanden som finns i samhället påverkar dennes problematik (Askheim, 2007). 

Intersektionalitet  

Inom denna studie är det av intresse att analysera maktförhållanden samt förutsättningar för 

de ungdomar som omfattas av fenomenet våld i nära relationer. Intersektionalitet beskrivs 

som ett perspektiv med en analytisk ambition som syftar till att undersöka ojämlikheter och 

maktrelationer (Mattsson, 2010). Det finns en strävan efter att uppmärksamma hur 

maktstrukturer och kategorier sammanvävs och påverkar varandra, vilket dels görs genom att 

identifiera kategorier inom sammanhanget. Vidare granskas vilka maktrelationer som då är 

rådande. Mattsson (2010) skriver att maktstrukturer skapar kategorier och grupper som sedan 

rangordnas i en hierarkisk struktur i förhållande till varandra. För att få en förståelse används 

kategorier. Detta för att synliggöra hur de vävs samman med maktstrukturer samt påverkar 

varandra. Dessa kategorier kopplas till maktordningarna i samhället, vilka i många fall ses 

som invanda och bekanta. De mest centrala kategorierna som används inom det 

intersektionella perspektivet, och som identifieras vid en intersektionell analys, är kön, 

sexualitet, klass och etnicitet (Mattsson, 2010). Vidare ses dessa kategorier som 

betydelsefulla då de är grundläggande för samhällsstrukturen, genom att de innefattar alla 

människor. Detta då alla har en relation till någon form av kön, klass och etnicitet, menar 

Mattsson (2010). Kategorierna kan bidra till att maktordningarna ses som invecklade att 

uppfatta och när de väl noteras är det inte säkert att människorna i samhället är motiverade till 

en förändring. Maktrelationerna uppfattas som naturliga och ger trygghet i sin position, 

oavsett om positionen är över- eller underordnad (Mattsson, 2010). Författaren menar att en 

individ som tillhör normen i samhället har generellt mer makt än de som bryter den. De 

kategorier som anses vara normativa och dominanta i Sverige är västerländsk, medelklass, 

heterosexuell och man. Exempelvis ifrågasätts eller definieras inte män som kön medan det 

kvinnliga ständigt synliggörs som kvinnor och anses därav vara avvikande från samhällets 

norm (Mattsson, 2010). 
 

Till begreppet intersektionalitet har, inom denna studie, Judith Butlers syn gällande kön och 

genus tillförts. I hennes bok Genustrubbel (Butler, 2007) undersöker hon begreppet samt 

kategorin kön. Boken har syftet att synliggöra hur vissa förtryckta premisser, som finns 

inrotade hos människan, skapar hinder för att beakta möjliga kategorier av genus. Under tiden 

individen utvecklas söker denne ständigt efter samhörighet med andra individer i sin 

omgivning. Detta genom bland annat tidigare generationer som exempelvis föräldrar eller 

lärare. Genom att lyssna till vad dessa individer lär ut samt det som framkommer genom 

bland annat media blir individen tidigt utsatt för vissa kulturella normer, vissa maktstrukturer. 

Strukturerna får makt genom att människor handlar efter dem och därmed förstärker dessa i 

samhället, vilket även gör dem svåra att undkomma. Genom hela livet blir individen konstant 

präglad av normer som förstärks av människor runt omkring.  

 

Vidare strävade författaren genom boken även till att motverka att en sanningsdiskurs 

utvecklas som i sin tur kan ta ifrån legitimiteten från de som är i minoritet gällande 

genusprägling och sexuella beteenden (Butler, 2007). I boken diskuteras hur allt fler 

människor idag bryter sig ut ur de traditionella tankarna kring vad kön är, hur de ska 

uttryckas och hur kategorin ”kvinna” ska se ut. När individer börjar försöka experimentera 

inom sina kategorier blir det problematiskt, detta visar sig bland annat genom det motstånd 
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som homosexuella samt transpersoner genomgår inom samhället på grund av att de avviker. 

De normativa ramar samhället sätter på folk anser Butler vara etiskt inkorrekta. Dessa lever 

dock än idag, genom bland annat den heterosexuella normen som är av stor vikt inom denna 

kontext. Denna norm leder till att pojkar och flickor föds och tränas/formas sedan utifrån sina 

könsorgan att gå, tala samt agera på vissa sätt samt delta i aktiviteter, för att uppnå det 

manliga eller kvinnliga idealet och därmed kunna reproducera sig. Detta bestämmer vilken 

typ av subjekt de kommer bli, endast baserat på deras könsorgan. Individen lär sig att vara 

män eller kvinnor och bryts normerna för dessa kategorier stöter individen på problem i 

omgivningen (Butler, 2007). 

  

Två centrala begrepp som Butler (2007) beskriver är performativitet och performance. 

Performance avser tanken om att individen aktivt bidrar till att skapa världen istället för att 

passivt återspegla den. Då en kategori beskrivs vara ett performance innebär det därav att 

individen på något sätt har tagit på sig en roll och agerar på ett visst sätt. Sättet individen 

beter sig på är viktigt för den kategori denne tillhör men även den kategori denne genom sitt 

agerande presenterar för omvärlden. Att något är performativt betyder istället att det kan 

producera en serie av effekter, utfall. Utifrån exempelvis kön innebär det bland annat att 

individen agerar, talar eller går på ett sätt som överensstämmer med de normer som finns 

gällande manligt eller kvinnligt. På detta sätt leder agerandet även till att exempelvis 

fenomenet kvinna konstant reproduceras. Desto mer denne agerar utifrån kategorins normer 

desto mer befästs dem inom samhället. Det upprepas tills det blir en sanning i sig (Butler, 

2007). Med andra ord innebär performance ett agerande som säger något om vilken kategori 

en individ tillhör samt uppfattas tillhöra av andra, medan performativitet innebär att sättet 

som individen agerar på kan stärka eller försvaga de normer som finns gällande kategorier i 

samhället. 

  

Genus hos en individ bör inte uppfattas enbart utifrån den innebörd som kulturen har tilldelat 

ett förutbestämt kön. Butler (2007) menar att genus är en form av verktyg varigenom könet 

blir till. Vidare beskrivs genus vara ett diskursivt verktyg där ett naturligt kön skapas och 

föregår kulturen, det vill säga blir fördiskursiv, kulturen har inverkan på ett politiskt neutralt 

område (Butler, 2007). Genus och kropp existerar inte utanför diskursen, det vill säga hur 

dessa uppfattas och talas kring. Då genusidentiteter är performativa kan dessa förändras om 

själva diskursen kring dem förändras (Butler, 1997). Butler (2007) betonar även vikten av att 

vara ifrågasättande för att kunna göra en förändring och möjligtvis inte känna sig bunden till 

ett kön. 

 

Den teori gällande kön och hur dessa uttrycker sig som Butler förmedlar kommer här föras in 

inom begreppet intersektionalitet där övriga kategorier samt dess maktstrukturer inom 

samhället kommer tolkas på liknande sätt. Det vill säga som performativa samt kulturellt 

strukturerade utifrån bland annat handlingar samt diskurser (jfr. Butler, 1997). Det är viktigt 

att inte enbart se till kön och genus utan även att se hur dessa samspelar med andra kategorier 

som är centrala för begreppet intersektionalitet. Detta då Mattsson (2010) betonar vikten av 

att inte enbart se individen utifrån ett karaktärsdrag utan att det finns en komplexitet i hur 

maktrelationerna ändras och utvecklas. Till exempel att se kategorin ålder som performativt 

skulle innebära att se till hur individer agerar efter den ålder de besitter, hur de förhåller sig 

till den i sina handlingar samt hur samhällets normer styr hur individer i olika åldrar bör agera 

i olika situationer. På liknande sätt går det även att se övriga kategorier samt hur normer och 

handlingar styr hur individer uppfattas samt vilken makt de tillskrivs i olika situationer. 
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Teoriernas koppling till studien 

 

 
 

Figur 1. En analysmodell baserad på den ekologiska systemteorins fyra nivåer där varje nivå kan analyseras 

utifrån begreppen intersektionalitet och empowerment. 

 

Figur 1 utgår från den ekologiska systemteorin där de fyra nivåerna makro-, exo, meso- och 

mikro används som utgångspunkter. Beskrivningen av analysmodellen grundar sig även i de 

beskrivningar av fenomenet som framkommit genom den tidigare forskningen. Detta för att, i 

möjligaste mån, ge en tydlig bild av hur modellen kommer att användas. På de olika nivåerna 

kommer de professionellas erfarenheter från intervjuerna att analyseras utifrån de teoretiska 

begreppen empowerment och intersektionalitet. Våldet ungdomarna utsätts för kan tänkas ske 

på mikronivån, det vill säga inom deras nära relationer med sin partner. Figur 1 visar dock 

hur makronivån inom samhället kan ge förutsättningar/risker för att våldet sker. Socialt stöd 

kan ses inom mesonivån och påverkas av de ramar som sätts på makronivå, men även 

faktorer inom den professionellas privatliv samt inom verksamheten på exonivå. Det stöd 

som ges kan även ha en viss påverkan på våldet, men våldet i sig är en förutsättning för det 

sociala stödet. Det stöd som ges på mesonivå kan påverkas av förutsättningarna för hur 

individer på mikronivå kan hantera den situation de befinner sig i, ett starkt stöd kan leda till 

ett uppbrott från destruktiva mönster medan ett svagt kan ge en negativ inverkan på flödet 

inom personens mikrosystem. Baserat på hur våldet ser ut på mikronivån, samt vilka 

förutsättningar den utsatta individen besitter där, påverkas huruvida denne söker stöd i sin 

omgivning eller av utomstående verksamheter. Därav kan ett flöde i båda riktningar ses 

mellan våldet på mikronivå samt stödet på mesonivån. Två av modellens pilar är enkelriktade 

då det genom denna studies syfte och metod anses komplext att få uppfattningar gällande hur 
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individer inom exosystem påverkar stöd som erbjuds samt hur socialt stöd påverkat samhället 

i stort. 

 

Intersektionalitet används som tolkningsram genom hur kategoriseringen samt maktstrukturer 

på en makronivå upplevs påverka individen. På exonivå går även maktförhållanden att 

urskilja då kategoriernas makt påverkar individen även från system denne själv inte ingår i. 

På mesonivå betraktas vilka grupper individerna håller sig till, hur grupper ser individen och 

hur individer ser sig själva i grupper utifrån deras kategori-identiteter. På mikronivå avgör 

intersektionaliteten vilka förutsättningar individen har, vilket i sin tur kan påverka risken för 

att bli utsatt för våld men även hur våldet upplevs och vilka konsekvenser det får. Individen i 

sin tur påverkar även makronivån då individen enligt begreppet performativitet reproducerar 

maktstrukturerna. Det vill säga att genom att individen finner sig i normer samt makstrukturer 

och agerar utifrån dessa, blir dessa reproducerade och kvarstår inom samhällets ramar. Det 

individer gör på mikronivån lägger grunden för hur samhället ser ut i stort.  

 

Med utgångspunkt i empowerment påverkas fenomenet inom alla nivåer. Inom makronivån 

stöttas ungdomarna i och skapar medvetande kring strukturer som påverkar dem. Här går det 

även att se till de professionellas medvetenhet kring de strukturer som har ett inflytande över 

dem som yrkesverksamma. Vidare inom exonivån kan det röra sig om hur det sociala stödet 

stärks för att kunna hantera och kunna hjälpa de utsattas problematik. Inom mesonivån kan 

det sociala stödet ses som ett mesosystem till den utsatta. Här ges stöd som kan analyseras 

utifrån begreppet empowerment och dess utgångspunkter. Inom mikronivån sker våldet 

mellan ungdomarna och där används empowerment inom denna studie som ett verktyg för att 

förstå hur intersektionalitetsrelaterade maktstrukturer kan förändras, både på individ- och 

samhällsnivå. Empowerment är även användbart som verktyg inom analysen då det syftar till 

att kunna stärka en individ på alla olika nivåer för att nå stabilitet inom dennes miljö samt 

tillhörande system.  

Metod 

Inom detta kapitel kommer tillvägagångssättet för denna studie förklaras. Ämnen som 

kommer vidröras är vilken vetenskapsteori som ligger till grund för studien, vad som utifrån 

denna är viktigt att ta hänsyn till, hur undersökningen utförts samt etiska överväganden och 

tankar gällande studiens reliabilitet och validitet. 

Vetenskaplig grund 

Då befintlig forskning har lagt fokus på att se till statistik gällande förekomsten av våld i nära 

relation hos ungdomar och därav använt sig av kvantitativa forskningsansatser, kan det anses 

vara relevant för denna studie att lägga vikt vid erfarenheter samt djupare uppfattningar av 

professionellas arbete och upplevelser av våld i nära relation hos ungdomar. Denna studie har 

därav inhämtat data som består av professionellas egna ord kring hur de upplever och 

beskriver ungdomar som drabbas av våld i nära relation och sitt arbete med denna målgrupp. 

Detta innebär att ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats. Kvalitativ forskning lägger vikt 

vid hur individer själva tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Detta tillvägagångssätt 

kan då bidra till att skapa förståelse av de professionellas upplevelser av ett känsligt ämne, 

våld i nära relation hos ungdomar, som är komplext då det finns flera bakomliggande faktorer 

kring arbetet med detta fenomen.  
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Som vetenskapsteoretisk grund för denna studie ligger hermeneutiken, ett förhållningssätt 

som syftar till att nå förståelse genom att tolka och därefter förmedla denna förståelse 

(Westlund, 2015). Centralt inom hermeneutiken är därför att söka efter innebörd eller sociala 

fenomen som kan bidra till förståelse för människors handlingar och upplevelser (Andersson, 

2014). En riktning inom hermeneutiken är misstankens hermeneutik, det syftar till att få 

förståelse för själva fenomenet och betraktar materialet utefter detta. Det ger vidare utrymme 

att i tolkningsprocessen även infoga olika förklaringar (Westlund, 2015). Detta sker genom 

tolkningar och hermeneutiken betonar ett relativistiskt förhållningssätt, det vill säga att 

fenomen har subjektiva förklaringar, det finns ingen objektiv sanning. En kvalitativ 

datainsamlingsmetod är att föredra inom socialvetenskaplig forskning. Det finns däremot inte 

en enhetlig uppfattning kring vad datainsamlingsmetoden ska innehålla. Författaren menar att 

detta kan grunda sig i att hermeneutiken förändras beroende på vilket socialt sammanhang 

som råder (Andersson, 2014). Denna studie har utförts genom en kvalitativ forskningsstrategi 

utifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund. Detta då ett relativistiskt förhållningssätt 

har tillämpats vid tolkningar, det vill säga att de professionella har subjektiva förklaringar 

kring fenomenet. 

Förförståelse 

Enligt hermeneutiken finns inga förutsättningslösa tolkningar. Det finns en redan existerande 

förståelse eller uppfattning hos människan då den observerar något nytt. Den förståelse som 

finns om ett fenomen blir alltid unik då den är sammankopplad med individers individuella 

bakgrund samt erfarenheter, det vill säga deras förförståelse. Ett hermeneutiskt arbete består 

till stor del av att vara medveten om denna förståelse (Ödman, 2016). Då hermeneutiken 

utgår från förståelsen av enskildheter i relation till helheten talas det ofta om den 

hermeneutiska cirkeln. Denna innebär att det sker ett ständigt utbyte mellan den förförståelse 

som en individ besitter och uppfattningen om fenomenets helhet. Då någon erhåller mer 

kunskap om de enskilda delarna ger det denne en större helhetsförståelse, som denne i sin tur 

kan använda för att se till de enskilda delarna. Det sker ett ständigt utbyte och metoden att 

växla mellan helheten och förförståelsen beskrivs ske genom cirkel- och spiralformade 

rörelser (Andersson, 2014).  

 

Detta innebär att de tolkningar som sker i denna studie är färgade av den förförståelse 

författarna bär med sig, vilket är viktigt att ha en medvetenhet om även om en strävan finns 

efter att inte låta det influera exempelvis utformningen av intervjuguide. Förförståelsen är 

nyanserad av egna erfarenheter och generella uppfattningar gällande bland annat 

professionellas sociala arbete, ungdomar, relationer samt våld, men även av den kunskap som 

uppkommit genom universitetsstudier inom socialt arbete. Det bidrar till en redan befintlig 

uppfattning gällande hur arbetet med utsatta grupper ser ut samt hur detta uppfattas av såväl 

klient som professionell. Det är svårt att vara medveten om all förförståelse som finns innan 

en studie påbörjas. Däremot diskuteras, bland författarna, uppfattningen om att ungdomar i 

större utsträckning kan agera impulsivt, vara känslostyrda och att det tänks råda skillnader i 

agerande och hanterande av våld i jämförelse med vuxna våldsutsatta. Gällande socialt arbete 

nämns föreställningen om att fokus läggs vid stöd och nätverk samt att rutiner för våld i nära 

relation hos ungdomar inte är befästa. Relationer uppfattas skilja sig beroende på ålder, ungas 

relationer förstås bland annat som mindre seriösa jämfört med vuxnas. Vidare uppfattas våld 

som kopplat till individuella faktorer, exempelvis osäkerhet hos individer. Det ses som 

relaterat till individers subjektiva upplevelser av vad som anses okej, det vill säga hur stor 

utsträckning de accepterar våldsamma beteenden i. Förståelsen består även av en uppfattning 

gällande att få våldsbrott anmäls. Dessa redan befintliga uppfattningar kommer bidra till den 
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helhetsbild som i slutändan skildras i studien. Helhetsbilden i sig kan däremot ge sken för nya 

delar av fenomenet för kommande forskning.  

Litteratursökning 

I syfte att ringa in problemområdet med tillhörande forskningsfält gjordes sökningar som 

inkluderade kritiskt granskade artiklar, skrivna på engelska samt som funnits tillgång till att 

läsa i fulltext. Vidare exkluderades artiklar som berörde våld i nära relation mellan 

exempelvis förälder och barn. Sökningar i databasen Social Services Abstract genomfördes 

med utgångspunkt i tidigare bestämda avgränsningar hos studiepopulationen. Fyra parallella 

sökningar genomfördes som resulterade i totalt 90 träffar. De sökord som användes i dessa 

fyra sökningar var: Teen dating violence AND young adulthood AND adolescents AND 

prevention, Teen dating violence AND age AND partner AND prevention och Teen dating 

violence AND intimate partner violence AND adolescents AND prevention. Totalt sex 

vetenskapliga artiklar valdes från dessa sökningar efter granskning där relevans till ämnet 

identifierades. Även i databasen PsychINFO gjordes två sökningar med sökorden teen dating 

violence samt intimate partner violence AND adolescence NOT prevention. Anledningen att 

ordet prevention exkluderades i denna sökning var för att inte endast få fram studier med 

förebyggande inriktning utan även studier som gav en djupare förståelse för fenomenet i sig. 

Vidare skedde denna sökning i PsychINFO istället för Social Services Abstract då det ansågs 

givande att eftersöka förståelse inom en psykologi-baserad databas. Totalt gav de två 

sökningarna 85 träffar som sedan begränsades till fem. Dessa artiklar valdes då resterande 

rubriker visade på en relativt låg relevans för ämnet. I Nasjonalt Kunskapssenter Om Vold 

Og Traumatisk Stress, under temat Vold og overgrep upptäcktes en norsk samt europeisk 

studie kring ämnet. Dessa var listade som delar av det så kallade STIR-projektet och valdes ut 

då de handlade om rätt målgrupp samt områden som anses vara av relevans för denna studie. 

I Libris genomfördes även en sökning där sökorden var teen dating violence, namnen på två 

relevanta författare “Erica Bowen, Kate Walker” från denna sökning användes sedan som 

sökord i Örebro universitets bibliotekstjänst. Sökningen avgränsades genom att filtrera fram 

kritiskt granskat material samt artiklar. Sökningen gav 162 träffar. Abstract lästes till de 

artiklar vars rubrik innehöll teen, youth eller adolescence. Endast en artikel från denna 

sökning ansågs relevant och har använts i denna studie. Sökningarna resulterade slutligen i 15 

studier till denna studies genomgång av tidigare forskning 

Urvalsprocess 

Utifrån möjligheten att definiera och inhämta information har denna studie fokuserat på 

professionella som har erfarenhet av att möta ungdomar som har utsatts för fysiskt, psykiskt, 

digitalt eller sexuellt våld samt utsatthet. För att vara relevant respondent krävdes 

professionell erfarenhet av arbete med våld inom romantiska relationer mellan två ungdomar, 

studien bortser därav från övriga närstående som exempelvis familjemedlemmar. De 

relationer respondenterna beskriver har inte begränsats till relationer där individerna bor 

tillsammans. Det finns inte någon specifik definition av ungdomar eller unga enligt 

Socialstyrelsen (2009). Det finns däremot olika avgränsningar i lagrum för vad som avser 

barn. Denna studie kommer att utgå från den nationella ungdomspolitikens definition som 

stadgas i prop. 2004/05:2 som personer i åldrarna 13-25 år, vilket innebär att det funnits ett 

krav på att de verksamheter som kontaktats möter denna åldersgrupp. 
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Urvalet för denna studie består av yrkesverksamma professionella inom socialt arbete som i 

sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen. Samtliga respondenter arbetar inom stödjande 

verksamheter, behandlande verksamheter har även kontaktats men inte deltagit i studien. En 

av respondenterna hade gått ett flertal kurser på universitetsnivå medan resterande är 

utbildade socionomer eller beteendevetare. Respondenterna mindes inte hur många ungdomar 

de hade mött som utsatts för våld av sin partner, men det framgick att flertalet mött cirka fem 

vardera, en hade träffat fler medan några träffat färre. Bryman (2011) beskriver målinriktat 

urval som en urvalsmetod som används när forskaren inte har intentionen att slumpmässigt 

välja deltagare till studien. Enligt denna metod kan ett strategiskt val av individer göras för att 

dessa ska vara relevanta för de forskningsfrågor som ställts (jfr. Bryman, 2011). Det var 

användbart att nyttja denna urvalsmetod för denna studie då inget intresse förelåg att föra 

intervjuer med professionella som inte kommit i kontakt med fenomenet. Detta då det var av 

vikt att informanterna hade en bild av fenomenet att dela med sig av. Det målinriktade urvalet 

har vid behov mynnat ut i ett snöbollsurval för att få kontakt med relevanta intervjupersoner. 

Bryman (2011) beskriver denna metod som en process där forskaren initialt tar kontakt med 

ett fåtal individer som är relevanta för studien. Dessa individer kan därefter härleda forskaren 

till ytterligare respondenter (Bryman, 2011). Inför denna studie kontaktades sammanlagt 40 

individer som på något sätt utför socialt arbete med utsatta ungdomar. Av dessa intervjuades 

fem individer, vilket kan ses som få respondenter, detta berodde på att 20 individer inte 

svarade de gånger de blev kontaktade. Av de 15 som svarade men avböjde att delta i studien 

gjorde fyra detta på grund av tidsbrist och sju då de ansåg att de inte mött ungdomar som 

blivit utsatta för våld i nära relationer inom sitt yrke. Vidare svarade fyra individer att de inte 

hade något att tillföra. Det kan tänkas att dessa fyra kan höra till de som avböjde med grund i 

att de inte mött ungdomar som blivit utsatta för våld i nära relation, däremot är detta inte 

något som har framkommit, utan svaren som inkommit har varit utgångspunkten vid denna 

indelning. Det går dock även att tänka sig att detta svar kunnat komma från ett missförstånd 

gällande informationen i informationsbrevet (bilaga 1). 

Datainsamlingsmetod 

I syfte att få förståelse för professionellas upplevelser av fenomenet har intervjuer valts som 

metod. Detta då det finns ett behov av kvalitativa studier och övriga kvalitativa metoder inte 

ansågs lämpliga för att besvara studiens syfte. Exempelvis är observationer av detta fenomen 

svåra att utföra då det inte går att observera de professionella medan de arbetar med 

ungdomarna. Det fanns även ett intresse av att inhämta ny information, från respondenter 

som ansågs relevanta, och därav inte förlita sig på tidigare resultat samt empiri genom 

diskursanalyser. Systematiska forskningsgenomgångar ansågs även irrelevanta då det finns få 

studier som belyst professionellas erfarenheter av fenomenet. Vidare valdes fokusgrupper 

samt gruppintervjuer bort som metod då det finns en risk att respondenter påverkas av 

varandra och uttrycker åsikter som inte är deras egna. Med grund i dessa resonemang valdes 

därav individuella intervjuer då det var utförbart i relation till syftet samt gav respondenterna 

möjlighet att föra fram sina personliga erfarenheter om fenomenet.  
 

Den semistrukturerade intervjuformen har flera frågor där ingen specifik ordning har 

fastställts utan ordningen kan variera (Bryman, 2011). En intervjuguide utformas som 

intervjuaren använder sig av, men metoden ger även intervjuaren utrymme att anpassa 

frågorna utefter deltagaren. Detta skapar möjlighet till följdfrågor som kan öka vidden i den 

insamlade informationen samt att eventuella missförstånd kan undvikas (Bryman, 2011). 

Denna metod bedömdes vara lämplig för att besvara studiens syfte, då den ger möjlighet att 

ändra på frågeställningar under intervjun och ger intervjuaren ett naturligt uttryckssätt. 
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Intervjutillfällena kan genom denna metod även bidra till ett öppet samtal med 

respondenterna och göra situationen mer anpassningsbar. Däremot resulterade detta i att det 

samlats in mycket data att analysera, vilket är mer tidskrävande. Tiden för denna studie har 

varit delvis begränsad, men för att kunna få en djupgående förståelse för fenomenet var det 

centralt att insamla en större mängd data samt att kunna anpassa frågorna för att öka 

förståelsen för svaren.  

Intervjuguide och genomförande 

Fem individuella semistrukturerade intervjuer har utförts med individer som uträttar någon 

form av socialt arbete med ungdomar i utsatta situationer. Intervjutillfällena pågick under 60 

minuter där de olika teman som finns i intervjuguiden (se bilaga 2) berördes utifrån den 

professionellas egna tankar och erfarenheter. I början av intervjun lästes informationsbrevet 

(se bilaga 1) om studien igenom tillsammans med respondenten för att klargöra möjliga 

funderingar kring studiens syfte. Ledande frågor undveks i största möjliga mån vid 

intervjutillfällena, istället eftersträvades att ställa öppna frågor. Eide och Eide (2006) skriver 

att det är viktigt att i utforskande faser ställa öppna frågor. Vidare skriver författarna att det är 

centralt att ställa öppna frågor då det ger mer förståelse för individen men även i syfte att 

individen ska få en tydligare bild av sig själv samt sin egen situation (Eide & Eide, 2006).  

 

Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) utformades utefter syftet med studien och hade 

grundläggande inriktningar som bakgrund, målgrupp, arbete och uppfattningen om våld i 

nära relationer. Dessa inriktningar valdes i syfte att få en helhetsbild kring de professionellas 

uppfattningar kring fenomenet samt hur deras arbete med denna målgrupp ser ut. 

Intervjuguiden börjar med temat “Bakgrund” för att få insikt i hur de professionellas 

yrkesbakgrund och yrkesroll ser ut samt för att leda in på fenomenet. Temat “Målgrupp” 

användes för att få information om vilka personer de möter i arbetet samt för att få kunskap 

om hur respondenterna upplever att målgruppen ser ut, exempelvis vilka förhållanden de 

kommer från. Detta för att kunna få en bild av de ungdomar denna studie berör. Temat 

“arbete” innehöll frågor vars inriktning såg till kontakten med målgruppen, det egna 

handlingsutrymmet samt hur individen själv ser på det arbete denne utför. Detta för att få en 

förståelse för dels hur arbetet praktiskt ser ut men även de egna uppfattningarna kring detta. 

“Uppfattning av våld i nära relation” som tema användes för att få en djupare bild av hur de 

professionella upplever och uppfattar fenomenet och förhållandena som ungdomarna är i. 

Vidare hur ungdomarna upplevs påverkas men även hur den professionella påverkas i mötet 

med målgruppen.  

 

Följdfrågorna som arbetades fram under dessa teman utgick från studiens syfte samt de valda 

teorierna och begreppen för studien (se bilaga 2). För att fånga upp exempelvis den 

ekologiska systemteorin ställdes frågor gällande vilka nätverk samt resurser som uppfattats i 

de våldsutsattas närhet. Dessa frågor går även väl ihop med begreppet empowerment och dess 

nivå/resurs fokus. För att vidare fånga upp detta begrepp ställdes även frågor gällande hur 

den professionella arbetar med denna målgrupp, hur den känner att arbetssättet påverkar 

individen och dennes situation med mera. Vidare ställdes frågor utifrån intersektionalitet 

gällande förekomsten av kön, ålder, sexualitet och bakgrund. Specifika frågor om de 

teoretiska begreppen undveks dock för att inte tappa syftet med en semistrukturerad intervju 

och hermeneutikens utforskande utgångspunkt. 
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Databearbetning/analysmetod 

För att analysera och tolka material utifrån en hermeneutisk utgångspunkt eftersöks utsagor, 

handlingar och sekvenser som beskriver det fenomen studien syftar till att finna svar om. 

Detta kräver dock ett systematiskt tillvägagångssätt för att undvika godtycklighet gällande 

vilka utsagor som lyfts fram ur materialet (Sjöström, 1994). Samtliga intervjuer som utförts i 

samband med denna studie har spelats in samt transkriberats. Transkriberingen skedde 

ordagrant och inkluderade allt innehåll från intervjuerna förutom ord som inte tillför till 

sammanhanget, svordomar, information som avslöjar individers identitet samt utsagor 

respondenterna själva uttryckte att de inte ville skulle bli en del av studien. konfidentialiteten 

gentemot respondenterna har de benämnts siffrorna 1–5. I resultatet användes de delar som 

ansågs vara relevanta i förhållande till att besvara studiens frågeställningar.  

 

I analysen utfördes en tematisk analys och materialet kopplades även till studiens utformade 

teoretiska modell (figur 1). ￼Denna har i syfte att utifrån intervjuer kunna urskilja olika 

mönster i empirin (Bryman, 2011). Intervjuer eller fältanteckningar transkriberas, teman 

tillsammans med subteman skapas och utgör koder för analysen. Dessa ställs upp i en matris, 

teman tillämpas på datan och visas i termer av subteman (Bryman, 2011). Inom denna studie 

har följande teman framkommit av materialet: våldet, det yttre stödet, bakomliggande 

påverkan och samtidskultur. Tematiska analyser saknar ett tydligt tillvägagångssätt, Bryman 

(2011) hänvisar dock till de förslag som Ryan och Bernard har framtagit som hjälpmedel för 

att påbörja samt organisera en tematisk analys. De rekommenderar att se till repetitioner, det 

vill säga teman som återkommer i exempelvis datainsamlingsmaterialet, lokala typologier 

eller kategorier som ses som obekanta eller används på annorlunda sätt. Fokus ligger även till 

att studera metaforer och analogier, det vill säga hur tankar återges, övergångar, likheter och 

skillnader hos de svar som inkommit samt språkliga kopplingar. Ett exempel är att lyfta 

kausala kopplingar hos respondentens medvetanden. Vidare förs en reflektion gällande 

saknade data det vill säga över vad som inte finns med. Det går även att genom teorirelaterat 

material använda sig av begrepp som utgångspunkt för att etablera teman (Bryman, 2011). 

Dessa olika koder tematiseras, detta i syfte att underlätta analysarbetet. Ett tema innehåller 

sedan olika subteman. Temat det yttre stödet har exempelvis här haft underrubriker som 

bemötande och utvecklande av arbetet. 

Tillförlitlighet och Äkthet 

Som komplement till reliabilitet samt validitet talas det inom kvalitativ forskning om 

tillförlitlighet samt äkthet då de förstnämnda är svåranpassade till den subjektivitet som finns 

i kvalitativa forskningsresultat (Bryman, 2011). Tillförlitlighet innefattar fyra olika kriterier, 

trovärdighet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera samt överförbarhet. För att 

uppnå trovärdighet i det framtagna resultatet innebär det att forskaren under utförandet av 

forskningen ska säkerställa att det genomförs i enlighet med de forskningsriktlinjer som 

finns. Vidare rapporteras även resultatet till respondenterna för att bekräfta om forskaren har 

uppfattat deras sociala verklighet korrekt (Bryman, 2011). I forskningsprocessen för denna 

studie finns en eftersträvan att genomgående genomföra undersökningen forskningsenligt. 

Exempelvis inhämta information kring ämnet och möjliga teorier till en början och 

därigenom ha en strukturerad forskningsplan samt ska vikt genomgående läggas vid att agera 

etiskt gentemot respondenter. I denna studie kommer respondenterna att få tillgång till 

resultatet samt analysen i syfte att verifiera dels att författarna har uppfattat deras tankar 

korrekt samt om de upplever sig avidentifierade.  
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Pålitlighet beskrivs som en motsvarighet till kvantitativa forskningens begrepp reliabilitet. I 

syfte att bedöma en undersökning enligt pålitlighet ska ett granskande synsätt tillämpas 

(Bryman, 2011). Det vill säga redovisning av problemformulering, val av målgrupp, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter och analys av data. Utifrån detta bedöms kvaliteten på de 

procedurer som valts och tillämpats (Bryman, 2011). För att denna studie ska uppnå 

pålitlighet kommer den att granskas av författaren till studien men även handledaren 

genomgående under processen. De olika delarna av uppsatsen granskas på olika sätt. Vid 

tidigare forskning granskas relevanta vetenskapliga artiklar innan de används som 

kunskapsläge, detta genom att dels enbart använda de artiklar som har benämnts som 

vetenskapliga men även genom att själva bedöma den akademiska nivån på artiklarna. 

Exempelvis används inte studien om artikeln inte har använt sig av referenser eller har utfört 

en vetenskaplig undersökning. Vidare granskas teoriernas relevans för studien innan dessa 

används, detta genom att se till möjligheten att analysera utifrån dessa. Val av procedurer och 

tillämpning av dessa ska genomgående motiveras och förklaras. Detta för att visa varför 

andra val eller tillämpningar inte har gjorts. Styrkor och svagheter inom diskussionsdelen 

syftar även till att granska de beslut som har fattats samt det resultat som framkommit i 

studien. Vidare under opponering kommer även två socionomstudenter granska studien och 

föra fram uppfattningar kring arbetet. Även en seminarieledare och examinator att bedöma 

studien utifrån de kriterier som råder för ett godkänt arbete.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren försöker säkerställa att arbetet 

skett objektivt i möjligaste mån, detta med kunskap om att det inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen inte råder en fullständig objektivitet. Forskaren ska 

exempelvis inte medvetet involverat sina egna värderingar eller en viss teoretisk inriktning 

för att påverka de slutsatser som dragits vid undersökningen. Vidare är det granskarens 

uppgift att bedöma möjligheten att styrka resultaten (Bryman, 2011). Denna studie strävar 

efter en medvetenhet hos författarna gällande sin egen förförståelse för fenomenet våld i nära 

relation, arbetet med fenomenet och ungdomsrelationer, vilket ska bidra till att egna 

värderingar i minsta möjliga mån ska kunna vinkla studiens resultat. Detta ska höja 

möjligheten att styrka och konfirmera resultaten. Det finns dock en medvetenhet om att valet 

av teoretisk inriktning samt författarnas uppfattningar om vad som är relevant information 

kommer nyansera studiens utfall. 

 

Det fjärde kriteriet för tillförlitlighet är överförbarhet. Forskare ställs ständigt inför frågan 

huruvida deras studieresultat är generaliserbara eller inte. Inom intervjustudier innebär detta 

att ställa sig frågan om resultaten är främst av lokalt intresse eller om de är överförbara till 

andra situationer, undersökningspersoner eller kontexter (Kvale & Brinkman, 2014). 

Överförbarhet innebär att resultaten ska kunna överföras till en annan kontext, fenomen eller 

beteende (Bryman, 2011). I denna studie ses överförbarheten likt analytisk generalisering, det 

vill säga som en välöverlagd bedömning gällande i vilken utsträckning resultat från studien 

kan ge vägledning för vad som kommer kunna hända i en annan situation. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver att detta synsätt grundas i en analys av likheter och olikheter 

mellan situationerna i fråga. Utifrån valet av respondenter och teoretiska begrepp för denna 

studie finns en förhoppning om att resultatet ska kunna vara överförbart till situationer där 

professionella möter ungdomar som blir utsatta av våld av sin partner.  

 

Äkthet har fem kriterier rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk 

autencitet, som ställer forskaren generella frågor gällande forskningspolitiska konsekvenser. 

Dessa uppfattas ibland som provokativa inom forskning och har därav inte fått något större 

inflytande (Bryman, 2011). De har dock beaktats i denna studie för att stärka den 
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vetenskapliga relevansen. Rättvis bild är ett kriterium som ser till undersökningens möjlighet 

att ge en tillräcklig rättvis bild av de deltagandes olika åsikter och uppfattningar. Ontologisk 

autencitet ser till om undersökningen hjälper de personer som har deltagit att få ytterligare 

förståelse av den sociala situationen och dess omgivning. Vidare ställer pedagogisk 

autenticitet frågan huruvida undersökningen bidragit till att deltagarna kunnat få en bild av 

hur individer i liknande situationer upplever ett fenomen. Katalytisk autenticitet ser till 

huruvida forskningen möjliggjort att deltagare kan ändra på den situation de befinner sig i 

och taktisk autenticitet ställer frågan om studien gett deltagare möjligheten att vidta de 

åtgärder som krävs för att taktiskt ändra på situationen (Bryman, 2011). Denna studie syftar 

till att uppnå äkthet genom att resultaten ska återspegla respondenternas åsikter samt 

uppfattningar och därav kunna användas av andra professionella som stöd i att bilda sig en 

förståelse kring arbetet och förekomsten av fenomenet. Detta kan leda till reflektion hos 

professionella som i sin tur kan bidra till ändringar i hur arbetet med denna målgrupp 

utformas eller uppfattas. Studien syftar även till att synliggöra den ouppmärksammade 

målgrupp dessa ungdomar tillhör. 

Etiska överväganden  

Enligt Akademikerförbundet SSRs (2015) etiska kod för socialarbetare har socionomer ett 

särskilt ansvar gällande att uppmärksamma personer och grupper i utsatta situationer. Med 

tanke på både individernas ålder samt utsatthet för hot och våld är det med andra ord etiskt 

opassande att föra intervjuer med ungdomar som utsatts för våld i sin relation. Därav har 

studien skapat en bild om fenomenet utifrån professionellas erfarenheter samt uppfattningar. 

De professionella kan tänkas ha den distans som krävs från problemet att de kan ge en 

givande bild av hur relationerna sett ut för de ungdomar de kommit i kontakt med. Att utföra 

kvalitativa intervjuer med professionella inom socialt arbete med ungdomar är därav 

genomförbart både etiskt samt fångar upp det syfte som finns samt frågeställningarna för 

studien. 

 

Det finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning krav på väsentlig forskning av 

god kvalitet samt ett krav på individskydd. Detta innebär att det finns ett krav på nödvändig 

forskning för att lösa samhällets problem samtidigt som individer i samhället har rätt till 

skydd mot insyn i bland annat sina livsförhållanden. Individskyddskravet konkretiseras i sin 

tur i fyra allmänna huvudkrav inom forskningen. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera alla deltagare eller berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien. Konfidentialitetskravet har en koppling till krav om offentlighet och sekretess. Alla 

individers uppgifter i en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Detta innebär bland annat att personuppgifter ska förvaras där obehöriga inte kan ta del av 

dem. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter inte får användas till 

kommersiella eller andra vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Denna studie har utformats med dessa krav som grund där det hela tiden eftersträvades att 

vara öppna gällande studiens syfte samt innehåll till intervjupersonerna vid all kontakt, 

samtidigt som högsta möjliga konfidentialitet gällande deltagarnas identitet togs i beaktning 

genom avidentifiering av material. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades därför ut via 

mejl för att ge respondenten relevant information för studien och möjligheten att ta del av den 

färdiga uppsatsen. Där informerades denne även om samtyckeskravet då deltagandet i studien 

är frivilligt och det är möjligt att när som helst avbryta sin medverkan. För att avidentifiera 

materialet har namn, berättelser och de fullständiga befattningar som kan leda till att personen 



   
 

20 
 

kan identifieras uteslutits från att användas i studien. Vidare används inte uppgifter till andra 

vetenskapliga syften utan förstörs då examensarbetet är godkänt, detta informeras även 

respondenterna om i informationsbrevet (se bilaga 1). Det går däremot inte att bortse från att 

våld i nära relation är ett känsligt ämne som i detta arbete strävas efter att behandlas med 

största möjliga respekt.  

Resultat 

Detta kapitel kommer att beröra teman som benämns våldet, det yttre stödet, bakomliggande 

påverkan och samtidskultur. Under varje tema finns underkategorier i syfte att fånga upp de 

svar från intervjuerna som anses relevanta för fenomenet våld i nära relation hos ungdomar. 

Varje tema kommer redogöras för separat där resultat kommer beskrivas samt argumenteras 

för med hjälp av citat från de intervjuer som utförts. I slutet av varje tema följer en analys av 

resultatet med grund i ekologisk systemteori, empowerment samt intersektionalitet (se figur 

1).  

Våldet 

De professionellas erfarenheter är att våldet i de ungas relationer är varierande, det som 

nämns är fysiskt, psykiskt, sexuellt och våld via nätet. Det fysiska våldet upplevs ta sig i 

uttryck genom slag eller grepp, ofta på platser som sällan är synliga på kroppen som 

överarmar eller buk. Det psykiska våldet beskrivs i samtliga intervjuer som en form av 

kontroll där den utsatta blir begränsad i sitt vardagliga liv. De professionella förstår det som 

att den utsatta ungdomen i vissa fall går in i förhållandet känslomässigt medan den som 

utsätter snarare ser partnern som en ägodel. Det kan enligt respondenterna råda en 

uppfattning hos den våldsutsatta av att den själv har gett upphov till våldet, vilket upplevs 

kunna vara ett resultat av att de som unga inte ännu vet vad som är okej och inte i ett 

förhållande. En beskrivning av exempel på psykiskt våld och kontroll var följande: 

 
Det finns ju med den här typen av våld att man styr någon, man berättar för den att, hur du ska 

klä dig, hur du ska vara, vilka du ska hänga med, man är dominant. De finns ju ganska tidigt 

när tjejer, oftast har det varit tjejer, som har pratat om att 'han vill inte att jag gör så, han är lite 

äldre', just det här kommer tillbaka nu att man hänger med någon som är lite äldre 'han vet ju'. 

Han bestämmer och det finns någonstans där under, men de tycker på något sätt att det är okej 

att de får göra. (Respondent 3) 

 

I citatet talas det även om förhållanden där det rör sig om att en yngre person är tillsammans 

med en äldre. Dessa uppfattas av flera respondenter kunna ge en beroendeställning hos den 

våldsutsatta i förhållande till sin partner, då denne möjligtvis inte har andra vuxna i sin 

omgivning. Respondenterna förstår det även som att, som ung tjej, vara i ett förhållande med 

en äldre kille kan öka risken för att bli utsatt. Det psykiska våldet förklaras även röra sig om 

kontroll vad gäller exempelvis vem personen får umgås med samt vilka kläder som denne får 

ha på sig på offentliga platser.  

 

Sexuellt våld beskrivs även förekomma i dessa relationer och upplevs vara vanligt 

förekommande i samband med alkohol. De professionella har även erfarenheter att det, hos 

ungdomen, kan råda en osäkerhet huruvida händelsen kan klassificeras som våldtäkt eller 

trakasserier, vilket en respondent menar kan göra att den utsatta känner sig ansvarig för att 

denne inte sagt ifrån eller gjort motstånd. Respondenterna förstår det som att våld via nätet i 

många fall börjar genom att den utsatta skickar bilder i förtroende till sin partner, bilder eller 

videor där personen i fråga är lättklädd eller befinner sig i utmanande situationer. 
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Uppfattningen av våldet beskrivs kunna ta form genom hot om eller faktiskt sprida dessa 

bilder om personen avslutar förhållandet eller för att ha ett övertag över individen. 

“Övergrepp, utpressning, väldigt mycket utpressning tycker jag. Då tjejerna inte vill skicka 

mer bilder då ska jag (förövaren) skicka ut de här till dina kompisar.” (Respondent 2). Detta 

beskrivs som vanligt förekommande hos yngre personer och beskrivs vara känsligt bland 

ungdomar. 

 

Det framkommer av intervjuerna att det upplevs finnas likheter i hur våldet ser ut hos vuxna 

samt hos ungdomar. Flera respondenter betonar att de begränsningar som sker i vuxnas 

relationer, enligt deras erfarenheter, liknar de yngres förhållanden. Till exempel att personen 

alltid ska vara tillgänglig och svara i telefon. Likt vuxnas förstås även den utsatte ungdomens 

situation vara mer kritiskt när förhållandet tar slut, att det är farligare då det bryts upp. 

Tydliga skillnader från de äldres förhållanden upplevs dock vara att ungdomarna ses som mer 

känsliga då de inte enbart är utsatta för våld, utan även sårbara då de beskrivs befinna sig mitt 

i en identitetsutveckling. Ungdomarna upplevs även vara osäkra på vad som är okej och inte i 

förhållanden och vet inte alltid var de ska sätta gränser. Till skillnad från våldet hos vuxna 

förstår respondenterna det som att mer utsatthet kan ske genom just digitala medier, och 

ungdomar upplevs uttrycka mer rädsla för spridning av nakenbilder än vad äldre gör.  

 

Gällande hur utsattheten upplevs påverka ungdomarna lyfts just begreppen skuld och skam av 

flertalet respondenter. En respondent förklarar utifrån dennes erfarenhet att det är just känslan 

av skyldighet till familj eller partner som verkar styra individens agerande i dessa situationer. 

Detta beskrivs som anledningen till varför de inte berättar för närstående eller söker hjälp. 

Skuld beskrivs på ett annat sätt av en annan respondent. Här upplevs skulden som det 

ungdomen lägger på sig själv gällande våldet. “[...]det blir diffust, man lägger mycket skuld 

på sig själv, varför följde jag med dit, varför var jag i den situationen, varför litade jag på 

honom?” (Respondent 3). När våldet förekommer beskrivs även hur tjejer upplevs ha en 

tendens att känna skyldigheten att ta hand om killen, att de ljuger om vad som hänt för hans 

skull. Detta förklaras kunna ske då de har den inre ursäkten om att killen haft ett jobbigt liv, 

inte mår bra och därav inte kan hjälpa att han agerar utåt. 

Familj 

Under intervjuerna ställdes frågor gällande vilket nätverk de professionella uppfattar att dessa 

ungdomar har runt sig. Resultatet av dessa tyder på att de professionella möter ungefär lika 

många individer som uppfattas ha ett starkt nätverk i form av familj runt sig, som de som har 

mindre bra nätverk, det vill säga ett mer destruktivt nätverk. Flera deltagare beskriver hur de 

upplever att de ungdomar med stöd från sin familj har enklare att bryta upp från sin 

destruktiva relation. En professionell berättar att det ofta är de med en trassligare bakgrund 

samt brister i sitt nätverk som blir ihågkomna. Detta illustreras i följande citat: 

 
Men det känns verkligen som man stöter på de som har det lite mer trassligt, såklart, och de 

kanske man minns lite extra eftersom det varit lite mer omfattande. Men sen har man ju också 

mött, ja men vanliga skolungdomar som har det hur stabilt som helst, tillsynes […] 

(Respondent 5).  

 

En annan förklarar att resurser, som familj, upplevs kunna skapa möjligheter för den utsatta. 

Det finns dock även erfarenheter av att familjen inte alltid fungerar som en resurs utan även 

kan bidra till att problematiken kring våld fortgår i ungdomens förhållanden. Vidare beskrivs 

att, då ungdomen inte har en familj som resurs, kan relationen till partnern upplevas viktigare 



   
 

22 
 

då dennes familj fyller ut ungdomens saknad av sin egen familj. Detta redogörs i citaten 

nedan: 

 
Och det är klart att man kan se att de som har större resurser har större möjlighet att göra en 

förändring. Att de kan bryta, att de själva ser. Sen kan det ju vara så att man har sett det här 

mönstret hemma. Att du har föräldrar som har det här mönstret. Då är det ju svårt, för då har du 

ju ett mönster du sett hela din uppväxt, då är det svårt att bryta ett sådant mönster.  

(Respondent 3)  

 
Det är väldigt svårt också att bryta upp från någon som är både kall och varm. Det finns ju 

saker man vill ha, och tillhörighet och speciellt om man inte har någon familj som är 

plattformen. Så kanske det är pojkvännens familj som blivit plattformen. Så man kan stå ut 

med mycket bara för att få vara med i den familjen. (Respondent 2) 
 

Flera professionella beskriver även fall där de upplevt att ungdomarnas situation påverkats av 

deras föräldrars kulturella bakgrund. Detta har de bland annat kunnat se genom att ungdomen 

inte vågar vända sig till sin familj då de inte vet om att ungdomen har en relation. Detta 

upplevs även vara problematiskt när en ungdom från dessa familjeförhållanden vill anmäla 

sin partner, då ett brev från polisen med anmälan i vissa fall kan skickas hem till familjen. 

Respondent 1 beskriver en sådan situation i följande citat: 

 
När det är klart: ‘är du bekväm med att göra en polisanmälan?’. Hon ville inte prata den här 

kvällen för hon var hemma hos sina föräldrar. Hon ville inte prata för hennes pappa visste inte 

att hon hade en relation och hennes mamma visste. Hon kunde inte sitta i telefon och göra en 

polisanmälan och vara rädd för vad det skulle ge för konsekvenser. (Respondent 1) 

 

Begreppet kultur återkommer även då ett fall beskrivs där en ung tjej blivit våldtagen av sin 

trolovade vid ett flertal tillfällen utan att våga berätta för någon. Vid hantering av sådana fall 

där kultur spelar in samt i de fall där det finns tecken på en bakomliggande hedersstruktur 

upplever respondenterna det mer komplext att arbeta med våldet. Själva våldet beskrivs dock 

inte komma av hedersstrukturer, utan dessa upplevs istället bidra till en ökad tystnad kring 

våldet samt en rädsla för att polisanmäla. Respondent 1 belyser detta i följande citat: 

 
Nej våldet mot frugan beror inte på hedersstrukturen. Det beror på idioter och idiotism. Men att 

det är en så tyst kultur kring det, det beror på hederskulturen. Att man inte talar om det, men 

det kan man ju kolla på etniskt svenska kvinnor som blivit slagna i flera år men ingen visste 

om det för de talar inte om det. Beror det på kulturen? Det beror på strukturen och inte 

kulturen. Och de strukturerna finns ju även där. (Respondent 1) 

Dold målgrupp 

Det framkommer i samtliga intervjuer att det är relativt ovanligt att de träffar ungdomar som 

utsatts för våld av sin partner. Flera av dem förklarar dock att de uppfattar det som en relativt 

vanlig företeelse men att det är få som verkar söka hjälp för den problematiken, vilket 

framgår i följande citat:  
 

[...]man tänker nog inte på det så mycket. Man tänker att tonårskärlekar är lite sådär gulliga 

bara. Det är de verkligen inte bara, det är mycket drama, det är mycket som man provar. Under 

tonåren är alla lite sköra på olika sätt, det är lätt att bli sårad och lätt att göra illa varandra. Och 

visst förekommer det, absolut. (Respondent 2) 

 

Flera respondenter förklarar att de fall där de möter fenomenet inom sin profession ofta har 

framkommit då individen sökt stöd för någon annan problematik eller av annan anledning 

befunnit sig inom verksamheten. Vid frågor gällande vilka individer det är de träffat som 
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blivit utsatta svarade alla att det varit tjejer i heterosexuella relationer som de talat med. 

Endast en av respondenterna hade träffat en kille som blivit utsatt av en tjej och ingen 

beskriver att de träffat individer ur samkönade relationer. Mörkertalen upplevs delvis bero på 

att få ungdomar anmäler sin partner. “[...]det är väldigt svårt för det här kanske inte kommer 

fram. Jag menar det är ju ingen som anmäler att din kille berättar vad du ska ha för kläder 

på dig.” (Respondent 3). Det framkommer även att de professionella i större utsträckning 

möter utsatta tjejer, men i särskilda fall förklarar respondent 4 i följande citat att det finns 

möjlighet att dessa även själva är våldsutövare:  

 
Men det är också lite beroende på hur man tänker för alltså om man tänker dom som säger rakt 

ut och som söker hjälp och stöd hos oss är ofta kvinnor märker jag, men sen kan man kanske 

luska lite i när man pratar om situationen eller annat så märker man ju att ofta är våldet ofta 

hos båda, men att man tänker sig olika. Ett ärende hade jag en kvinna som sa ‘ja men jag är 

fysiskt underlägsen, jag får slå men inte han’. (Respondent 4) 

Analys 

Ungdomarnas relationer upplevs av respondenterna i denna studie som destruktiva där 

kontroll och makt påverkar individernas handlande samt mående. Deras erfarenheter är att det 

våld som pågår inom relationerna tar olika form bland annat i avseende hur det utförs. De 

ungdomar som respondenterna sett lyckats bryta upp med sin destruktiva relation i större 

utsträckning är de som haft ett stöd från sin familj. De ungdomar som istället upplevs ha 

familjer med egna destruktiva mönster har däremot uppfattats ha det svårt att själva 

identifiera dessa som risker och de fortgår därav i individens eget förhållande genom att 

denne ser våldet som normalt i en relation. Utifrån figur 1 och de beskrivningar samt 

uppfattningar respondenterna framfört, kan våldet ses genom den ekologiska systemteorins 

mikronivå, då det sker inom ett mikrosystem. Miljön den utsatta ungdomen befinner sig i är 

destruktiv då det är inom denna systemnivå individen blir utsatt. Bronfenbrenner (2009) 

förklarar att individer i nära relation bildar ett eget mikrosystem som en komplex korrelation 

inom deras närmaste omgivning. Då riskfaktorer, negativa livsstressorer, existerar inom 

mikrosystemet är det av vikt att resterande individer och miljöer inom nivån kan ge ett 

stöttande samt positivt energiinflöde för att stärka individen. Likt hur familj upplevs kunna ge 

en positiv påverkan av individens möjlighet att bryta det destruktiva mönstret. Payne (2015) 

beskriver att det inom systemnivån sker energiflöden som bland annat har sin grund i olika 

handlingar. Den ekologiska systemteorin uppmärksammar vilka resurser som finns inom 

systemet och om dessa får systemet i fråga att fungera eller fallera (Payne, 2015). En 

riskfaktor inom mikrosystemet för ungdomar som utsätts för våld av sin partner kan därav 

vara att ha ett svagt nätverk runt sig som kan ha införlivat en acceptans för våldet till att börja 

med. Det kan därav ses som att individen har fått ett inflöde av acceptans gällande 

våldsutövning som har införlivats inom dennes ekosystem (jfr. Healy, 2005). 

 

En del problem gällande den utsatta situationen har även upplevts kunna förvärras av 

familjens kulturella bakgrund, detta i de fall då föräldrar inte vet om att individen har en 

relation. I ett fall respondent 1 berättar om är det en pappa som inte visste om att hans dotter 

träffade killar. Ur ett intersektionellt perspektiv går det att se hur familjens etniska bakgrund 

kan bidra till en ökad maktlöshet gällande att kunna få hjälp att bryta sin destruktiva situation 

(jfr. Mattsson, 2010). Denna kategori kan påverka makten inom ungdomens mikrosystem (se 

figur 1) då det kan hindra individen från att agera på ett sätt som skulle kunna bryta upp 

situationen. Då individen i förhållande till sin familj upplevs ha en rädsla för att berätta om 

relationen och dess destruktiva drag. Tystnaden som beskrivs uppstå kring våldet kan göra 

individen maktlös då det går att förstå det som att den hindras, baserat på sin kulturella 
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bakgrund från att kunna söka stöd från sitt nätverk. Som ung inom dessa förhållanden kan 

makten tänkas vara ännu mindre då de kan uppleva sig styrda av de vuxna männen inom sina 

familjer.  

 

Det råder en överensstämmelse hos de professionellas upplevelser gällande att ungdomarnas 

våld liknar våldet i nära relationer bland vuxna. De skillnader de kan uttyda mellan utsatta 

vuxna och unga, är att de yngre anses befinna sig i en känslig period i sitt liv samt att de 

beskrivs undergå en identitetsutveckling som riskerar att påverkas av våldet. Det är även en 

relativt vanligt uppfattning att den utsatta ungdomen ofta har en äldre partner. Inom 

intersektionalitet ses även kategorierna ålder och kön som centrala då det är kategorier som 

alla människor ingår i (Mattsson, 2010). Utifrån respondenternas erfarenheter samt från ett 

intersektionellt perspektiv innebär detta att ungdomarna upplevs utstå våld på samma sätt 

som övriga ålderskategorier, men att de på ett sätt besitter mindre makt än äldre genom hur 

det påverkar dem. Detta då det beskrivs att deras utveckling ännu inte är avslutad. En äldre 

individ som blir utsatt av sin partner upplevs med andra ord inte löpa samma risk att göra det 

till en del av sin identitet, samt anses mindre känslig för påverkan. Dessa beskrivningar är en 

faktor på individnivå inom mikrosystemet som på ett sätt påverkar hur våldet upplevs av 

ungdomen. Vidare går det, i de förhållandena där en ungdom har en relation med en person 

som är äldre, att uppfatta det som att den yngre är i en beroendeställning i relation till denne, 

vilket kan ses som en anledning till att våldet fortgår (jfr. Mattsson, 2010). Detta går även att 

koppla till intersektionalitet på mikronivå (se figur 1) då olikheten i individernas åldrar kan 

uppfattas leda till minskad makt inom förhållandet för den yngre. Den äldre individen 

tilldelas mer auktoritet då denne har mer erfarenheter av livet. Handlar detta om en äldre kille 

som utsätter en yngre tjej kan även maktförhållanden uttolkas då killen, dels utifrån kategorin 

kön, är överlägsen tjejen (jfr. Mattsson, 2010). I kombination med att killen är äldre gör detta 

att tjejen ses som underlägsen inte bara utifrån hennes kön utan även i förhållande till åldern.  

 

I resultatet framkommer det att ingen av respondenterna träffat individer i samkönade 

relationer och endast en beskriver att den träffat en kille som blivit utsatt av sin flickvän. En 

respondent beskriver även att ungdomarna upplevs lägga skulden på sig själva gällande 

våldet och i flera intervjuer framkommer det att tjejer i en heterosexuell relation kan ha en 

tendens att känna skyldigheten att ta hand om killen. Tjejen beskrivs ljuga om vad som hänt 

för killens skull. Erfarenheten hos respondenterna är att detta ofta sker med den inre ursäkten 

om att killen haft ett jobbigt liv, inte mår bra och därav inte kan hjälpa att han agerar utåt. I 

samtliga intervjuer framgår att det är ovanligt att möta killar eller individer i samkönade 

relationer som söker stöd, vilket tyder på att det är heterosexuella tjejer som i störst 

utsträckning söker hjälp för problematiken. Detta går att koppla till hur Butler (2007) 

beskriver de uppfattningar som finns kring hur människor bör agera utifrån sitt kön. Hon 

använder sig av begreppet performativitet där kön beskrivs innebära att genom det sätt som 

individen agerar, talar eller går stärks ett visst uttalat uttryck av att vara man eller kvinna, 

agerandet i sin tur leder till att rollerna reproduceras i samhället (Butler, 2007). Utifrån 

begreppet performativitet blir det accepterat för tjejer att söka hjälp men inte för killar, då 

individer agerar utifrån dessa förväntningar på individnivå. Sett ur ett maktperspektiv ger 

detta även tjejerna mer makt att kunna ta sig ur det destruktiva mönster de befinner sig i. 

Performativitet kan även förklara den roll i form av hjälpare som tjejer uppfattas ta, att som 

tjej ses som en hjälpare medan killen blir den som är dominant. Genom att tjejen ljuger för 

killens skull, tar hon en roll som hjälpare, och kan bidra till att han kan fortsätta det 

våldsamma beteendet, sin roll som dominant, och därmed reproduceras deras roller av att 

vara tjej respektive kille. Genom att rollerna reproduceras på mikronivå, alltså inom 

relationerna, fortsätter dessa även leva kvar i samhället i stort på makronivå (se figur 1). Sett 
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ur ett intersektionellt maktperspektiv går det att fastställa att både tjejen och killen, i de fall 

som respondenterna erfarit, befunnit sig i samma kategori vad gäller sexuell läggning, där 

ingår båda i normen som är heterosexualitet. Däremot i förhållande till sexuell läggning och 

kön ses killen som överlägsen i förhållande till tjejen då tjejer i samhället ses som det 

avvikande (Mattsson, 2010). Vidare då det beskrivs att tjejen döljer att han utför våld, det vill 

säga hans kriminella sida, innebär detta att killen behåller sin makt. 

Det yttre stödet 

Under de intervjuer som hölls framgick det att arbete med målgruppen ofta sker under en 

rättsprocess. Detta innebär att den större delen av stödet som finns för ungdomar som utsätts 

av sin partner sker då våldet uppmärksammats av polisen. Tre av respondenterna förklarade 

även att det stöd de erbjuder ska ses som tillfälligt och därav inte sträcker sig över längre 

perioder. De poängterar dock att om en individ skulle vilja fortsätta kontakten är detta 

möjligt. Det framkommer i en intervju att innebörden av en stödkontakt inte är behandlande. 

Detta innebär att individer med behov av djupare behandling härleds vidare till andra 

instanser. Ändå förklarar samtliga respondenter att de anser sig ha relativt stort 

handlingsutrymme utifrån den yrkesroll de tilldelats inom organisationen. Detta beskrivs 

bland annat av respondent 5: “Så jag tycker mitt handlingsutrymme är ganska stort, att man 

kommer så långt man behöver i det vi ska göra.” (Respondent 5). 

Bemötande 

Det framgår av intervjuerna att en central del av arbetet respondenterna utför, med 

målgruppen ungdomar som utsatts för våld i nära relation, handlar om att arbeta stärkande. 

Detta kan innebära att uppmärksamma det positiva i dennes liv. Det framkommer även av en 

respondent att skalnivåer kan användas i arbetet, exempelvis en fråga om hur personen mår 

idag där 1 innebär bra och 10 innebär att det inte alls är bra. Det anses därav centralt att inte 

ständigt samtala om personens utsatta situation utan även om dess omgivning och de positiva 

faktorerna i livet, detta illustreras i följande citat: 

 
Så man på något sätt får ett hum om, så säger man då en sexa, vad är det som gör att det inte är 

en sjua? Ja men då kan det vara någonting som är positivt och då fortsätter man rulla på det 

positiva. (Respondent 3). 

 

Tillit betonas i flera intervjuer, detta redogörs i citatet av respondent 5: “De ska känna någon 

sorts tillit men också att de ska känna att ‘det här är för dig’. Du sitter inte här av några skäl 

som någon annan vill att du ska prata om.” (Respondent 5). Där ses även vikten av att 

samtalet är för den utsatta och att de inte ska känna att de måste berätta om något som de inte 

vill. Även relationer till den professionella betonas i samtliga intervjuer. I följande citat 

beskrivs detta: 
 

Nyckeln till att få reda på saker och ting är ju relationer, du måste ha en relation till 

ungdomarna och de måste känna tryggheten inför dig och inte bara känna att ‘det här är bara 

mitt jobb’ utan den här människan vill mig verkligen väl. (Respondent 1).  
 

Vid frågor gällande bemötandet av målgruppen och vad som anses vara viktigt att tänka på 

framkom ett svar: “Förstås att alla ska bli lyssnade på och trodda på, och återigen för att det 

inte är deras fel. Oavsett vad dom har gjort.” (Respondent 2). Det beskrivs även att det som 

professionell går att lyssna för att vara en form av hjälpmedel till självhjälp då ungdomen 

själv anses ha svaren till sin egen problematik. Det framgår vidare att fyra av fem 

respondenter hjälper målgruppen genom att härleda ungdomarna vidare, ofta till 
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skolkuratorer men även barn och ungdomspsykiatrin. Detta då skolkuratorerna anses finnas 

lättillgängliga för ungdomen och för att barn och ungdomspsykiatrin arbetar mer 

behandlande. 

 

I samtliga intervjuer har anmälan förts på tal. Det praktiska vid en polisanmälan ses som 

centralt att informera om. En respondent nämner att det kan vara givande att ge rådet att ta 

bilder då något har hänt och skriva ner händelsen medan den finns i huvudet. Det framgår att 

samtliga respondenter understryker vikten för ungdomarna av att polisanmäla, men att det 

viktigaste är att se till situationen och avgöra när det är lämpligt att motivera den utsatta till 

detta. Hur de arbetar för att motivera ungdomarna att anmäla beskrivs på olika sätt: 

 
Och då är det svårt när det är att man är hemma, inga vittnen och man är själva. Det är jätte 

jättesvårt att få bevis för. Sen är det kanske inte så att polisen inte tror på dig. Då brukar jag 

säga att det är bra om de orkar för sin egen skull göra en anmälan. För det är att säga till sig 

själv att ‘det jag var med om, det var inte okej’. (Respondent 3) 
 

Vi brukar säga det att, kan man inte göra någonting den här gången, så finns det i alla fall kvar 

hos polisen. Det finns ju misstankes-registret som inte är offentligt, men blir det fler tjejer, ofta 

är det ju tjejer, som anmäler så kommer de också kunna se att det här sättet, det har funnits 

tidigare misstankar på den här personen. Och tillslut kan ju det ge någonting. Och då kan ju 

vissa tänka att ‘ja men det här vill jag för jag vill ju inte att någon annan tjej ska behöva 

drabbas’. (Respondent 5) 

Utvecklande av arbetet 

Under intervjuerna ställdes frågan vad respondenterna skulle vilja ändra på för att, i sin 

mening, kunna förbättra arbetet kring ungdomar som utsätts för våld av sin partner. I dessa 

svar framkom olika tankar gällande vad som skulle förbättra arbetet på respektive 

verksamhet. Det framgår ett behov av fler tjänster som arbetar med ungdomar då det inte 

upplevs finnas tid att fånga upp alla. ”För jag känner att min tid räcker inte. Jag hinner inte 

sätta mig ner med de här ungdomarna.” (Respondent 1). Det anses dessutom viktigt att nå ut 

tidigt till barn och unga för att informera om sociala medier och de risker som finns gällande 

att lämna ut bilder samt filmer på sig själv. Detta för att undkomma att ungdomar bland annat 

inom sina förhållanden ska hamna i en beroendesituation till sin partner och agera på ett sätt 

denne inte är bekväm med för att undvika att bilder eller filmklipp sprids. Det är enligt 

respondenternas erfarenheter viktigt att förmedla en medvetenhet gällande hur bilder på nätet 

inte försvinner utan enkelt kan nå fel händer även om de endast skickats till vänner.  

 
Vi behöver prata så mycket mer om det alltså, mycket tidigare än vad man tror. För det är helt 

otroligt vad snabba och duktiga de är, de som utsätter på nätet. Och även med kompisar, att alla 

skulle vara lite mer medvetna om vad de skickar för snaps [bild på mobilapplikationen 

Snapchat, förf. anm.] och att de inte försvinner. (Respondent 2) 

 

Det beskrivs även behövas mer förebyggande arbete kring destruktiva relationer hos 

ungdomar och det anses vara givande att kunna samtala i skolan gällande vad som är okej 

eller inte i förhållanden, vad samtycke innebär och liknande ämnen. Detta redogörs i följande 

citat:  

 
Så det är något jag tänker att de borde ha, ja inte vet jag, inom SO eller vad som helst, när man 

har sex och samlevnad. Alltså i en relation, vad är okej och inte? Hur behandlar man varandra? 

Att man pratar mycket om det. (Respondent 4) 
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Vikten av samverkan mellan verksamheter betonas även för att hjälpas åt att dels fånga upp 

målgruppen men även kunna se till att individerna får rätt stöd. Det finns även en önskan om 

att verksamheter skulle nå ut mer till exempelvis skolor och informera om vilket stöd som 

finns att få i samhället. Detta då respondenterna anser att det finns myndigheter samt 

organisationer som kan hjälpa ungdomarna, men att individerna i många fall inte upplevs veta 

vilka dessa är eller känna en otrygghet gällande att söka stöd. En respondent förklarar även 

vikten av att kunna möta upp ungdomarnas känslor, den uppfattar att skolpersonal idag är 

överbelastade med läroplaner och inte hinner tala om våld, vad som är okej och inte samt hur 

individer bör bete sig i förhållande till varandra. Enligt respondenternas erfarenheter saknar 

skolpersonal även ofta utbildning inom dessa frågor, vilket anses skapa problematik kring att 

tala med ungdomarna gällande våld.   

Vänner och skolan  

Det framgår enligt de professionellas erfarenheter att det förekommer våldsutsatta ungdomar 

som upplevs ha både starka och svaga sociala nätverk och att det uppfattas finnas olika 

förutsättningar för dessa ungdomar. Ungdomen kan ha ett bra nätverk med bra vänner, men 

trots det finns uppfattningen hos respondenterna om att det är känsligt att vara utsatt i den 

grad att det ändå blir jobbigt att samtala med sitt nätverk om sin problematik då det upplevs 

finnas en skam. Detta betonas i följande citat: 

 
[...] Man kollar ju av liksom: hemma, skola, fritid. Har man det jobbigt på alla plan, du har 

ingen, då blir det ju svårt. För då blir den här du har den enda som finns. Då är det ju svårt att 

bryta med den. Men har du ett bra nätverk runt dig, så har du en större chans att bryta. 

(Respondent 3) 

 

Det framkommer i en intervju att respondenten anser att mycket som går att läsa och höra om 

hur anhöriga initialt reagerar vid våld i nära relation är att “ja men det är ju bara att gå ur 

relationen” (Respondent 4), vilket respondenten betonar att det inte är. Då personen redan 

tycks sig veta vad nätverket kommer att säga upplever respondenten det som att ungdomen 

kan välja att inte berätta om situationen för dem. Det framgår även att miljön ungdomen i 

fråga befinner sig i förstås kunna påverka individens gränssättningar samt i vissa fall prägla 

individen till att själv bli förövare. Respondenterna menar att, beroende på vilka ungdomen 

umgås med och vad som anses vara okej och inte okej inom gruppen, påverkas individens 

eget handlande och synsätt, vilket förklaras i följande citat: 

 
Man har också större benägenhet att kanske bli en våldsutövare själv. Att man dels är utsatt 

men också att man utsätter andra för våld, i takt med att man har flyttat gränsen för vad som är 

okej, så börjar man hota andra. Att det blir en hierarki i den här subkulturen. (Respondent 3)  

 

Uppfattningen om att vänner påverkar hur en individ agerar förklaras även i en beskrivning 

om en kritisk situation där en våldsutsatt befinner sig tillsammans med sin förövare och 

ringer en av studiens respondenter för att få stöd. Ungdomen beskrivs först varit tillsammans 

med sina vänner och då vågat konfrontera partnern, men en skiftning upplevdes ske då de 

blev ensamma. “Då har kompisarna försvunnit så det är bara hon och han. När jag kommer 

dit ser jag på hennes kroppshållning att hon är rädd.” (Respondent 1). Respondenterna 

förklarar att det enligt deras erfarenheter även finns en oro hos ungdomar gällande vad 

individer och vänner i omgivningen har för uppfattning om dem som person. I en intervju 

framgår det att det är vanligt förekommande att respondenten möter ungdomar som har 

utsatts för att en partner har spridit nakna eller lättklädda bilder av dem på nätet, till vänner 

och bekanta. Ungdomarna upplevs i dessa fall som mycket oroliga över vilka personer som 

kommer att se dessa bilder. Deras reaktioner beskrivs på följande sätt:  
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‘Hur många får veta? Hur många har sett?’. För det är ju också att man tappar ju kontrollen 

över det. Det fysiska har man ju kontroll på, eller det vet man ju, ‘såhär var det’ och det kan 

man ju handskas med men det här som far iväg, och till vem. ’Kommer det här påverka mig när 

jag ska söka jobb sen?’, alltså man är så sårbar i tonåren. (Respondent 2) 
 

De professionella beskriver även erfarenheter gällande att våld i nära relation hos ungdomar 

även kan vara synligt inom skolan, i de fall där personerna är jämngamla. Detta är något som 

förstås kunna ge en påtaglig påverkan på den utsatta. Deras erfarenheter säger även att en 

person som är utsatt och tar stöd hos skolkuratorn inte alltid berättar allt för denne, utan väljer 

att endast berätta en del. Enligt dem speglar sig däremot måendet ofta i skolan och i 

ungdomens tillvaro. Det beskrivs även att om den utsatta och dennes förövare går i samma 

skola och en anmälan lämnas kan detta leda till en ryktesspridning bland övriga elever, något 

som upplevs ha negativa effekter för en våldsutsatt då det bidrar till osäkerhet. 

Respondenterna upplever även att som yngre engagerar sig kompisgäng i problematiken, i 

följande citat berättar respondenten om ett tillfälle i tingsrätten, där en person var åtalad för 

våldtäkt:  

 
Men det var två unga människor, och så satt hela kompisligan till den här personen som var 

åtalad och där utanför satt ett vittne då och skulle in och berätta [...]. Den här gruppdynamiken 

är på något sätt mer mellan ungdomar känns det som. Det blir nästan två sidor, som någon ska 

ta någons parti. (Respondent 4) 

Analys 

Det beskrivs i resultatet att respondenterna lyssnar till ungdomarna inom sitt arbete för att 

bland annat hjälpa ungdomarna till självhjälp. De upplever att de har ett stort 

handlingsutrymme att göra det som behövs i arbetet och att när det inte är tillräckligt finns 

andra professionella att kontakta för att härleda ungdomen vidare. I samtal upplevs det viktigt 

att de unga ska känna att det är de själva som valt att vara där och tala om sina problem samt 

att hjälpen finns för just dem, att alla ska känna sig lyssnade till. Detta upplevs även viktigt 

gällande huruvida den utsatta vill göra en anmälan. Arbetet beskrivs till stor del handla om att 

bygga upp relationer samt tillit mellan professionell och den utsatta samt ibland även om att 

lyfta positiva saker inom ungdomens närhet. Respondenter beskriver hur de arbetar för att 

informera om bland annat rättsprocessen samt hur de finner det viktigt att tidigt kunna nå ut 

med både stöd, men även förebyggande information gällande hur relationer ser ut samt vad 

som pågår på nätet. För att utveckla arbetet upplevs det behövas samverkan samt mer tid och 

resurser. Bronfenbrenner (2009) betonar vikten att se till människor inom de olika nivåerna, 

exempelvis mikro- och mesonivå, samt undersöka länkarna mellan deras påverkan av 

individen och dennes närhet. Som professionell kan empowerment användas som en liberal 

styrningsstrategi som strävar efter att nå individens inre “sanna jag” bortom problematiken. 

Detta ska göra att individens inre autonomi nås. Det innebär att, genom att föra en dialog fri 

från tvång, hjälpa klienten bli medveten om sin egen situation samt hur denna går att styra i 

en positiv riktning (Payne, 2015). Inom dessa delar av resultatet går det att se empowerment 

på både mikro- samt mesonivå (se figur 1). Individens mikrosystem får ett positivt inflöde 

genom empowerment då de professionella beskriver att de arbetar på ett flertal sätt för att 

stärka individen och finna dennes inneboende autonomi (jfr. Payne, 2015). I intervjuerna 

beskrivs vikten av att ungdomarna ska känna att de inte är där för att prata om något som 

någon annan bestämt samt att stödet finns där för deras skull, vilket tyder på dialoger fria från 

tvång (jfr. Payne, 2015). Det påtalas även en strävan att de ska känna sig lyssnade till samt att 

de ska kunna bygga upp kunskap kring sin egen situation, exempelvis gällande 

rättsprocessen. Allt detta är en sorts hjälp till självhjälp, med andra ord sätt att stärka 
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individens egen självkänsla och kunskap gällande situationen och de egna valen, något som 

leder till att den inre autonomin kan frigöras. Självbestämmandet stärks genom att även själv 

få avgöra huruvida en polisanmälan ska utföras eller inte. På mesonivå utformas därav det 

stöd de professionella erbjuder (se figur 1). De bygger upp en relation av tillit genom att 

prioritera att lyssna, uppmuntra egna beslut, informera samt lyfta fram det positiva i 

ungdomens miljö, vilket leder till att individen stärks och får möjligheten att själv arbeta med 

den position den befinner sig i på mikronivå. Stödet på mesonivån påverkas dock även från 

ett makroperspektiv då ramarna och de professionella stödpersonernas handlingsutrymme 

bestäms inom makrosystemet. Genom att respondenterna anser sig ha ett relativt stort 

handlingsutrymme från makronivån kan de ge individerna ett mer övergripande stöd på 

mesonivå, vilket kan leda till bättre förutsättningar på mikronivå (se figur 1). 

 

Respondenterna förklarar hur de uppfattar att ungdomarna påverkas av de grupper de umgås 

med och hur de tänker att detta kan leda till att individerna kan vara mer accepterande 

gällande vissa beteenden då de flyttar sina egna gränser för vad som är okej eller inte. Det 

upplevs även som att vänner i stor utsträckning kan vara inblandade i ungas problematik 

genom att exempelvis välja sidor eller på andra sätt engagera sig. Däremot förstås vänner 

även kunna öka en individs mod i utsatta situationer, detta ses genom det fallexempel 

respondent 1 berättar om då en tjej konfronterat sin förövare. Den ryktesspridning som 

uppfattas kunna uppstå på skolor gällande anmälningar av våld ska ha negativa effekter på 

den som blivit våldsutsatt, det kan bland annat bidra med osäkerhet. Healy (2005) beskriver 

att skolan samt de grupper av vänner som påverkar individen direkt befinner sig inom 

mesonivån. Här uppmärksammas utbytet som sker mellan individ och miljö, exempelvis 

grupper denne tillhör eller skolmiljön (Healy, 2005). Vänner kan utifrån respondenternas 

erfarenheter utgöra ett socialt stöd som stärker individen när den blivit utsatt då de visar 

engagemang inom problematiken genom att exempelvis visa att de står på den utsattas sida. 

Det fall som tidigare beskrivs av respondent 1 tyder på hur individen känner sig stärkt 

tillsammans med vänner men som ensam uppfattas det istället tillkomma rädsla och en känsla 

av utsatthet. Dessa miljöer går även att analysera utifrån intersektionalitet (se figur 1). Ur ett 

intersektionellt perspektiv går det att se hur erfarenheterna av ungdomar utifrån kategorin 

ålder är att de agerar på sätt som enligt respondenterna är tydligt kopplade till just denna 

kategori exempelvis att de ses som känsliga. Butler (2007) beskriver att samhällets normativa 

ramar leder till att personer som tillhör olika kategorier lär sig att utifrån dessa normer agera 

på vissa sätt eller delta i aktiviteter för att nå kategorins ideal. Något som sedan bestämmer 

vilken typ av subjekt individen blir (Butler, 2007). Sättet ungdomarna agerar inom skolan 

samt inom sina grupper bestämmer vilken typ av subjekt de blir. De upplevs finna styrka i 

gruppen, men det finns även en osäkerhet gällande hur andra talar om en, bland annat genom 

rykten. När ungdomen avviker, i detta fall genom att anmäla sin partner eller inte anpassa 

sina egna gränser efter gruppens, förstås problem skapas i omgivningen (jfr. Butler, 2007). 

Bakomliggande påverkan 

Förutsättningar för den professionella 

I samtliga intervjuer framgår det att alla respondenter har någon form av erfarenhet, kunskap 

och utbildning i att arbeta inom socialt arbete. En respondent har gått ett flertal kurser på 

universitetsnivå medan resterande är utbildade socionomer eller beteendevetare. Samtliga 

respondenter beskriver även att de samverkar med andra instanser i sitt arbete med ungdomar. 

Det framkommer att en respondent även kan finnas som stöd för andra professionella även 

om respondenten själv inte längre har en kontakt med individen som den professionella 



   
 

30 
 

arbetar med. Har den utsatta exempelvis kontakt med en skolkurator kan respondenten ha en 

god kontakt med denna för att vägleda och ge idéer gällande hur denne ska hantera 

situationen. Flera respondenter uttrycker dock att de skulle önska utveckla sin samverkan 

ytterligare, vilket förklaras i bland annat följande citat: 

 
Ja det handlar ju om det, folk ska veta vilka vi är och lita på våran bedömning när vi säger att 

‘den här behöver vidare nu, den här behöver mer, vi kan inte ge det här’, när den behöver 

behandling så ska de lita på oss att vi kan göra den bedömningen och att de kanske kan skapa 

möjlighet. (Respondent 2) 

 

Förutom utökad samverkan beskrivs att något som kan vara givande i arbetet med 

ungdomarna är, att som professionell, släppa sin egen prestige för att våga be om hjälp 

gällande områden där den egna kunskapen är bristande. Detta beskrivs i citatet nedan:  

 
Jag menar det här med prestige, släpp prestige! ‘Nej jag kan inte det här, det här är inte mitt 

område, men jag vet en person som kan hjälpa dig.’ Det har ju hänt mig flera gånger att jag 

behövt ringa någon och säga: ‘Du, det här hände, jag har aldrig varit med om det förut, vad gör 

vi?’. (Respondent 1) 

 

Gällande hur respondenterna själva påverkas av att arbeta med unga som blivit utsatta för 

våld beskriver de på olika sätt hur de kan påverkas av en tung dag på arbetsplatsen. Arbetet 

beskrivs som både givande men även dränerande. Detta illustreras i följande två citat: 

 
Jag blir arg, jag blir ledsen, jag blir glad. Det är en bergodalbana alltså! [...]. Tyvärr börjar man 

bli så hårdhudad. Det är tufft men man gör det. Vad ska man annars göra? Ska man lägga av? 

Ska man säga jag orkar inte mer? (Respondent 1) 

 

Så vi måste vara medvetna om sekundär traumatisering hos oss. Man kan ju bli väldigt 

relationstrött, inte orka träffa folk på kvällarna, inte orka göra så mycket, man blir ganska trött 

till exempel. (Respondent 2) 

 

Det framkommer att flera respondenter har handledning som erbjuds på arbetsplatsen och att 

denna är till hjälp i att inte låta sig själv påverkas av de tunga ämnen som framkommer under 

arbetsdagarna. Möjligheten att tala om de fall som är pågående inom verksamheten med en 

handledare samt med kollegor beskrivs som en lättnad för att inte ta med sig arbetet hem i 

samma utsträckning. 

Förutsättningar för våldsutövaren 

Under intervjuerna framkom även en bild av hur våldsutövarens bakgrund upplevs kunna 

väga in i varför våldet fortgår inom relationerna. I en intervju beskrivs hur unga tjejer, enligt 

den professionellas erfarenheter, ofta tar mycket ansvar för det våld som pågår inom 

relationen då de kan känna att de behöver skydda sin partner. Det beskrivs kunna handla om 

att denne har haft en jobbig uppväxt eller mår dåligt i allmänhet, vilket leder till att tjejen i 

dessa fall försöker undvika att personen ska må sämre. Detta trots att det är hon själv som far 

illa inom relationen. Därav upplevs tjejen sätta sin partners förutsättningar framför sitt eget 

behov. Ett exempel på detta är följande citat:  

 
Sen så fortsatte ju det här så hon blev ju utsatt, han gick ju på henne fysiskt. Och det är väl det, 

att man börjar, att det händer någonting och han blev så arg 'jo men han har ju haft en taskig 

uppväxt' det hade ju han haft. 'Nej men han har ju haft det svårt' och tjejer tenderar oftare till 

att bli hjälpare, att man förstår ju den här trassliga killen. (Respondent 3) 
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Analys 

Det framgår av resultatet upplevelser av att, inom heterosexuella relationer där killen har varit 

den som utsatt sin flickvän för våld, har anledningen kunnat vara att killen haft en jobbig 

uppväxt eller mår dåligt i allmänhet. Utifrån exonivån kan det ses som centralt att se till andra 

individer inom situationen samt hur länkarna till dessa ser ut, vilken natur de har och vilken 

indirekt påverkan de har på individen (Bronfenbrenner, 2009). Detta då det inom exonivån 

finns en princip gällande hur systemen är sammankopplade och sträcker sig även till grupper 

som individen inte själv är en del av men som kan påverka individens direkta miljö 

(Bronfenbrenner, 2009). Med utgångspunkt i exonivån blir det utifrån de professionellas 

erfarenheter därmed centralt att se till killens barndom och hur det påverkar den våldsutsatta, 

det kan exempelvis vara hans familj som då blir ett exosystem. Detta är inte något som den 

utsatta tjejen är direkt involverad i men det påverkar henne då det beskrivs kunna påverka 

killens agerande inom deras relation (jfr. Bronfenbrenner, 2009). Hans handlingar upplevs 

kunna grundas i hans ouppklarade känslor kring sitt eget mikrosystem, därav blir detta ett 

exosystem för den utsatta. Erfarenheterna visar därav att förutsättningar för individer i den 

utsattas närhet påverkar dennes egna förutsättningar då det kan forma våldet. 

 

Samtliga respondenter har samverkanspartners och tar hjälp från andra professionella i deras 

arbete. Det finns dock vissa områden inom samverkan som anses kunna utvecklas och arbetas 

mer med. En form av samverkan beskrivs kunna vara att det finns en kontakt mellan 

professionella där en av dem arbetar aktivt med individen och problematiken, medan den 

andra finns som hjälp till den professionella att hantera situationen genom att dela med sig av 

sin kunskap. I arbetet erbjuds även handledningstillfällen där de professionella har möjlighet 

att samtala om egen problematik samt om de ämnen som tynger dem. Detta för att kunna 

lämna arbetsrelaterade ämnen på arbetet och inte besväras av det hemifrån. Inom 

empowerment finns flera fokus och perspektiv om världen och i praktiken kan detta hjälpa till 

att vägleda den professionella i valet av metoder (Payne, 2015). Det kan därav ses som 

centralt att se komplexiteten inom olika faktorer som påverkar individens förtryck. Utifrån 

empowerment kan det därmed ses som att de professionellas samverkan kan förbättra stödet 

den utsatta individen tar del utav genom att det påverkar denne på exonivå (se figur 1). Det 

går på denna nivå att urskilja empowerment då de professionella samverkar och styrker 

varandra i arbetet de utför. Detta bland annat om det finns oklarheter i hur den 

yrkesverksamma bör arbeta med en person. Finns det inte en god samverkan mellan 

professionella, där de kan rådfråga varandra om saker de inte känner sig säkra på, kan det 

innebära att det uppstår problematik med att stärka den våldsutsatta på mikronivå. Detta kan i 

sin tur även innebära att den professionella inte blir uppmärksam gällande hur olika faktorer 

kan påverka individen och dennes situation (jfr. Payne, 2015). För att kunna utveckla arbetet 

med individen i syfte att stärka denne och främja dennes autonomi, behövs därmed ett ökat 

fokus på individen och vad insatser runt omkring kan göra för att hjälpa till självhjälp (jfr. 

Payne, 2015 & Askheim, 2007). I de fall där den professionella stöttas i sitt arbete, antingen 

genom samverkan med andra yrkesverksamma eller genom handledning, blir resultatet 

indirekt ett starkare stöd för individen. Detta innebär att handledning samt samverkan kan ses 

som stärkande exosystem för de utsatta ungdomarna. 

 

Det framgår i resultatet att respondenterna har erfarenhet, kunskap och utbildning inom det 

sociala arbetet. Med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv kan det på exonivå (se figur 

1), utifrån dessa faktorer tänkas att det finns en medvetenhet om att det råder maktskillnader 

mellan den professionella och den utsatta som söker stöd. Mattsson (2010) förklarar att de 

dominanta karaktärsdragen inom de olika intersektionella kategorierna som beskrivs inom 

begreppet intersektionalitet, är bland annat kategorierna västerländsk, medelålder, 
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heterosexuell och man. Utifrån exempelvis kategorin ålder kan den professionella, som ofta 

är äldre än den som söker stöd, ha mer erfarenhet än vad ungdomen har då denne levt längre 

och därigenom besitter mer makt (jfr. Mattsson, 2010). Hjälpen som den yngre får baseras 

även på de professionellas uppfattningar om individens åldersgrupp. Uppfattningen om 

kategorierna kan även tänkas påverka det sociala stödet att se ungdomen på ett visst sätt. Den 

professionella besitter makt i relationen till ungdomen genom sin ålder samt utbildning. Detta 

innebär att maktrelationen i situationen antagligen inte skulle skifta även om den 

professionella i fråga skulle avvika från de dominanta karaktärsdragen inom de olika 

kategorierna. Detta även om socialarbetaren skulle vara exempelvis en ung vit homosexuell 

kvinna och den utsatta istället skulle ingå i normen som vit, heterosexuell man.  

Samtidskultur 

En problematik som beskrivs vid arbetet med bland annat ungdomar är att det finns lagar 

kring våld och övergrepp, men dessa inte anses vara tillräckliga för att hjälpa. Detta bland 

annat relaterat till de fall där familjens kulturella ursprung upplevs påverka den destruktiva 

situation ungdomen befunnit sig i. En upplevelse gällande vad som gör att lagarna inte räcker 

till framkommer av följande citat från en intervju: 

 
Om vi vill se varför lagar inte hjälper, då finns det en bra referens just nu, det är bara att kolla 

på MeToo [en offentlig rörelse för att uppmärksamma förekomsten sexuella trakasserier och 

övergrepp, förf. anm.]. Lagarna fanns redan, varför skedde det inte? För att kultur har alltid 

trumfat religion i första hand men i vissa platser trumfar den även lagar och regler. Kultur har 

tyvärr alltid gjort det. (Respondent 1) 

 

MeToo-rörelsen uppmärksammas även i andra intervjuer. Kampanjen upplevs skapa en 

känsla av att inte vara ensam om att ha varit med om en sådan upplevelse. Den beskrivs bidra 

till förståelse för att även individer som drabbats hårt kan fortsätta sitt vardagliga liv. Vidare 

förklarar respondenterna att, utifrån vad som syns i medier, verkar många unga få 

uppfattningen av att det inte kommer ske någon förändring om de gör en anmälan, utan att 

det inte händer något. Fyra av fem respondenter lägger vikt vid att medier har en stor 

påverkan på ungdomars uppfattningar om problematiken kring sexuella övergrepp, både i 

allmänhet men även inom sina relationer. Ungdomar upplevs ta till sig av samhällsdebatten 

och får därigenom information, vilket framgår i följande två citat: 
 

MeToo är ju jättebra för att hur många som helst skriver ju under på MeToo och alla de går ju 

inte på psyket liksom, vilket är skräcken för många. Att ‘nu kommer jag inte.. eller nu kommer 

jag bli sjuk, eller nu kommer jag inte klara relationer.’ och så är det ju inte. (Respondent 2) 

 

[...] i samhällsdebatten, vi hör om det här hela tiden och även unga personer tar till sig vad är 

okej, vad är inte okej i en relation. Vart lägger man skulden någonstans? Ligger den hos mig 

eller är det han det är fel på, men det är som jag säger, är du i det här ‘ska jag anmäla?’-stadiet 

så kanske du står och väger däremellan man har beslutat sig för att anmäla och sen blir 

kontaktad kan man konstatera att det är där felet ligger. (Respondent 5) 

 

De strukturer som finns i samhället gällande brott, däribland våldtäkter, upplevs även kunna 

påverka de utsatta ungdomarna. När de söker stöd för det de utsatts för beskrivs det i många 

fall dra igång en process där många frågor ställs för att finna bevis gällande huruvida ett brott 

begåtts eller inte. Det anses finnas en underförstådd rädsla för att en anmälan inte ska leda till 

ett åtal av förövaren, samt att ungdomar sällan vet vad det är som krävs praktiskt för att 

polisen ska gå vidare med anmälan. I följande citat beskrivs en erfarenhet av hur det kan få 

ungdomarna att ifrågasätta sitt eget omdöme gällande om de faktiskt blivit utsatta från början:  
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Och då har vi ju det här med yttre strukturer. Och då kan det vara så att man säger till sin 

skolkurator att ‘jag blev våldtagen’ och sen blir det värsta trumman ‘du blev våldtagen?’ och sen 

blir man själv ‘ja men blev jag våldtagen? Jag var med i den situationen, jag gick med på det 

här..’. Man börjar själv att tvivla, men då har alla andra redan börjat ‘men gud, du har blivit 

våldtagen’. Sen så blir han inte åtalad och då blir det ‘jaha, blev du inte våldtagen?’. Och det här 

är jättediffust för det måste finnas bevis för att det har hänt. (Respondent 3) 
 

Grundat i digitaliseringen inom dagens samhälle samt i att många alltid finns tillgängliga och 

uppkopplade blir det, enligt respondenterna, enklare att kontrollera och begränsa varandra. 

Möjligheten att ständigt finnas uppkopplad till internet och tillgänglig i telefon menar 

respondenter kan ge upphov till kontroll:  

 
Att man säger att ‘du får inte göra si eller så’ och den här kontrollen, att de alltid ska vara 

tillgängliga på telefonen, berätta var de är, vem de är med. Nu också, om man tänker hur 

samhället ser ut nu med media, sociala forum och allting, det blir ju kontroll överallt. 

(Respondent 4) 

 

Ur denna utsaga går det att se hur respondentens uppfattningar av den tillgänglighet 

som är en stor del av dagens samhälle kan bidra till att kontrollen som kan ske inom 

ungas relationer blir allt mer omfattande. Upplevelsen är att det nu går att bli 

kontrollerad var du än befinner dig. 

Analys 

Respondenterna i denna studie beskriver att det bland ungdomar i samhället upplevs finnas en 

rädsla gällande att anmäla våld då det finns en uppfattning om att en sådan inte kommer leda 

till något. En av dem förklarade även att den process som drar i gång genom de samhälleliga 

strukturerna, kring bland annat våldtäkter, enligt dennes erfarenheter, leder till att individers 

upplevelser ifrågasätts. Detta är något som beskrivs leda till ett tvivel gällande huruvida 

händelsen varit ett övergrepp eller inte. Vidare nämner respondenterna att det i dagens 

samhälle anses viktigt att ständigt vara uppkopplad samt att finnas tillgänglig via digitala 

medier. Bronfenbrenner (2009) förklarar att makrosystemens rotade mönster inom samhället 

innebär en övergripande struktur som influerar övriga systemnivåer. Den rädsla som 

respondenterna uppfattat hos ungdomarna, gällande att utföra en anmälan utan att det får 

effekter, samt den ifrågasättande process som beskrivs träda i kraft då en ungdom berättar att 

den blivit utsatt, kan påverka huruvida en individ väljer att söka stöd eller inte. På så sätt 

påverkar samhällssystemen på makronivå det stöd som erbjuds på mesonivå, genom att 

ungdomarna avviker från hjälpen eller väljer att inte vända sig dit överhuvudtaget (se figur 

1). Den uppfattning som finns i vårt makrosystem gällande att det är viktigt att ständigt finnas 

tillgänglig via digitala medier kan således leda till att våld och kontroll utvecklas på 

individers mikronivåer (se figur 1). Då ungdomars liv uppfattas bli mer tillgängliga genom 

digitala medier blir det även enklare för förövare att hålla kontrollen över offret, även om 

denna inte befinner sig i samma omgivning. 

 

Det framgår av resultatet att det finns en upplevelse av att lagar och regler inte alltid fungerar 

när det kommer till exempelvis trakasserier och sexuella övergrepp, detta har även 

uppmärksammats i samband med MeToo-rörelsen. Anledningen, menar en respondent, är på 

grund av kulturen, att kulturen har övertag över lagar. Butler (2007) menar att kulturen har en 

stor inverkan och att ett fenomen inte bör uppfattas enbart utifrån den innebörd som kulturen 

har tilldelat en förutbestämd kategori. Likt Butler lägger respondenten vikt vid kulturens 

betydelse. Utifrån begreppet performance kan det tänkas att MeToo-rörelsen eller individerna 

som har varit delaktiga i denna rörelse agerar performativt. De har varit aktiva i att bidra till 
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att skapa världen och gör en prestation som förändrat och gett en överblick över 

uppfattningen och omfattningen av trakasserier och sexuella övergrepp (jfr. Butler, 2007). 

Detta då det framgår erfarenheter av att ungdomarna tar åt sig av samhällsdebatten då de får 

mer information om vad som är okej och inte i en relation. Genom att prata om att 

trakasserier och sexuella övergrepp inte är okej gör detta även att det blir en förändring på 

makronivå i samhället och osäkerheten blir inte lika stor. Handlingar av individer på 

mikronivå påverkar därav samhällsbilden på makronivå (se figur 1). 

 

Respondenter i denna studie beskriver tankar om hur MeToo-rörelsen bidragit till en insikt 

om att de som blivit utsatta inte är ensamma om dessa upplevelser. De beskriver även 

erfarenheter gällande att det tidigare funnits en rädsla bland utsatta ungdomar om att deras 

upplevelser kommer påverka dem i sådan utsträckning att de i framtiden inte kommer kunna 

hantera relationer eller att de kommer bli inlagda för psykiatrisk vård. Det beskrivs även att 

samtal gällande vad som hänt och att anmäla detta inte verkar anses leda till förbättring i 

ungdomarnas ögon. Genom hur respondenterna uppfattat att MeToo uppmärksammat 

bredden av utsatthet som existerar inom samhället, har rörelsen på makronivå en stärkande 

effekt likt den inom empowermentbegreppet. Detta då den uppmärksammar delaktighet samt 

makt för de som utsatts för övergrepp, vilket är två utav de centrala begreppen inom 

empowerment (jfr. Swärd & Starrin). Payne (2015) förklarar även att det inom begreppet 

finns ett syfte att som individ kunna bli ett subjekt och inte ses som objekt i relation till sin 

miljö. Som subjekt är individen aktiv i sin roll och position medan som objekt låter individen 

sig själv styras och kontrolleras av andra (Payne, 2015). MeToo-rörelsen skiftar på ett sätt 

den utsattas position inom samhället från objekt till subjekt, där individer uppmuntras att 

anmäla samt tala ut kring problematiken. På detta sätt återfår ungdomarna viss kontroll över 

sin situation då de uppfattas få en förståelse för att alla som utsätts inte behöver psykiatrisk 

vård eller inte kommer kunna hantera förhållanden, det kan öka självtilliten och göra att de 

inser att anmälningar kan göra skillnad. Något som stämmer överens med den process där en 

individ kan höja sig över sin individorienterade syn för att se även hur de förhållanden som 

finns i samhället påverkar dennes problematik som Askheim (2007) beskriver ingå i 

empowerment. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att genom professionellas erfarenheter och arbete skapa 

förståelse för deras upplevelser av ungdomars situation gällande utsatthet för våld i nära 

relationer inom en svensk kontext. De centrala slutsatser som går att se utifrån studiens 

resultat är att professionella upplever fenomenet som vanligt förekommande även om de 

möter få ungdomar som har blivit utsatta för våld i nära relation. De ungdomar som de har 

mött har främst varit heterosexuella tjejer som till en början söker hjälp för annan 

problematik. Fenomenet uppfattas även likna vuxna våldsutsattas situationer och det anses av 

respondenterna vara av vikt att ungdomarna får hjälp för att inte utveckla framtida problem. 

Vidare upplevs det relevant att förebygga fenomenet genom att ge information i tidig ålder 

vid skolor. Erfarenheter gällande karaktäriserande drag för våld i nära relationer hos 

ungdomar, beskrivs vara att ungdomar upplevs som sårbara då de genomgår en 

identitetsutveckling. De förstås därav som känsliga för våldets påverkan. De professionella 

har en bild av att ungdomarna är osäkra gällande gränssättningar inom sina förhållanden och 

det är inte ovanligt att en av parterna i förhållandet är äldre. Deras erfarenheter är att våldet i 

sig beskrivits vara psykiskt, fysiskt, sexuellt och digitalt. Dessutom beskrivs att de ungdomar 

med ett nätverk där våld tidigare förekommit normaliserar fenomenet, medan ett stöttande 

nätverk upplevs kunna möjliggöra förändring. Vidare arbetar professionella inom denna 
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studie på ett sätt där de centrala delarna består utav att lyssna till, samt stödja, individerna i 

problematiken och tankarna kring polisanmälan, vilket är sätt som följer empowerments 

grunder. Arbetet sker då ungdomarna blivit utsatta och söker stöd. Samverkan sker även med 

andra instanser dit individerna kan härledas för behandling. Under arbetsprocessen 

uppmärksammar de professionella sammanhang samt bakomliggande faktorer för att se till 

individens behov, något som stämmer väl överens med den ekologiska systemteorins 

holistiska synsätt. Det ger de professionella möjligheten att uppmärksamma hur olika grupper 

och nätverk påverkar ungdomarnas situationer. Vidare upplevs det finnas inslag av 

maktrelationer som påverkar utsattheten som delvis går att förklara genom intersektionalitet 

som performativt begrepp.  

 

Från de upplevelser av problematiken som behandlats i denna studie beskrivs fenomenet som 

något som behöver uppmärksammas tidigt. Det uppfattas finnas ett behov bland unga av att 

få information om relationer i skolor, vilket går väl ihop med tidigare forskning som betonar 

vikten av att nå ut till ungdomar i tidig ålder för att sprida kunskap om egenskaper och 

beteenden inom hälsosamma relationer (jfr. Vivolo-Kantor et al., 2016). Fenomenet våld i 

nära relation hos ungdomar upplevs vara vanligt förekommande även om de professionella 

själva säger sig möta få ungdomar från detta problemområde och dessa har nästintill enbart 

varit tjejer som utsatts för våld av sina pojkvänner. Tidigare forskning visar att våldet 

förekommer hos både tjejer och killar (jfr. Capaldi et al., 2007). Detta visar på att 

respondenternas uppfattning kan stämma. Vad det är som gör att de har denna uppfattning, 

trots att de inte mött tillräckligt med individer för att stärka den, kan tänkas bero på deras 

förförståelse gällande ungdomars gränssättningar samt deras erfarenheter av förekomsten 

inom äldres förhållanden. Vidare finns dock även möjligheten att det informationsbrev 

(bilaga 1) som skickats ut i samband med denna studie kan ha influerat deras bild av 

förekomsten.  

 

I denna studies resultat har majoriteten av de professionellas erfarenheter handlat om fall som 

innefattat våldsutövande killar. Detta skiljer sig från vad tidigare forskning visar gällande 

vilka som blir utsatta (jfr. Capaldi et al., 2007). Anledning till att studierna skiljer sig kan dels 

bero på att det råder ett mörkertal vad gäller de utsatta och förövare inom våld i nära relation 

hos ungdomar. Alternativt kan det även vara att förekomsten ser olika ut i Amerika i 

jämförelse med Sverige. En anledning utifrån analysen till varför respondenterna inte träffar 

killar kan vara de normer som finns gällande manligt och kvinnligt. Det vill säga att det är 

mer accepterat för tjejer att söka hjälp. Detta stämmer överens med Bowen och Walkers 

(2015) studieresultat där de beskriver att tjejer var de som i högre grad berättat för någon om 

deras upplevelser gällande våldet. I denna studie beskrivs dock att ungdomarna som får stöd 

för fenomenet i första hand sökt hjälp för något annat och att det efter en tid framkommit att 

de blir utsatta av sin partner. De tjejer som fått hjälp med problematiken har med andra ord, 

enligt de professionellas erfarenheter, inte sökt stöd för denna i första hand. Detta kan tyda på 

att tjejer i större utsträckning väljer att berätta om sin utsatthet då de redan byggt upp en 

relation till den professionella i fråga. Det kan tänkas finnas en tredje anledning till varför 

killar inte söker stöd. Likt tidigare forskning (jfr. Bowen & Walker, 2015) kan det, för killar, 

anses vara mer accepterat att bli slagen av sin partner än för tjejer, vilket kan leda till en 

förminskning av problematiken som i sin tur leder till att dessa individer inte söker hjälp. 

Söka hjälp kan därav vara en form av att motsätta sig den rådande mansrollen i samhället (jfr. 

Butler, 2007). 
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Utifrån de karaktäriserande drag de professionella funnit inom ungdomarnas relationer finns 

vissa likheter till tidigare forskning. Likt tidigare forskning uppfattas våldet kunna ta sig i 

form av psykiskt, fysiskt, digitalt och sexuellt våld (jfr. Hellevik & Överlien, 2016). Det 

upplevs således vanligt att ungdomarna utsätts för våld genom sina digitala medier, enligt 

tidigare forskning är detta även den vanligaste formen av våld hos ungdomar (jfr. Hellevik & 

Överlien, 2016). Det har uppfattats som att risken ökar för våld när ungdomar ingår 

förhållanden med en äldre individ. Detta ses även som problematiskt på grund av den 

beroendeställning som beskrivs uppstå. Dessa insikter stämmer överens med tidigare 

forskning då en bidragande faktor till ökad risk för att bli utsatt för våld är att ha en äldre 

partner, men även att vara flicka och bo i ett hem där våld förekommer (jfr. Hellevik & 

Överlien, 2016). Även faktorn gällande att bo i ett hem där våld förekommer har uppfattats 

som en risk i denna studie. Det framgår att de våldsutsatta ungdomarna som har ett bra och 

stöttande nätverk upplevs ha enklare att göra en förändring och att bryta från det destruktiva 

förhållandet. I de fall där det gått för den professionella att uttyda att personen har haft 

tidigare erfarenhet av våld inom exempelvis sin familj, ser ungdomarna däremot inte risker på 

samma sätt, utan detta beteende ses som det normala. Även Hickmans et al., (2004) studie 

visar att om ungdomen tidigare har blivit utsatt för eller bevittnat våld hos föräldrar kan 

risken för våldsbrott öka, åtminstone hos killar. Det kan därmed ses som att risken för att 

utsättas och utsätta någon för våld i nära relation ökar om det finns erfarenhet av våld i 

familjen. Detta då det är ett beteendemönster som ungdomen upplevs vara införstådd med 

och inte upplever vara problematiskt. 

 

De centrala delar av arbetet som de professionella utför med denna målgrupp beskrivs 

stämma överens med det tidigare forskning understryker. Detta då vikt läggs vid samverkan, 

och då samarbeten som dessa beskrivs, inom tidigare forskning, kunna förbättra behandlingen 

av unga våldsoffer (jfr. Wiklund et al., 2010). Det är därav av vikt att behålla kontakten med 

samverkanspartners för att kunna ge individen den hjälp som denne är i behov av. Saknas en 

samverkan kan det leda till att de professionella inte kan ge individen hjälp eller behandling 

utefter dennes behov. Deltagarna i denna studie arbetar riktat mot våld i nära relation hos 

ungdomar på relativt liknande sätt, detta kan exempelvis innebära att lyssna till ungdomarna 

och deras erfarenheter, vilket även beskrivs som viktigt inom tidigare forskning gällande 

arbetet med målgruppen (jfr. Barter et al., 2017). Sättet de beskriver samtal med individerna 

tyder på stora likheter till empowerment där fokus läggs på att informera individen om 

dennes situation, lyssna samt stödja individen till att själv öka makten inom sin tillvaro (jfr. 

Payne, 2014). Det är även viktigt att se till individens sammanhang och bakomliggande 

faktorer. Denna slutsats delas med tidigare forskning. De Grace och Clarke (2012) förklarar 

att det är betydande att sträva efter ett arbete där ungdomars behov möts utifrån sina olika 

bakgrunder och sociala sammanhang. Möta individer utifrån sina olika bakgrunder och 

sociala sammanhang stämmer även väl överens med denna studies analysmodell (se figur 1). 

Där analyseras våldet på olika nivåer, inom olika sammanhang, utifrån bakomliggande 

maktförhållanden som grundar sig i de kategorier individen tillhör. Ett tydligt exempel från 

denna studies resultat som tyder på just vikten av att se till dessa sammanhang är i de fall de 

professionella möter där ungdomar som lever inom hedersstrukturer blir utsatta för våld inom 

sina relationer. I resultatet beskrivs problem som uppstår vid arbetet med sådana fall, vilket 

tyder på vikten av att anpassa metoderna efter detta sammanhang. Vidare blir det viktigt att se 

till bakgrund då risken för våld i nära relation beskrivs öka om det finns erfarenhet av våld i 

familjen. Detta då våldet är ett beteendet som då uppfattas kunna vara normaliserat hos 

individen. Därav, likt inom empowerment, kan det vara centralt för yrkesverksamma att 

informera och skapa medvetenhet hos ungdomen för deras situation för att få förståelse för 

problematiken gällande våld.  
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Praktiska implikationer 

På individnivå visar denna studies resultat att det anses vara av vikt att arbeta på ett sätt som 

stöttar individer till att kunna ta kontroll över den situation de befinner sig i. Detta genom att 

bland annat se till att individerna känner sig lyssnade till samt inte tvinga dem fatta beslut 

såsom att göra en anmälan till polisen. En implikation för praktiken är dock de 

professionellas erfarenheter av att få av de ungdomar som är utsatta för våld av sin partner 

söker hjälp. Detta möjligtvis då de inte alltid vet vad som är normalt eller inte inom 

förhållanden, men även på grund av skuld, skam samt bristande information gällande vilket 

stöd som finns att få. 

 

På gruppnivå framgår det att sociala insatser, skolor och vänner ses som centrala delar som 

kan ge stöd, göra en påverkan och skapa förändring. Samtliga respondenter betonar vikten av 

skolkuratorers och övrig skolpersonals roll och kunskaper om problematiken. De ses som en 

viktig resurs för individen, dels för att kunna förebygga genom att tala om fenomenet samt att 

finnas som stöd. Däremot nämner flera respondenter att de upplever att det finns för lite 

kunskap gällande detta inom skolan. Vidare påpekar respondenterna vikten av att kunna ta 

hjälp och stöd i sin yrkesroll. Noonan och Charles (2009) lyfter i sin artikel vuxna, skolor och 

samhället som betydande delar för att öka välbefinnandet och säkerheten för ungdomar. Detta 

genom en balans av att vara en god förebild, bevakande, pedagogisk, öppen till att ändra 

riktlinjer, utmana sociala normer samt fördöma all form av misshandel och våld (Noonan & 

Charles, 2009). Därav stärks denna studies resultat gällande att det arbete som sker ute i 

skolorna har inflytande över fenomenet. För praktiken är det därav av vikt att se till att skolor 

är informerade gällande hur våld i nära relation hos ungdomar ser ut samt hur de kan arbeta 

för att motverka att det uppstår.  

 

I resultatet framgår tankar gällande att, för att kunna göra en förändring som berör samhället, 

behövs problematiken uppmärksammas genom att samtala och diskutera kring fenomenet. Ett 

exempel på detta har varit MeToo-rörelsen som flera respondenter har påpekat, där sexuella 

trakasserier och övergrepp har uppmärksammats. Istället för att inte tala om tabun som finns 

kring att bli utsatt, beskrivs att personer har uppmuntrats till att dela med sig och därav få en 

uppfattning av omfattningen gällande problematiken och även andra personers upplevelser 

som kan liknas med individers egna. Respondenterna menar att trots att våld i nära relation 

hos ungdomar inte är vanligt förekommande vid deras verksamheter, upplever de ändå att 

mörkertalet är stort och att det är en problematik som är omfattande. Hickman et al. (2004) 

menar att våld i nära relation hos ungdomar behöver mer arbete för att nå en förståelse av 

storleken och spridningen av problemet. Det kan därav vara av vikt, med utgångspunkt i 

denna studies resultat samt tidigare forskning, att för praktiken tala om ungdomar som utsätts 

för våld av sin partner som en mer definierad målgrupp. Detta då samtal kring fenomenet 

inom alla intervjuer för denna studie enkelt svängde in på andra målgrupper, såsom 

ungdomar som blivit våldtagna på en dejt eller ute på krogen, eller vuxna som utsatts för våld 

av sin partner. Detta tyder dels på brist gällande kunskap om målgruppen men även att den 

inte är väldefinierad i dagens samhälle. Detta stämmer även överens med urvalsprocessen för 

denna studie då, utav de 40 individer som kontaktades, svarade sammanlagt 20, varav totalt 

elva svarade att de inte kunde delta i studien då de inte kommer i kontakt med den avsedda 

målgruppen eller inte hade något att tillföra om ämnet. Detta kan tyda på att förekomsten av 

fenomenet våld i nära relation hos ungdomar är relativt dold då tidigare forskning visar på att 

runt en tredjedel av ungdomar, oavsett kön, någon gång utsatts för hotfulla beteenden inom 

sina förhållanden (jfr. Connolly et al., 2010). Att få inom till synes relevanta verksamheter 

inte anser sig ha mött utsatta individer tyder därav på ett stort mörkertal gällande målgruppen. 
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Den kan därmed beskrivas som relativt osynlig inom samhället. Arbetet med de utsatta 

ungdomarna beskrivs av respondenterna ofta gå ut på att härleda dessa personer vidare till 

andra verksamheter, vilket kan leda till problem när få av de till synes relevanta 

verksamheterna i samhället verkar ha erfarenhet inom ämnet. 

Styrkor och svagheter  

Bryman (2011) beskriver en del av den kritik som finns riktad mot kvalitativ forskning. 

Författaren nämner att en större brist är att det ses som alldeles för subjektiv och att resultaten 

i för stor utsträckning är uppbyggda på forskarnas egna uppfattningar gällande vad som är 

betydelsefullt att lyfta fram (Bryman, 2011). Att förebygga att denna studie skulle bli 

subjektiv är svårt då den bygger på individers erfarenheter och uppfattningar. Dock har en 

eftersträvan funnits efter en medvetenhet om författarnas egen förförståelse gällande 

fenomenet. Detta för att försöka finna resultat som är givande för forskningen och inte endast 

viktiga utifrån förförståelsen av hur fenomenet uppfattas. Vidare nämner Bryman (2011) hur 

den kvalitativa forskningsstrategin ofta inleds på ett öppet sätt för att sedan precisera 

frågeställningar senare under processen, vilket leder till att individer som läser studien kan få 

bristfällig information gällande varför ett specifikt område eller tema valts istället för ett 

annat (Bryman, 2011). Detta är något som uppfångas genom att i metodkapitlet beskriva 

tillvägagångssätt samt hur intervjuguiden konstruerats. En svaghet gällande denna studies 

kvalitativa metodanvändning är dock att inte utrymme funnits för att ge analyser samt 

diskussioner det djup som krävs för att bilda en komplex uppfattning av fenomenet. För att ge 

analyser mer djup och hindra studien från att bli för bred hade begränsningar behövt ske inom 

den teoretiska ramen. Det bredden i denna studie däremot kan bidra till är en kvalitativ 

översikt över professionellas upplevelser av fenomenet. 

 

Studien har ganska få intervjuer, vilket beror på svårigheten att få kontakt med respondenter. 

Hälften av de kontaktade svarade inte i telefon eller på mejl. Dessa kontaktvägar kan bidragit 

till att det varit enklare för individer att undvika att svara vid försök till kontakt, det kan 

tänkas att det blir svårare att i person avstå från att delta i studien. Däremot är dessa 

kontaktvägar mindre besvärliga än att försöka ta kontakt personligen samt att det ger 

individen ett friare val att själv bestämma om denne vill svara. Vidare har få respondenter 

inhämtats då flera av de som svarat upplever att de inte kommer i kontakt med målgruppen 

eller är för tungt belastade. En anledning till att respondenterna inte upplever att de faktiskt 

inte har kontakt med målgruppen eller inte har något att tillföra. Det kan även bero på 

eventuella missförstånd i informationsbrevet, även om det bedöms som tydligt och 

informationsrikt av författarna kan detta bero på den egna förförståelsen. De fem 

respondenterna som deltagit i denna studie upplevs däremot kunna ge väsentlig information 

kring fenomenet, detta då de har mött målgruppen samt har uppfattningar och erfarenheter 

kring fenomenet. Respondenterna bidrog även till mycket material och olika insikter då de 

var öppna till att svara på frågor under intervjutillfällena, samt visade engagemang för ämnet. 

Den intervjuguide som använts för denna studie kan ha format resultatet då den var influerad 

av den teoretiska ramen, hade andra teorier ingått hade med stor sannolikhet även dessa gått 

att koppla till respondenternas utsagor. Detta hade kunnat undvikas genom helt öppna frågor, 

däremot ansågs det relevant att använda följdfrågor vid intervjutillfällena för att ämnet inte 

skulle övergå fullständigt till exempelvis dejt-våldtäkter eller hedersrelaterat våld. Att 

respondenternas svar liknade varandra till stor del kan tyda på att det finns ett outtalat 

samförstånd gällande hur arbete med denna målgrupp bör utföras. Alternativt att 

samförståndet kan komma av att respondenterna har gått liknande eller samma kurser eller 

utbildningar och därmed fått liknande information angående hur arbetet kan utföras. Detta är 
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troligt då svaren även stämde relativt väl överens med den förförståelse författarna bar med 

sig genom universitetsstudier inom socialt arbete. 

 

Inom denna studie eftersträvas en hög tillförlitlighet i möjligaste mån. För att uppnå 

trovärdighet har studiens resultat samt analys delgivits respondenterna för att ge dem 

möjligheten att bekräfta att deras verklighet beskrivits på ett korrekt sätt, detta ger även 

studien en rättvis bild av respondenterna (jfr. Bryman, 2011). Denna studie skapar inte enbart 

en uppfattning för respondenterna om hur de andra deltagarna upplever fenomenet och 

arbetar med det, utan den ger även en beskrivning av fenomenet för andra professionella som 

möter denna målgrupp. Detta då de, när de tar del av studien, får en uppfattning kring hur 

individer i liknande situation upplever fenomenet, vilket gör att ontologisk och pedagogisk 

autencitet uppnås (jfr. Bryman, 2011). Vidare, genom de granskningar studien genomgått av 

författare och handledare samt den granskning som utförs av kollegiala opponenter och 

examinator, stärks innehållets pålitlighet. Möjligheten att styrka och konfirmera förblir dock 

relativt låg inom denna studie då den innefattar förutbestämda teorier samt begrepp som till 

viss del styrt vilka delar av resultat som blivit relevant (jfr. Bryman, 2011). Däremot har en 

eftersträvan funnits efter en egen medvetenhet gällande förförståelse som visar sig genom att 

samtliga slutsatser samt analyser är grundade i resultat från respondenterna. Förförståelsen 

som tidigare beskrivits har under studiens gång genomgående jämförts med den faktiska 

empiri som framkommit och därigenom stärkts eller förkastats. Exempelvis kvarstår 

fortfarande uppfattningen om att det är få som anmäler våldsbrott medan uppfattningen 

gällande att ungdomar agerar våldsamt och hanterar våld annorlunda än vuxna delvis 

förkastats. Det anses därav till stor del vara just teoretisk ram samt respondenterna som styrt 

studiens infallsvinklar.  

 

Gällande resultatets överförbarhet går det endast att överföra lokalt inom en svensk kontext. 

Då slutsatserna framkommit genom respondenternas mest frekvent förekommande svar kan 

det tänkas att likt utförda studier skulle få liknande resultat, det skulle dock kräva ett större 

urval för att styrkas. Även om resultatet är problematiskt att överföra, kan däremot den 

analysmodell (figur 1) som framtagits för denna studie användas till andra populationer samt 

miljöer. Denna vägleder hur det går att tänka samt analysera ett fenomen på olika nivåer 

genom att applicera intersektionalitet performativt samt se till de stöttande inslagen utifrån 

begreppet empowerment. Detta är något som kan vara givande då förståelse för andra 

fenomen eftersträvas, exempelvis sexuella trakasserier. Det är även en modell som utifrån 

studiens resultat visar styrkor då det beskrivs vara av vikt att se till olika nivåer samt 

bakgrunder hos individerna vid stöttande arbete. 

 

Respondenterna arbetar liknande gällande hantering av våldsutsatta ungdomar, vilket kan 

innebära att studien inte bidrar till större ändringar i hanteringen av dessa fall. Den kan 

däremot bidra till att de professionella får ytterligare möjligheter till att ändra vissa detaljer i 

hur de arbetar, vilket bidrar till en viss katalytisk autencitet (jfr. Bryman, 2011). Studien ökar 

dock inte möjligheten att vidta åtgärder som krävs för att taktiskt ändra arbetet kring 

fenomenet då det inte har utformats någon metod eller dylikt gällande detta. Således har 

taktisk autencitet inte uppnåtts (jfr. Bryman, 2011). Därav föreslås det till framtida forskning 

att utveckla praktiska arbetssätt för att hantera fenomenet och definiera samt uppmärksamma 

begreppet våld i nära relation hos ungdomar i större bemärkelse.  
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Framtida forskning 

Samtliga respondenter har förklarat att de träffat få ungdomar som utsatts för våld inom sina 

förhållanden samt att de inte arbetar exklusivt med denna målgrupp. De träffar dessa i 

samband med annan problematik eller härleder dem vidare till andra verksamheter som ska 

kunna fånga upp problematiken. De träffar även relativt uteslutande heterosexuella tjejer. 

Detta tyder dels på att få söker hjälp för problemet men även att det finns ett stort mörkertal 

gällande våld i nära relation då killar, individer i samkönade relationer samt icke-binära inte 

verkar synas inom dessa stödverksamheter. Detta stärks även av att majoriteten av de 

professionella som har kontaktats upplever att de inte kommer i kontakt med målgruppen 

eller inte har något att tillföra. Därav behövs ytterligare forskning kring våld i nära relation 

hos ungdomar för att belysa målgruppen samt uppmärksamma de som utför socialt arbete 

med ungdomar om hur problematiken ser ut, hur den kan motverkas samt vad som är 

gynnande gällande behandling. Utöver att belysa målgruppen krävs mer forskning för att 

framställa arbetssätt med ungdomar som blir utsatta för våld inom sina förhållanden. Det är 

även relevant att undersöka vilken bild professionella som arbetar mer behandlande än 

stödjande har av fenomenet. Detta då denna studie endast innefattat respondenter i stödjande 

verksamheter. Det behandlande perspektivet skulle kunna ge djupare insikt i vad som är 

givande just i arbetet med denna målgrupp. 
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Bilaga 1. 

Vill du delta i en studie om våld i nära relationer hos ungdomar (Teen Dating 

Violence)? 

Våld i nära relationer är idag ett relativt uppmärksammat samhällsproblem samt något som 

behöver motarbetas för att förebyggas samt bekämpas. Enligt Socialstyrelsen handlar 

begreppet om ett mönster av nedbrytande handlingar riktade mot en individ, allt ifrån subtila 

inslag i vardagen till grova lagöverträdelser.  
 

Trots att samhället idag arbetar för att motverka våld i nära relationer faller en del målgrupper 

mellan stolarna. Fokus faller ofta på att hjälpa vuxna våldsutsatta kvinnor vilket gör att 

relativt lite forskning har sett till hur det ser ut i ungdomars relationer. Det framkommer 

däremot i forskning att även ungdomar som inte bor tillsammans med sin partner utsätts för 

våld i nära relation, även kallat Teen Dating Violence. Tidigare forskning visar på att 

problemet även är relativt vanligt förekommande bland ungdomar och det finns nu ett behov 

av ytterligare forskning på området. 
 

Syftet med vår studie är att genom professionellas erfarenheter och arbete få förståelse för 

ungdomars (13-25 år) situation i Sverige gällande utsatthet för våld i nära  

relation.  
 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till 

socionomprogrammet vid Örebro universitet. Under april 2018 kommer intervjuer att 

genomföras. Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av våld i nära 

relationer bland ungdomar. Samtalet beräknas ta ca 60 minuter. Du bestämmer tid och plats 

för intervjun. Det kommer att med ditt samtycke att spelas in och skrivas ut i text. 

Uppgifter som inkommer i studien kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet 

då vi är medvetna om att det är ett känsligt ämne som undersöks. Detta innebär att deltagare i 

studien kommer att avidentifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas 

vid Örebro universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att 

få en kopia av arbetet. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. 

 

För att ge besked om du vill delta i studien kontakta antingen Matilda eller Sophie på mejl 

eller telefon innan den 10 april.  

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss! 

 

Matilda Pettersson                                                                 Sophie Lenasson 

Student                                                                                   Student 

Mejladress: xxx                                                                      Mejl: xxx 
Telefonnummer: xxx                                                                      Telefonnummer: xxx 

 

Sara Thunberg 

Handledare 

Doktorand i socialt arbete 

Mejladress: xxx 

Telefonnummer: xxx  
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Bilaga 2.  

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vad har du för utbildning?  

- Hur ser din arbetslivserfarenhet ut? 

- Hur ser din erfarenhet med ungdomar ut? 

- Vad är din nuvarande yrkesroll? 

- Hur ser verksamheten ut?  

- Vilken målgrupp? Ålder?  

 

Målgruppen 

- Vilka individer är det du möter? 

- Förekomsten av killar, tjejer eller icke-binära? 

- Förekomsten av åldrar?  

- Individernas bakgrund? 

- Utsatta, de som utsätter? 

- I vilket skede kommer du i kontakt med individerna du möter? (förebyggande, direkt 

då något hänt eller en tid efter)  

- Hur vanligt är det att möta unga som utsatts för våld av sin partner (fysisk, psykiskt 

eller sexuellt)? 

- Vilken form av partnerrelation har dessa haft? (hetero, homo eller övrigt) 

- Vilka resurser har ungdomarna?  

- Nätverk? (familj, skola & vänner) 

- Ekonomiska resurser? (arbete eller via familj) 

- Saknas det resurser? 

 

Arbetet  

- Hur får du kontakt med målgruppen? 

- Hur ser kontakten ut?  

- Hur bemöter du individer som utsatts för våld i nära relation av sin partner? 

- Hur ser arbetet med dessa individer ut? 

- Vilka metoder används? 

- Hur upplever du ditt handlingsutrymme? 

- Hur upplever du att arbetet hjälper den utsatta?  

- Har individerna även haft kontakt med andra hjälpinstanser? 

- Samverkan? 

- Om du skulle få ändra någonting för att förbättra arbetet med de våldsutsatta 

ungdomarna, vad skulle du vilja göra? 

 

Uppfattning av våld i nära relation hos ungdomar 

- Hur upplever du fenomenet? 

- Hur uppfattar du dessa förhållanden? 

- Finns det några likheter du kunnat urskilja? 
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- Hur påverkas individerna du möter? 

- Hur påverkas du som professionell? 

 

Avslutningsfrågor 

- Har du några fler synpunkter som du tycker är viktiga att vi tar med?  

- Något vi missade och inte tog upp?  

 


