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ABSTRACT  

The overall purpose of this study is to make a survey of the extent as to which youths have 

witnessed acts of violence and or violence in close relationships, and which underlying 

factors, sex, class, and ethnicity – characterize youths with such experiences. The study also 

aims to explore their attitudes and strategies and what the consequences are for youths of 

witnessing acts of violence, with respect to attachment to adults and other social networks. 

The primary data have been collected in two upper secondary schools. The study includes 101 

students. The data were acquired through a survey consisting of 21 questions on the students’ 

background, general state of health, violence in general, whether they had 

witnessed/experienced the phenomenon, relations to closely-related adults/other social 

networks. All data have been analyzed in SPSS. The resulting material has been analyzed 

according to published previous research and theories of attachment. Five percent of the 

respondents stated that they had witnessed acts of violence in close relationships. The 

underlying factors sex and ethnicity seem to be significant. Despite having experience 

violence, these youths have comparatively good relations to closely-related adults, though 

they state that they would rather discuss the phenomenon with grown-ups at school. 
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Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem både på strukturell- och individuell nivå. WHO 

(2009) uppger att mellan 15 och 71 procent av alla kvinnor kan förväntas vara utsatta för 

fysiskt eller sexuellt våld av en man. En fallstudie av mäns våld mot kvinnor, visar att de 

totala samhälleliga kostnaderna för mäns våld mot kvinnor i Sverige estimeras till att uppgå 

till drygt 2,7 miljarder kronor per år. Detta baseras på antagandet att minst 75 000 kvinnor är 

drabbade och innefattar bland annat kostnader för sjukvård samt rättsliga kostnader (Umeå 

universitet, 2006). Enligt Forsman (2006) är barn ofta inblandade på ett eller annat sätt i mäns 

våld mot kvinnor och intresset för de barn som bevittnat våld i nära relationer har ökat 

markant inom forskningsvärlden de senaste tio åren. Det finns inga klara uppgifter om hur 

många barn som lever med våld i nära relationer, men uppskattningsvis har cirka 190 000 

svenska barn upplevt att deras mamma har hotats eller utsatts för våld i deras hem (a.a.).  

 

Begreppet barn som bevittnat våld har förskjutits mot att innefattas i begreppet våld mot 

närstående (Bjärvall, 2006; Överlien, 2007). Numera har barn som bevittnat brott, i dess 

förhållande till en närstående person, rätt till brottsskadeersättning ur brottsofferfonden. Att se 

sin mamma bli misshandlad är ett exempel på ett sådant brott (Burcar, 2008). Detta visar sig 

sedermera i socialtjänstlagen: ”Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan 

vara i behov av stöd och hjälp” (SFS 2007:225). Trots denna lagskärpning verkar inte alla få 

den hjälp de behöver. Enligt en nationell tillsyn av kommunernas arbete med våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnat våld brister många kommuner allvarligt i sina insatser till 

dessa (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Eriksson, Oranen, Solberg och Vatnar (2007) skriver att mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer är en fråga av direkt betydelse för de barn som tvingats bevittna våldet. Detta 

genom att de flesta barn förstår vad som pågår och att de både sett och hört våldet och dess 

följder. Barn kan inte välja att inte beröras av eller välja bort våldet utan det är en del av deras 

miljö (Källström Cater, 2004; Weinehall, 1997; Överlien, 2007). Enligt Persson (2007) skapar 

fenomenet vanmakt för barnen eftersom de tvingas att bevittna våld utfört av en person som 

de har en beroenderelation till och där personen också har ett omsorgsansvar för barnet. 
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Händelser som att bevittna våld, att vara utsatt för hot om skada eller att bevittna ett sådant 

hot kan traumatisera barnet och om barnet inte får möjlighet att berätta om och bearbeta sina 

upplevelser lär det sig att leva med detta vilket kan detta leda till att den egna utvecklingen 

hämmas och således inskränka den psykiska och fysiska rörelsefriheten i vardagen. Vidare 

skriver Persson att minnen från tidigare obearbetade traumatiska händelser ökar risken för att 

utveckla PTSD vid traumatiska upplevelser i vuxen ålder. Något som ytterligare kan förvärra 

detta är enligt Weinehall (1997) att ungdomar bearbetar sina problem genom att inte yppa 

dem. Den forskning som har bedrivits fram till nu är i huvudsak ur den misshandlade 

kvinnans perspektiv och andra vuxna som talar om hur barn mår. För att eliminera eventuella 

skadeverkningar och främja en god utveckling för barn som bevittnat våld måste forskningen 

inrikta sig mer på att se till barnet självt (Källström Cater & Överlien, 2008).  

 

Mörkertalet av hur många barn som tvingas bevittna våld i nära relationer varje dag är enligt 

forskningen troligtvis stort och måste ta en vändning. I skriften Allmänna Råd uppmanas 

kommuner i Sverige att kartlägga kvinnor och barn som upplevt/bevittnat våld för att få 

kännedom om problemets omfattning och utifrån den kunna ge rätt insatser (SOSFS 2009:22). 

Att kartlägga och fördjupa kunskapen inom detta område, genom att undersöka våldets 

omfattning och dess former, bör kunna hjälpa barn i kommande generationer.  

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att kartlägga i vilken utsträckning gymnasieungdomar 

som fyllt arton år har erfarenheter av att bevittna våld och/eller våld i nära relationer, samt 

vilka karakteristika som är utmärkande för de som erfarit detta. Studien syftar vidare till att 

utforska eventuella samband hos de med erfarenheter av att bevittna våld i nära relationer, till 

exempel med avseende på anknytning till vuxna och andra sociala nätverk. 

 

 Hur vanligt förekommande är det att gymnasieungdomar har upplevt/bevittnat våld 

och/eller våld i nära relationer och vilka bakgrundsfaktorer – till exempel kön, klass, 

etnicitet – är utmärkande för gymnasieungdomar som har sådana erfarenheter? 

 Vilken attityd har gymnasieungdomar till våld och vilka strategier kan våld och/eller 

våld i nära relationer generera i? 

 Hur påverkar förekomsten av våld i nära relationer gymnasieungdomarna och hur 

uppger de att deras relationer till vuxna och andra sociala nätverk är? 
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Begreppsdefinitioner 

Den typ av våld som i huvudsak behandlas i studien är vad som betecknas som våld i nära 

relationer. Enligt FN:s definition så omfattar begreppet våld i nära relationer alla våldsamma 

handlingar, såsom psykiska, fysiska och sexuella samt hot om dessa, som äger rum i privat 

miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. 

 

Lätt fysiskt våld kan vara en örfil, knuff eller lättare slag medan spark, knytnävsslag och 

strypgrepp kan klassificeras som grovt fysiskt våld. Psykiskt våld kan innebära att bli utsatt för 

handlingar såsom psykningar, mobbning eller kränkande tal. Att vara barn och tvingas 

bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld ofta 

förekommer definieras av kommittén mot barnmisshandel som psykisk misshandel. Med 

bevittnat våld avses det våld eller hot om våld som ungdomar tvingats se eller höra i sin 

närmiljö (SOU 2001:72:25). Begreppet upplevt våld används som ett starkare uttryck än 

bevittnat våld eftersom detta begrepp, förutom att ha tvingats att se och höra på våldet, också 

innefattar att ha deltagit i det (SOU 2006:65:96). I löpande text kommer främst bevittnat våld 

att användas som definition av våld i nära relationer. I denna studie är ungdomar synonymt 

med gymnasieungdomar i åldersspannet 18 till 20 år.  

 

  



9 

 

Bakgrund 

Kapitlet bakgrund syftar till att ge djupare förståelse till fenomenet våld i nära relationer. 

Våld i nära relationer är inte en ny företeelse. Fram till 1864 hade mannen laglig rätt att aga 

sin hustru (Burcar, 2008) och i början av 1900 talet ansågs mäns våld mot kvinnor fortfarande 

vara legitimt i den meningen att mannen hade rätt och var skyldig att tukta sin fru och sina 

barn för att vidmakthålla en hierarkisk könsmaktsordning inom äktenskapet. Med detta 

synsätt kunde en patriarkalisk samhällsstruktur utvecklas och upprätthållas. Detta med följd 

att mäns våld mot kvinnor normaliserades och det som sågs som normalt sågs inte heller som 

ett problem. Mäns våld mot kvinnor skulle således kunna ha uppfattats som att skulden låg 

hos kvinnan (Isdal & Råkil, 2002; Karlsson-Sjögren, 2000). Mäns våld mot kvinnor skiljer sig 

mellan olika länder gällande våldets omfattning och karakteristiska uttryckssätt. Det 

könsrelaterade våldet uppstår inte i ett tomrum utan tar uttryck ur samhälleliga föreställningar, 

värderingar och inställningar (Amnesty, 2004). Enligt en undersökning på uppdrag av 

Socialstyrelsen (2006) så utgörs våld i nära relationer mot män av knappt en procent. Denna 

procent utgör våld av nuvarande eller tidigare partner. Det våld kvinnor använder mot män 

uppges till 75 procent vara någon form av självförsvar. 

 

Brottsoffer 

Enligt Österberg (2000) så skapar brott offer. Brottet skapar lidande för alla inblandade parter 

men i dagens samhälle vilar fokus på brottsoffrens situation. Det som klart kan sägas är att 

brottsoffer inte är en enhetlig grupp och det finns inget uttalat om hur ett brottsoffer ska bete 

sig och därmed kan ingen med säkerhet säga hur och vilken hjälp eller behandling personen 

behöver efter brottshändelsen (a.a.).  

 

I kvinnovåldskommissionens slutbetänkande framställs några grupper av kvinnor som särskilt 

sårbara när det gäller utsatthet för våld. Bland dessa återfinns invandrarkvinnor, äldre kvinnor 

samt kvinnor med funktionshinder. Andra sårbara grupper är kvinnor med missbruk, hemlösa 

och prostituerade. Ytterligare en stor riskgrupp är ensamstående kvinnor med barn, framförallt 

småbarnsmammor som ofta är ekonomiskt utsatta. Det anses svårare att bryta upp ur ett 

förhållande präglat av våld när man lever under svåra ekonomiska förhållanden (Burcar 2008; 

Sveriges kommuner och landsting, 2006; Lundgren, Hillman & Broberg, 2009).  
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Burcar (2008) skriver att det vanligaste vittnet till mannens våld mot kvinnan är hennes barn. 

Då kvinnan utsätts för våld av en man som är henne närstående så är våldet indirekt också 

riktat mot barnen. Även om de själva inte utsätts fysiskt för våldet så betraktas de som 

brottsoffer då de bevittnar pappan eller annan närstående vuxen utöva våld mot mamman 

(a.a.). De senaste åren har det uppmärksammats att det kan ses som svårare att vara vittne till 

händelsen än att utsättas för den själv. Att barn får se och höra våld är dock ännu ingen 

kriminaliserad handling, de kan inte ses som målsäganden, som brottsoffer i straffrättslig 

mening (Bjärvall, 2006). 

 

Perspektiv på våld 

Weinehall (1997) beskriver våld utifrån olika perspektiv. Ett ekologiskt perspektiv tar hänsyn 

till att många sociala system är relaterade och utövar inflytande på familjens villkor. I en 

social situationsmodell uppkommer våld inom familjen genom två faktorer, dels socialt 

strukturerad stress och dels av att samhällets normer tillåter våldet.  Ett uttryck för våld som 

används flitigt är ”familjevåld” och betyder våld mot familjens olika medlemmar såsom barn, 

äldre och kvinnor.  

 

Enligt Burcar (2008) och Eriksson et al. (2007) så har samhället länge saknat en diskurs 

utifrån det faktum att den man som slår kvinnan ofta har barn med den kvinna han 

misshandlar. Faderskap har relaterats till fredlighet och den våldsamme pappan har inte 

existerat varken begreppsligt eller politiskt. Parallellt förknippas våld med maskulinitet. För 

att betona vad detta egentligen innebär har frasen ”mammamisshandel” börjat användas. 

Genom att benämna männen som pappor som misshandlar mammor så tas fokus från mäns 

våld mot kvinnor och uppmärksamheten riktas mer mot barnen. En pappa som utsätter sina 

barns mor för våld, kränker samtidigt sina barn och deras rätt till en lugn och trygg 

uppväxtmiljö (Burcar, 2008; Eriksson et al., 2007). 
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Tidigare forskning  

I kapitlet tidigare forskning vilar fokus till en början på social utsatthet för att vidare behandla 

barns utsatthet, våldets konsekvenser samt barns förutsättningar för att bryta tystnaden. 

Avslutningsvis belyses våldets normalisering och det sociala arvet. 

 

Social utsatthet  

I USA ses våld i nära relationer som ett allmänt förekommande socialt problem och ungefär 

44 procent av kvinnorna kommer under sin livstid att ha fått uppleva familjevåld (Carpenter, 

2009). I den svenska kartläggningen ”våld mot kvinnor i nära relationer” granskas även 

gärningsmännen. Den visar att brottsbelastningen ofta är stor både hos förövaren och hos 

offret. Utrikesfödda män och kvinnor är överrepresenterade jämfört med deras andel av 

Sveriges befolkning, dock finns det en svag utveckling till att våldet tenderar till att vara 

grövre då mannen är född i Sverige. Klart är även att överrepresentationen av lågutbildade är 

stor (BRÅ – rapport 2002:14). Värt att påpeka är dock att i omfångsundersökningen Slagen 

dam framkommer det en annan bild. Den visade att 80 procent av kvinnorna som utsatts för 

våld hade relationer med en man född i Sverige. De uppgav att mannen var löntagare och att 

23 procent av männen hade en examen från en universitetsutbildning (Amnesty, 2004).  

 

Att familjer som anmäls, undersöks eller där åtgärder sätts in domineras av familjer med låg 

socioekonomisk status skulle kunna ha sin förklaring i att dessa familjer redan varit i kontakt 

med socialtjänsten i andra ärenden (Bjärvall, 2006). Broberg (2008) skriver att ensamstående 

mammor är den grupp som löper störst risk för att utsättas för familjevåld och att i en Svensk 

kartläggning av Statistiska Centralbyrån (2004) så uppgav 15 procent av dessa kvinnor att de 

utsatts för någon form av våld eller hot i hemmet under en ettårsperiod.  

 

Burcar (2008) beskriver invandrarkvinnor som utsätts för våld i litteraturen som synnerligen 

sårbara offer. Här kommer två diskurser i kläm, svensk kultur kontra patriarkal kultur och 

invandraren tenderar att bli den nya avvikaren som misshandlar sin kvinna på grund av att han 

inte är som svenska män. Det finns en risk att invandrade mäns våld normaliseras då våldet 

anses kulturrelaterat. När familjer med invandrarbakgrund normaliseras som patriarkala och 

deras döttrar som offer är faran för oriktiga ingripanden stor (a.a.). 
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Barns utsatthet 

Lundgren et al. (2009) skriver att flera studier visar att det är vanligt att våld i hemmet inleds i 

samband med att barn kommer in bilden. I 80 procent av fallen inleds misshandel redan under 

graviditeten eller under barnets första levnadsmånader. Vidare förklarar Lundgren detta med 

att det finns teorier om att det har med svartsjuka och rivalitet från mannens sida att göra samt 

det orealistiska kravet från mannen om att förväntningarna är att deras förhållande skall vara 

som förut (a.a.).  

 

Enligt Eriksson et al. (2007) så utsätts barn som tvingas bevittna pappans våld mot mamman 

för psykisk misshandel. I familjer där psykisk och fysisk misshandel/vanvård förekommer har 

andelen barn med desorganiserad anknytning uppgått till 80 procent i vissa studier (Broberg, 

2006). Forskning visar att barn som bevittnat misshandel mot mamma ofta själva är offer för 

våld (Eriksson et al., 2007; Weinehall, 1997, Överlien, 2007). Överlien (2007) tar upp att 

denna grupp löper 15 gånger större risk att utsättas för fysiskt våld än de som inte har upplevt 

detta. Viss del av detta våld kan ske genom att barnet sitter i mammans famn medan pappan 

misshandlar henne eller att barnet försöker gå emellan och försöker stoppa våldet (Eriksson et 

al., 2007). 

 

I en undersökning av ungas upplevelser av våld under uppväxten uppger tolv procent av de 

1761 svarande 18-åringarna att de någon gång har sett sin mamma/styvmamma bli slagen av 

sin pappa/styvpappa (Överlien, 2007). Vidare har kommittén mot barnmisshandel fastställt att 

ungefär tio procent av alla barn någon gång har upplevt våld i hemmet och att fem procent 

upplever det ofta. I Norge visar statistik på att i vart tredje parförhållande där det förekom 

våld fanns det barn som såg eller hörde detta. En finsk studie visar att det är 17 procent barn 

som upplever våld i hemmet (a.a.). En brittisk rapport visar att en fjärdedel av alla anmälda 

våldsbrott sker i hemmet. Över hälften av de fall som rapporteras bevittnas av barn och en 

tredjedel av barnen försöker ingripa för att skydda sin mamma (Brown, 2004). 

 

I USA visar forskning på att det finns många barn som upplever våld i nära relationer. Hälften 

av dessa incidenter tros ske i hem där barnet är under tolv år. Det finns underlag för att 

297435 barn årligen varit utsatta för våld i nära relationer men sannolikt är det många fler. 

Straus förmodar att det är uppemot tio miljoner barn som utsätts för familjevåld årligen 

(Carpenter, 2009). Forskning bekräftar sambandet mellan disharmoni i familjer och 

uppförandeproblem och kriminalitet bland barn, i synnerhet pojkar (Lagerberg & Sundelin, 
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2000). Svensk statistik pekar på att i cirka hälften av fallen där våld brukas mellan 

föräldrarna, brukas även våld mot barnen. Barnet blir både vittne och offer och om barnet inte 

utsätts för fysiskt våld så utsätts det för bristande omsorg och försummelse. I familjens kaos 

glöms ofta barnen bort (Weinehall, 1997). 

 

Christensen (2007) har konstaterat att barn som har erfarenheter av våld i hemmet befinner sig 

i riskzonen för att få sociala och/eller utvecklingsmässiga svårigheter vid skolstart. Vidare att 

de löper större risk än andra barn att föräldrarna inte kan hjälpa dem. För att försäkra sig om 

att de inte redan som barn fastnar i problem och svårigheter är det av vikt att de får tillgång till 

stödjande insatser.  

 

Våldets konsekvenser 

Förhållandet mellan förälder och barn är det som starkast inverkar på barns hälsa eller brist på 

detsamma (Lagerberg & Sundelin, 2000). Barn som växer upp i familjer där hot och våld 

förekommer är ofta utlämnade och utan skydd (Burcar, 2008; Eriksson et al., 2007). Enligt 

Allmänna barnhuset (2004) så försummas barnen av båda föräldrarna trots att det oftast bara 

är den ena föräldern som är våldsam eftersom barnet inte kan lita på att bli skyddad av den 

som blir misshandlad. Det är inte ovanligt att en misshandlad kvinna har svårt att orka med 

föräldraskapet på grund av psykiska följder av misshandeln. Att leva i ett kroniskt tillstånd av 

skräck, ängslan och/eller djup nedstämdhet kan minska förmågan att möta sitt barns 

känslomässiga behov (a.a.). De barn som lever med våld i hemmet av och mot de personer 

som är mest viktiga för dem kan uppvisa flera känslo- och beteendemässiga problem. 

Förekomsten av dessa problem varierar (Burcar, 2008; Eriksson et al., 2007; Forsman, 2006; 

Lundgren et al., 2009; Weinehall, 1997). 

 

Barn som upplever våld lär sig tidigt att styra sina känslor och inte visa sina egentliga åsikter. 

Detta kan visa sig i form av tillbakadragande, inlärningsproblem eller annan problematik 

(Carpenter, 2009). I jämförelse med andra barn så har de mer ångest, depression, symtom av 

trauma och temperamentsproblem. Vidare så uppvisar de aggressiva, antisociala, hämmade 

och ängsliga beteenden i större utsträckning än barn i allmänhet (Eriksson, Källström Cater & 

Näsman, 2008; Överlien, 2007).  

 

Enligt Överlien (2007) har det skett en ökning av att barn har diagnostiserats med PTSD och 

bevisligen har barn som upplever våld i hemmet en ökad risk för att utveckla detta. Weinehall 
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(1997) och Burcar (2008) tar upp att barn som lever med våldet i hemmet kan lida av både 

psykosomatiska störningar, stressymtom och andra symtom på nedsatt hälsa såsom 

huvudvärk, magont, diarré, magkatarr, magsår, astma och sömnproblem av olika slag. Det är 

heller inte ovanligt att de uteblir från skolan i tid och otid (a.a.). Däremot är skillnaden inte så 

stor mellan barn som erfar våld i familjen och barn i allmänhet, och symtommönstret är inte 

heller logiskt (Weinehall, 1997; Källström Cater, 2007).  

 

Överlien (2007) hänvisar till forskning som visar att skolbarn som upplevt våld i nära 

relationer oftare mobbade andra barn samt att de oftare utsattes för samma fenomen. Vidare 

att de oftare än andra barn visade grymhet mot djur (a.a.). Forskning visar att barn hanterar 

våldet på olika sätt och kan således reagera på olika sätt och likafullt kan de uppvisa samma 

tecken som barn som far illa på andra grunder (Eriksson et al., 2007). Weinehall (1997) 

skriver att ungdomar med erfarenheter av våld i hemmet känner ständig oro och tar på sig ett 

föräldraansvar, skyddar sina syskon och stöttar andra.  

 

Enligt Källström Cater (2008) så lär sig barn att våld inte är bra genom att leva i våldets 

närhet men de lär sig också att trots detta så kan relationer fortgå. Vidare lär sig barnen inte att 

lösa konflikter med andra medel än våld eftersom de fått genomgå att konflikter sällan får 

någon lösning. Ytterligare tas svårigheten upp med att veta vad som är effekter av våldet 

exempelvis koncentrationssvårigheter och brist av impulskontroll eller om det istället borde 

klassas som en diagnos (a.a.).  

 

Christensen (2007) påpekar vikten av att tänka på att barn som har upplevt våld i nära 

relationer inte är en enhetlig grupp utan att det är individuella och kontextuella förhållanden 

som har betydelse för vilka konsekvenser våldet för med sig i barnets liv. Enligt Eriksson et 

al. (2007) så är det barnets tolkningar av det som äger rum och vilken innebörd våldet har för 

barnet som påverkar detta. Eskonen (2007) och Solberg (2007) skriver att barn ofta skapar 

strategier för att klara sig i särskilda lägen. De talar om att barnen blandar sig i och distanserar 

sig trots att den våldsamma situationen begränsar deras handlingsmöjligheter. Burcar (2008) 

beskriver hur barnen gör bedömningar för vad som är möjligt och väljer förhållningssätt efter 

dessa. I vissa situationer försöker barnet aktivt att begränsa våldets följder medan andra 

situationer talar för en mer passiv roll som kan innebära att dra sig undan för att slippa se och 

höra våldet (a.a.). Oavsett val av strategi så innebär upplevelsen av våldet starka känslor av 

maktlöshet och vanmakt (Eriksson et al., 2007). 
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För att barn skall kunna bearbeta det de har genomgått eller hitta strategier för att hantera sin 

situation är det viktigt att synliggöra och giltigförklara barnets upplevelser. Om inte detta görs 

får barnet bära hemligheten ensam vilket kan medföra att det ser sig själv som själva 

problemet vilket genererar i känslor av skuld och skam (Eriksson et al., 2007; Sveriges 

kommuner och landsting, 2004).  

 

Att bryta tystnaden 

Weinehall (1997) skriver om vikten att barn har en trovärdig förklaring till våldet för att de 

skall stå ut med något de inte förlikar sig med. Enligt Källström Cater (2008) delar många 

barn erfarenheten av att inte förstå våldet och när de inte förstår har de svårt att avgöra vilka 

situationer som riskerar att bli våldsamma. Detta medverkar till att många barn lever med 

ständig rädsla. Burcar (2008) beskriver att barn tar på sig skulden för att deras familj inte är 

som andra fram till 14-15 årsålder då de kommer till insikt att våld förekommer i andra 

familjer också. Detta kan vara ett resultat av att många barn i Sverige har få vuxna i sin 

omgivning i jämförelse med familjetyper i andra kulturer (Källström Cater, 2008). Burcar 

(2008) bekräftar att våldet har blivit ett naturligt inslag i vardagen för många barn eftersom de 

inte har några andra referenser. Enligt Lundgren et al. (2009) så finns det stöd för att barn i 

hög grad påverkar mammors beslut om att bryta upp ur en destruktiv relation. Kvinnan 

påverkas att lämna mannen när barnen helt sonika påverkas negativt av misshandeln. Brown 

(2004) skriver att det uppskattningsvis tar en kvinna sju till tio år att lämna en destruktiv 

relation.  

Barnombudsmannen Lena Nyberg berättar att konflikter inom familjen är ett av de 

vardagsproblem som många barn tar upp i kontakten med barnombudsmannen. Enligt henne 

så säger barnen att de inte vet vart de ska vända sig när föräldrarna slåss eller bråkar. De vill 

inte att lärarna ska få veta hur det har det hemma (Bjärvall, 2006). Litteraturen tar upp flera 

premisser som är nödvändiga för att barn skall kunna välja att bryta tystnaden: barn måste få 

tillfälle att berätta, de måste se en anledning till att berätta och de måste känna samhörighet 

(Bjärvall, 2006; Solberg, 2007). Källström Cater (2008) skriver att det inte är att räkna med 

att barn själva ska ta initiativ till att berätta om vad som sker hemma i familjen. Barn gör olika 

bedömningar beroende på vilken utgång de tror synliggörandet kommer att få. Därför är det 

av vikt att skapa goda förutsättningar för barns delaktighet i denna diskurs. Enligt Sonander 

(2008) så kan ålder, bakgrund, psykosocial problematik hindra att barn berättar om våldet. 
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Vidare tar hon upp att barnen är omedvetna om att våldet är en olaglig handling, barnens 

rädsla för konsekvenser samt deras lojalitet till föräldrarna som möjliga orsaker till tystnad.  

 

En norsk studie av Solberg, där hon har intervjuat 19 barn och ungdomar i åldern sex till 

tjugotvå år som har erfarenheter av våld i hemmet, visar bland annat att flera av barnen ger 

uttryck för känslor av omtanke, sympati och oro till den misshandlade föräldern men uttalar 

inte någon direkt känsla av samhörighet. Detta gäller således till mannen som utövat våldet. 

Däremot närmar de sig termen lojalitet när de beskriver hur de tillsammans med sina syskon 

försöker hitta strategier för att begränsa de skador som våldet orsakar (Sohlberg, 2007). 

 

Normalisering och socialt arv 

När våldet blir ett vanligt förekommande inslag i vardagen blir mannens verklighet även 

kvinnans och hon börjar snart lägga orsaken och skulden på sig själv för att våldet 

förekommer. Våld förkastas normalt men gränserna för det moraliskt legitima inom 

äktenskapet är svävande (Amnesty, 2004; Burcar, 2008; Karlsson Sjögren, 2000).  

 

Barnens egna tolkningar av våld har diskuterats i en tidigare studie där det visat sig att 

barnens erfarenheter av fädernas våld inte har avgjort generaliseringen av fäder i allmänhet 

och det bidrar därmed inte till att fäders våld ses som normalt. Deras egna fäder gjordes heller 

inte normala genom att våldet omtolkades, heller inte så avvikande så att det gjorde honom till 

mindre pappa.  De barn som upplevt våld i nära relationer tycks kunna hålla kvar en förståelse 

av att våld ses som onormalt och oacceptabelt (Källström Cater, 2007). Barn betraktar oftast 

den egna familjens sätt att leva som normalt då de i allmänhet inte har någon annan form av 

familjeliv att jämställa sig med. Om och när dessa barn kommer till insikt om att familjen inte 

är som andra familjer börjar de oftast se den egna familjen som avvikande. De tar på sig 

ansvaret för att förändra den egna familjen. Detta gör att barnet nu kan tillåta sig självt önska 

att våldet inte förekom alls, för så länge våldet i deras egna ögon var en föreställning om det 

normala förmådde de endast uppbringa kraft för att stå ut med det hemska (Weinehall, 1997). 

 

Män som har vuxit upp med en misshandlande pappa är överrepresenterade bland män som 

våldför sig mot sin partner (Sveriges kommuner och landsting, 2004; Överlien, 2007). När 

Christensen studerade familjer där det förekom våld i Danmark uppgav 70 procent av männen 

att de bevittnat misshandel av sin mor (Lyckner & Metell, 2002). Dessa män förde med sig 

familjemönstret och misshandlade sin partner i vuxen ålder. Studier i både USA och Canada 
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visar på samma resultat. Att mönstret upprepas i pojkarnas vuxna relation tros ha 

psykologiska orsaker vari offerrollen har betydelse (a.a.). Det kraftfullaste och mest 

ödeläggande försvaret är skamlöshet. ”Att identifiera sig med och acceptera den starke, 

våldsamme pappan lindrar barnets sårbarhet och litenhet” (Lyckner & Metell, 2002, s. 44). 

Denna strategi för att hantera sin upplevelse kan innebära att barnet upprepar pappans 

beteende som vuxen. Detta gäller främst pojkar. Flickor underordnar sig oftare våldet (a.a.).  

 

Modellinlärning är en psykologisk förklaring som illustrerar på vilket sätt förebilder 

medverkar till att föra familjemönstret vidare. Det förefaller dock som att flickor inte ser sin 

misshandlade mamma som en förebild i samma utsträckning som pojkar ser sin 

misshandlande pappa (Sveriges kommuner och landsting, 2004). Burcar (2008) nämner att 

pojkar som har erfarenhet av våld och som har haft en otrygg moderskontakt ofta vill ha 

psykologisk kontroll över sin kvinna i vuxen ålder. Enligt Weinehall (1997) så lärs 

våldscykeln in i familjen för att sedan föras vidare in i nästa generation. Vidare är det inte 

beteendet som ärvs utan det är sårbarheten. Denna kan senare generera i att individen överser 

med våld, väljer våldsamma partner eller misslyckas med att skapa möjligheter för att minska 

sårbarheten.  Har barnet dessutom varit både vittne till och utsatt för våldsamma handlingar så 

förstärks sårbarheten vilket ökar sannolikheten för att detta upprepas i framtiden. Dock är det 

viktigt att inte låta dessa tankegångar bidra till att barndomens erfarenheter förutbestämmer 

upprepning senare i livet (Eriksson et al., 2007; Weinehall, 1997).  

 

Sammanfattning 

Barn i familjer med låg socioekonomisk status löper större risker än andra barn då exempelvis 

ensamstående mammor är den grupp som löper störst risk att utsättas för våld i nära 

relationer. Barn som tvingas bevittna pappans våld mot mamman utsätts för psykisk 

misshandel och löper 15 gånger större risk att utsättas för fysiskt våld än de som inte varit 

med om detta. 

 

Våld i familjen drabbar anknytnings-/omvårdnadssystemen på ett mer direkt sätt än annat våld 

eftersom det i de flesta fall handlar om att det är pappan till barnet eller någon annan man som 

mamman bor ihop med som förgriper sig på mamman. Barnet blir känslomässigt övergivet 

och skyddslöst när det tvingas bevittna våld mot en förälder, eftersom den ene föräldern i 

denna stund är ett utsatt offer och den andre i samma stund är en skrämmande förövare. För 

att barnet skall kunna bearbeta sina upplevelser eller hitta strategier för att hantera sin 
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situation är det av vikt att dessa upplevelser synliggörs och giltigförklaras. I annat fall får 

barnet bära hemligheten ensam vilket kan medföra att barnet lägger skulden för det som 

inträffat på sig själv. Om barn inte förstår våldet kan de heller inte avgöra vilka situationer 

som riskerar att bli våldsamma vilket medverkar till att många barn lever med en ständig 

rädsla. Sårbarheten förstärks hos de barn som både bevittnat våld och varit utsatta för 

våldsamma handlingar vilket kan öka sannolikheten för att föra familjemönstret vidare.  
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Teori 

Ett av studiens syften är att utforska eventuella samband som erfarenheter av att bevittna våld 

i nära relationer kan generera i för ungdomar, till exempel med avseende på anknytning till 

vuxna och andra sociala nätverk. Då våld i familjen kan drabba 

anknytning/omvårdnadssystemet valdes anknytningsteori som teoretisk utgångspunkt. 

Traumatiseringen med att bevittna våldet kan resultera i allvarliga konsekvenser för barnets 

anknytning. Vidare ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa eftersom barnet inte är 

förberett på att hantera hot och aggressioner från sina anknytningspersoner. verkningar 

 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin tydliggör den process som resulterar i ett psykologiskt band mellan barnet 

och dess omvårdnadsperson (Broberg, 2006). Teorin behandlar således interaktionen mellan 

omvårdnad och anknytning där samspelet innefattas av förälderns, eller annan 

omvårdnadspersons, villighet och förmåga att ge barnet beskydd, tröst och trygghet i utsatta 

situationer samt att möjliggöra att barnet får utforska världen under trygga förhållanden 

(Broberg, 2008). Broberg (2006) skriver vidare att anknytningen sker automatiskt, via 

instinkt, och baseras på fysisk kontakt mellan barnet och vårdnadshavare. Detta resulterar i att 

spädbarn vanligtvis inte kan låta bli att knyta an till sin vårdare oavsett om denna är lämplig 

eller ej. Vidare kan relationen och följderna av denna variera beroende på graden av lyhördhet 

och samstämmighet i det känslomässiga samspelet (a.a.).  

 

Anknytningens utveckling beror dels på psykologiska och genetiska faktorer och dels på yttre 

faktorer såsom familjens livsvillkor och förutsättningar. Dessa innefattar exempelvis 

familjens ekonomiska situation, kulturella bakgrund samt sociala nätverk (Allmänna 

barnhuset, 2004). För att tillfredsställa barnets grundläggande behov gällande mat, sömn, 

värme och beskydd krävs det engagemang från minst en förälder. Att låta barn växa upp i 

miljöer som de inte är rustade för att klara av kan resultera i bestående brister i deras sociala 

och känslomässiga utveckling. Vidare kan barnens inbyggda beredskap att svara positivt på 

föräldrars uppfostringsförsök gå förlorad om barnets uppfostringsmiljö frångår det förväntade 

(Broberg, 2006). 

 

Förutom att barnet påverkas av relationen föräldrar – barn, så påverkas barnet också av 

föräldrarnas inbördes relation. Präglas denna av konflikter och våld så kan detta innebära att 
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den ena eller båda föräldrarna permanent eller i perioder är otillgängliga och därmed 

oförutsägbara för barnet. Detta kan resultera i bristande tillit till att föräldrarna finns när 

barnet behöver dem vilket kan innebära att barnet känner sig oälskat och värdelöst (Allmänna 

barnhuset, 2004). Broberg (2006) synliggör vikten av mammans resurser och möjligheter att 

skydda sig och sitt barn när de blir angripna och att det inte är avgörande ur barnets synpunkt 

om mamman är lyhörd för barnets signaler när situationen är lugn och trygg. 

 

Barn har förmågan att knyta an till flera personer om de får möjlighet att skapa nära kontakter 

med andra. Förutom till den som haft huvudansvaret för barnet under dess första levnadsår, 

som oftast är mamman, så kan barnet utveckla anknytningsrelationer till pappan, äldre syskon, 

släktingar eller personal inom barnomsorg. Flera fungerande anknytningsrelationer skapar 

större trygghet för barnet om den huvudsakliga relationen skulle svikta (Allmänna barnhuset, 

2004).  

 

Broberg (2006), beskriver hur anknytningen som central betydelse, i relationen till föräldern, 

förändras i takt med att barnet blir äldre och får ett större socialt nätverk. Detta innebär dock 

inte att den är mindre viktig men däremot att den inte visar sig behövas lika ofta. Broberg 

skriver vidare att flickor i mellanbarndomen (sex till tolv år) oftare än pojkar verkar ha en 

trygg anknytning och att det råder delade meningar om varför det är på detta sätt. Någon gång 

mellan elva och tretton år börjar barnet transformera sina känslor, sin kognitiva förmåga och 

sitt beteende. Detta för att i tjugoårsåldern ha förvärvat den autonomi och kompetens som 

krävs för att själva bli en anknytningsperson. I takt med detta kan tonåringen mera medvetet 

än tidigare göra egna val om och när han/hon vänder sig till föräldern vid problematiska 

situationer (a.a.). 

 

Föräldrar med svåra, obearbetade trauman bakom sig har dåliga förutsättningar att skapa goda 

relationer till sina barn (Allmänna barnhuset, 2004). Broberg (2006) skriver att föräldrar med 

otrygga inre arbetsmodeller från sin barndomstid har svårare att fungera som en trygg bas för 

sina tonåringar. De upplever sig avvisade om tonåringen vänder sig till jämnåriga och andra 

vuxna och detta gör tonåringen osäker på förälderns motiv vilken kan försvåra relationen dem 

emellan.  
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En svårighet när det gäller att se hur anknytningen verkar är att den kan ses som normal i 

vardagliga situationer utan stress men när situationen blir fylld av stress och krav framträder 

anknytningssystemet tydligt (Allmänna barnhuset, 2004). 

 

Anknytningsmönster 

Anknytning kan beskrivas som en del inom en större grupp av känslomässiga band. 

Gemensamt för dessa är:  

”att de har varaktighet över tid, riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar, har 

känslomässig relevans för individen, kännetecknas av att personerna söker varandras 

närhet, innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andra 

(…) samt att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson” (Broberg, 2006, s.55). 

 

Familjen som en trygg bas är att kunna erbjuda ett tillförlitligt ”nätverk av 

anknytningsrelationer som skapar möjlighet för alla familjemedlemmar, oavsett ålder, att 

känna sig tillräckligt trygga för att våga utforska sina relationer med varandra och med andra 

utanför familjen” (Broberg, 2008, s. 57). Detta genererar i att barnet kan känna trygghet med 

andra om föräldrarna inte är tillgängliga (a.a.).  

 

Vidare beskriver teorin hur interaktionen mellan barnet och viktiga närstående, under barnets 

första levnadsår, utvecklar inre arbetsmodeller hos barnet som vidare införlivas i barnets 

personlighetsutveckling (Broberg, 2006). Inre arbetsmodeller är en spegling av barnets 

upplevelser i kontakten med föräldern. Dessa skapas genom händelser som återupprepas 

tillräckligt många gånger för att barnet skall kunna förutsäga att detta kommer att ske även 

nästa gång. För att barnet ska ha god hjälp av sina inre arbetsmodeller i interaktion med andra 

så måste dessa stämma överens med verkligheten (Karlsson, 2008). 

 

Broberg (2006) skriver att anknytningsmönster kan delas upp efter två olika principer; trygg 

kontra otrygg anknytning och organiserad kontra desorganiserad anknytning.  

Genom att en trygg anknytning utvecklats förvissas barnet om att det kan vända sig till sin 

förälder när något obehagligt inträffar. Detta innebär att barnet under trygga omständigheter 

kan utforska och upptäcka världen (a.a.).  

 

En form av otrygg anknytning är undvikande anknytning som kännetecknas av beteendet att 

barnet inte verkar ha behov av att använda sin förälder som en trygg bas. Genom 
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interaktionen med föräldern har barnet bildat sig uppfattningen att de uppskattas mest när de 

inte krånglar eller klagar (a.a.).  

 

En annan form av otrygg anknytning är Ambivalent anknytning som kommer av att 

interaktionen är på förälderns villkor och inget utrymme att påverka och reglera relationen ges 

till barnet. Barnet lär sig således att det är utlämnat åt förälderns godtycke med följd att det 

inte skapar tillräckligt med förtroende till sin egen förmåga och således riskerar att bli passiva. 

Vidare finns det de barn som istället genom överdriven ängslan och gnällighet försöker skaffa 

sig visshet om att de kommer att bli beskyddade om fara hotar (a.a.). Denna anknytning ingår 

i organiserade anknytningsmönster vilka innebär att om interaktionen mellan barn och 

förälder under barnets första levnadsår varit tillräckligt stringent så kan barnet ha fått 

möjlighet att skapa en inre arbetsmodell som möjliggör att i största mån få sitt 

anknytningsbehov tillgodosett (a.a.).  

 

Vid en desorganiserad anknytning bygger interaktionen på rädsla och visar sig i samband vid 

allvarlig omsorgssvikt. Inte sällan har föräldrarna svåra och obearbetade upplevelser med sig 

och feltolkar barnets signaler och reagerar med rädsla och aggressivitet. Föräldrarnas 

beteende blir både oförutsägbart och skrämmande för barnet som vidare får svårigheter med 

att utveckla en organiserad anknytningsmodell. Barnet kan inte söka sig till sina föräldrar för 

att få trygghet vilket skapar föreställningar om att nära relationer associeras med fara. Barn 

med desorganiserad anknytning utvecklar ofta ett kontrollerande beteende mot sina föräldrar. 

Detta kan uttrycka sig i ett hotande uppförande mot andra. Ett tvångsmässigt omvårdande 

beteende för att få sitt eget behov tillfredsställt eller tvångsmässig foglighet för att genom att 

vara duktig och till lags kontrollera sina föräldrars beteende. Detta är vanligt förekommande i 

familjer med missbruk eller där misshandel förekommer (a.a.).  

 

Sammanfattning 

Anknytningsteorin illustrerar hur samspelet mellan föräldrar och små barn får stor betydelse 

för barnets utveckling. Samspelet är det yttre beteendet och anknytning är den inre 

känslomässiga relation mellan barnet och föräldern/annan nära vuxen.  Den vuxnes beteende 

påverkar barnets känslor och omvänt. Denna interaktion ligger till grund för barnets fortsatta 

möjligheter att utforska världen. Centrala begrepp inom anknytningsteorin är inre 

arbetsmodeller och en trygg bas. De inre arbetsmodellerna formas genom erfarenheter, vilka 

grundar sig på det emotionella stöd som barnet får av anknytningspersonen. Senare i livet 
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fungerar dessa till att vägleda barnets förmåga att skapa och vidmakthålla nära relationer med 

jämnåriga fram tills det är dags att själv erbjuda sig vara en anknytningsperson. Föräldrars 

omsorgsförmåga utmärks av en trygg bas. Den skall tillgodose barnets behov av närhet för att 

skydda barnet och avstånd för att barnet skall kunna utforska världen. På grundval av hur 

föräldrar hanterar dessa två motstridigheter utvecklas barnets anknytningsmönster.  

 

Barnet påverkas av föräldrarnas inbördes relation. Präglas denna av konflikter och våld så kan 

detta innebära att den ena eller båda föräldrarna permanent eller i perioder är otillgängliga och 

därmed oförutsägbara för barnet. Detta kan resultera i bristande tillit till att föräldrarna finns 

när barnet behöver dem vilket kan innebära att barnet känner sig oälskat och värdelöst 
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Metod  

I detta avsnitt beskrivs upplägg och genomförande av studien. Här presenteras 

tillvägagångssätt, urval, litteratursökning, instrumentets utformning samt studiens bortfall. 

Vidare beskrivs etiska överväganden samt databearbetning. Avslutningsvis tas en 

metoddiskussion upp.  

 

Val av metod 

Då studiens övergripande syfte var att kartlägga fenomenet våld och/eller våld i nära 

relationer föll det sig naturligt att välja en kvantitativ ansats för detta. Studien har en 

beskrivande ansats för att ge en bild av fenomenets omfattning. 

 

Urval och datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes på två gymnasieskolor i Stockholms län, den ena tillhörande 

Stockholms kommun och den andra en av Stockholms kranskommuner. Kriteriet för att delta i 

studien var att vara elev på skolan samt att ha fyllt arton år. Åldern 18 eller äldre för 

respondenterna valdes för att de tillfrågade ungdomarna skulle ha uppnått en grad av 

personlig mognad, dels för att kunna avgöra om de ville delta i studien eller ej och dels för att 

vissa frågor i studien skulle kunna uppfattas som känsliga. Studien innefattar 101 

gymnasieungdomar från åtta olika gymnasieprogram. Av dem går närmare 40 procent 

samhälls- och cirka 30 procent naturvetenskapliga programmet. De elever som återstår går 

media, hotell och restaurang, teknik, omvårdnad eller barn och fritid. Fördelningen av 

respondenterna var jämn mellan skolorna. 

 

Ambitionen var från början att låta ungdomar från en specifik stadsdelsnämnd i Stockholms 

kommun delta i studien. Detta visade sig i realiteten inte vara möjligt då gymnasieskolorna i 

Stockholms kommun och län förmedlade att de var överhopade med olika 

enkätundersökningar både från studerande samt från nationella undersökningar. På grund av 

detta utökades sökområdet av gymnasieskolor till att gälla flera skolor med högt elevantal. 

Detta dels för att öka chansen att få tillträde till skolor och dels för att få tillräckligt många 

respondenter. Ett bekvämlighetsurval skedde och ett personligt brev (se bilaga 1) skickades 

till de berörda rektorerna på de gymnasieskolor som valdes ut. Veckan efter togs kontakt med 

dessa via telefon för att säkerställa att brevet nått sin adressat. Vidare gavs ytterligare 

information angående studien. De rektorer som var positivt inställda vidarebefordrade 
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förfrågan till berörda lärare. Därefter bokades dag och tid, med de lärare som tackat ja, för 

enkätundersökningens genomförande.  

 

Besvarandet av enkäten genomfördes den 12 april samt den 14 april 2010. Vid de två dagar 

som datainsamlingen skedde närvarade vi båda för att presentera studien och för att svara på 

eventuella oklarheter gällande enkätens frågor och upplägg. Detta möjliggjorde även kontroll 

av att enkäterna besvarades individuellt. Insamlingen av data skedde hos de fyra förbokade 

klasserna i deras respektive klassrum. I respektive klass befann sig även ansvarig lärare. 

Studiens syfte presenterades och eleverna informerades om att deltagandet var helt frivilligt 

och anonymt samt att även ort och skolans namn kommer att avidentifieras i studien. Det 

framgick även att det insamlade materialet skulle förstöras efter studiens färdigställande. 

Eleverna informerades även om att de kunde avstå att besvara de frågor som av någon 

anledning kändes obehagliga samt att de närhelst de ville kunde avbryta besvarandet av 

enkäten om de ansåg att det inte längre kändes rätt. Eleverna fick den tid de behövde för att 

besvara enkäten. Information och datainsamling tog cirka 20-30 minuter. När eleven var klar 

med enkäten lades den på ett bord i en hög, detta för att konfidentialiteten inte skulle kunna 

påverkas. För att uppnå det önskade antalet enkäter per gymnasium samlades ytterligare data 

in med hjälp av ett första bästa urval i elevernas offentliga utrymmen i respektive gymnasium. 

Vid positivt gensvar bland de elever som passerade gavs en kort information om studien och 

dess syfte. Vidare att deltagandet var frivilligt och anonymt. Därefter tillfrågades eleven om 

medverkan i studien och vid positiv respons satte sig eleven inom vårt blickfång för att 

besvara enkäten. Av de 101 enkäter som samlades in skedde 79 stycken i ordinarie klassrum 

och övriga i elevers offentliga utrymmen. 

 

Litteratursökning 

För att få fram relevant litteratur har främst databaserna Libris och CSA använts som 

sökmotorer. Annan litteratur har uppmärksammats som intressant och relevant genom olika 

situationsbundna tillfällen som exempelvis referens i relevant litteratur inom området. De 

sökord/fraser som användes systematiskt var följande: Barn och våld, våld i nära relationer, 

våld i familjen, familjevåld, ouppklarade trauman, kränkning, domestic violence, children 

samt exposed to violence. För att avgränsa sökningen angavs tillägget ”NOT” sexual abuse, 

sexuellt våld samt sexuella övergrepp. I sökmotorn valdes att synliggöra den mest aktuella 

litteraturen först. Detta gav en stor mängd förslag på litteratur inom området vari en 

avgränsning skedde till att gälla litteratur som fokuserade på barn och som avsåg att skildra 
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våld, våld i nära relationer samt våldets konsekvenser. Den litteratur som valdes ut granskades 

noggrant för att fastställa om den ansågs vara väsentlig för studien.  

 

Instrument 

Som instrument för datainsamling användes en enkät. Denna bestod av 23 frågor (se bilaga 2). 

Enkäten utarbetades för att få variation på frågorna och svarens utformning. Detta med avsikt 

att bevara respondenternas intresse genom hela enkäten. Studiens frågeställningar 

tematiserades och resulterade i olika block av enkätfrågor gällande bakgrund, allmäntillstånd, 

våld i allmänhet, bevittnat/upplevt fenomenet, bearbetning av fenomenet, relationer till 

närstående vuxna/annat socialt nätverk samt kontakter med socialtjänsten/insatser. 

 

Vid enkätens utformning har vissa frågor hämtats från formuläret ENR (ex. se bilaga 2 fråga 

20) vilket är ett validerat undersökningsinstrument för att undersöka anknytningserfarenheter 

(Broberg, 2008). Vid selektionen har hänsyn till de områden frågorna berörde tagits. De 

frågor som var ställda på olika sätt och kunde ge liknande svar selekterades bort. Frågornas 

formulering har dock inte ändrats. Vidare har ett fåtal frågor från ett standardiserat och 

internationellt väl validerat bedömningsinstrument, CEDV (ex. se bilaga 2 fråga 14) samt 

frågor från studien: Att växa upp i våldets närhet – Ungdomars berättelser om våld i hemmet 

(Weinehall, 2007) (ex. bilaga 2 fråga 17) använts. Några frågor har dock inte använts i dess 

ursprungliga form eftersom vissa frågor ansågs kunna vara för svåra att tyda för 

respondenterna. Vidare användes slutna svarsalternativ tillsammans med ett öppet 

svarsalternativ i några frågor. Detta för att ge eleverna större frihet att svara mer precist. I de 

fall det ansågs relevant för studien har resultaten för det öppna svarsalternativet ”annan” 

redovisats under resultatkapitlet. 

 

Sedermera utfördes en pilotstudie med några ungdomar i åldersspannet 16 till 18 år. Dels för 

att fastställa huruvida frågorna utformats för att passa den valda målgruppen och dels för att få 

en uppfattning om hur lång tid det kunde ta att besvara enkäten. Enkäten besvarades på åtta 

till tolv minuter, vidare framkom det att två av enkätens frågor var svåra att tolka, varvid 

frågorna omformulerades för att bättre passa in för målgruppen. 
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Bortfall 

Internt bortfall 

En viss otydlighet har uppmärksammats gällande fråga tolv (se bilaga 2) där flera 

respondenter endast fyllt i den mest obehagliga situationen istället för att fylla i de tre mest 

obehagliga situationer som efterfrågats. Vidare har frågan ”Om du har bevittnat/varit utsatt 

för/själv använt våld har du någon att prata med om detta?” skapat förvirring hos 

respondenterna. Detta eftersom svarsalternativet ”inte vill prata med någon” inte förutsätter 

att respondenten skall besvara följdfrågan vilka ”du tycker att du kan prata med om detta” 

vilket några av respondenterna ändå har gjort.  Att välja ut den som betyder mest i sin 

familj/vänkrets har skapat ett dilemma för vissa av respondenterna. En del av dem har löst 

detta genom att ringa in flera svarsalternativ (för vidare diskussion, se databearbetning). Ett 

möjligt bortfall kan ha skett genom att en del känsliga frågor kan ha lett till uteblivna svar. 

 

Externt bortfall 

Inget beaktande har tagits till de elever som eventuellt inte var närvarande vid 

datainsamlingen i klassrummen. Med följd av detta beslut beräknas inget externt bortfall i 

studien (för vidare diskussion, se metoddiskussion). 

 

Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer har hänsyn tagits till de fyra 

forskningsetiska principerna. All information om studien har behandlats konfidentiellt, 

anonymitetskravet har uppfyllts på så sätt att ingen obehörig har möjlighet att ta del av 

materialet. Efter avslutad studie kommer allt material att förstöras. Respondenterna har 

informerats om studiens syfte samt att de närhelst under studiens gång kunde avbryta sitt 

deltagande. De informerades även om att materialet endast kommer att användas till denna c-

uppsats och att studien kommer att publiceras i DiVA. Distribution kommer även att ske till 

rektor i respektive skola. Då våld i nära relationer kan upplevas som ett känsligt ämne 

övervägdes hur ingående och detaljerade frågorna kunde formuleras. De har därför i 

möjligaste mån formulerats på så sätt att de inte skulle kunna väcka anstöt hos 

respondenterna.  

 

Databearbetning och analys 

Materialet har bearbetats i dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 

version 18.0). Resultaten analyserades på univariat nivå med hjälp av frekvenstabeller. Vidare 
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användes korstabuleringar för att visa eventuella samband på bivariat nivå. Flera av 

sambandsanalyserna signifikansprövades med hjälp av χ². Materialet sammanställdes i form 

av tabeller i resultatkapitlet. För att begränsa kapitlets omfattning presenteras uppgifter som 

anses kunna fördjupa förståelsen i bilaga 3. Materialet har analyserats utifrån studiens valda 

teoretiska utgångspunkt samt redovisad tidigare forskning. Studiens syfte och frågeställningar 

användes som utgångspunkt för analysen. Fråga tolv har av vissa elever ej besvarats 

fullständigt. De tillfrågades om att ringa in tre situationer som var mest obehagliga och några 

få har endast ringat in ett eller två alternativ. Detta medförde att ytterligare en variabel 

skapades i SPSS där alla alternativen slogs ihop för att fastställa vilka situationer som 

upplevdes som mest obehagliga för eleverna. Även fråga 19 skapade förvirring hos 

respondenterna och några av dem löste detta genom att ringa in flera svarsalternativ vilket 

resulterade i att svarsalternativen kodades om i SPSS. De gamla svarsalternativen för de två 

frågorna kan fortfarande särskiljas.  

 

Metoddiskussion 

Enkäterna har slumpvis numrerats och bearbetats i SPSS. Enkätsvaren kodades sedan in vid 

två olika tillfällen. Detta då inmatningen kräver skärpt uppmärksamhet för att minska risken 

för eventuella slarvfel. Vidare utfördes en slumpmässig kontroll på var tionde enkät där alla 

inmatade resultat för enkäten i fråga kontrollerades ytterligare en gång genom att en läste 

resultaten och en kontrollerade i SPSS. Detta för att bestyrka kodningens giltighet. Då våld i 

nära relationer för vissa kan vara av känslig karaktär och eventuellt upplevas som 

stigmatiserande är vi inte helt säkra på att alla respondenter har svarat helt sanningsenligt på 

enkäten. Detta kan möjligtvis ha bidragit till ett validitetsproblem. Störande ljud, otydliga 

instruktioner och otydliga frågor kan vara faktorer som eventuellt påverkat reliabiliteten. Det 

är möjligt att miljön i de offentliga utrymmena kan ha påverkat respondenterna negativt samt 

att den information som gavs till eleverna varierade något och kanske inte uppfattades lika till 

fullo av alla.  

 

I denna studie har frågor ur redan tillförlitiga enkäter använts till stor del. Vidare har en 

pilotstudie genomförts för att testa frågornas tydlighet. Trots detta kan respondenterna 

uppfattat frågorna på olika sätt vilket kan påverka graden av reliabilitet. Respondenterna har 

haft samma möjligheter för ifyllande av enkäten gällande anonymitet samt frivillighet att 

delta. Något som möjligtvis kunnat påverka resultatet är om några av respondenterna har haft 

bråttom eller känt sig stressade då de har fyllt i enkäten. Alla respondenter har besvarat 
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samma frågor men eventuellt kan möblering i klassrum och den omgivande miljön ha bidragit 

till att det ibland ansågs svårt att besvara vissa frågor. Vid datainsamlingen framhölls dock 

vikten av att alla skulle besvara enkäten individuellt. Detta för att ge respondenterna 

anonymitet samt för att fastställa resultatens giltighet.  

 

Genom användandet av en kvantitativ metod har fler respondenter kunnat nås och då studien 

syftar till att ge en bild av fenomenets omfång samt visa eventuella karakteristiska och 

konsekvenser är denna metod att föredra. Det begränsade tillträdet till skolor har lett till att vi 

inte fått den spridning vi planerat vilket kan påverka möjligheterna att generalisera. Ett större 

antal skolor med en större geografisk spridning hade ökat möjligheten till generalisering. 

Vidare kan det första bästa urval som skedde för att fylla ut kvoten möjligen påverka 

generaliserbarheten negativt. I frågan om externt bortfall har inte klasslistor följts upp eller 

lärare tillfrågats för att säkerställa hur många elever som normalt skulle ha befunnit sig i 

klassrummet. Avsaknaden av detta kan haft betydelse för resultatet då de som ej var 

närvarande kan haft erfarenhet av det fenomen som undersöktes. Respondenten kan även mer 

eller mindre medvetet ha anpassat sina svar utefter vad som kan tänkas förväntas av denne. 

Svaren kan även omedvetet ha formats efter den allmänna diskursen. 

 

Svagheter i studien kan ha varit att viss litteratur tolkats sekundärt eftersom tidigare studier 

tolkats av andra författare. Möjliga felkällor kan vara val av irrelevant litteratur samt att 

studier av relevans kan ha utelämnats. Det är möjligt att användandet av slutna frågor har 

begränsat resultatet. Dock har ett öppet alternativ funnits i flertalet av frågor. De svar som 

angetts i de öppna alternativen diskuteras dock inte nämnvärt i analysen förutom om de haft 

relevans för studiens resultat. Vidare kan tänkas att en omformulering av vissa frågor kunde 

ha utmynnat i en förtjänst för studiens resultat.  
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Resultat  

I kapitlet som följer kommer det empiriska materialet att presenteras. Kapitlet inleds med att 

respondenterna beskrivs utifrån ett antal bakgrundsfaktorer. Vidare följer en beskrivning av 

hur deras fritid och sociala liv är strukturerat och följs av ungdomarnas attityder till våld. 

Ungdomarnas allmäntillstånd beskrivs samt deras relation till vuxna och andra sociala 

nätverk. I den senare delen av kapitlet illustreras ungdomars svarsfrekvens på om de på något 

sätt varit vittne till, blivit utsatta för eller använt våld samt vilka strategier detta i så fall har 

genererat i. Avslutningsvis redovisas resultatet gällande de fem respondenter som bevittnat 

våld i nära relationer. Dessa utgjordes alla av flickor och tre av dem var av annan etnisk 

härkomst än svensk. Antalet respondenter som svarat på frågan redovisas löpande i resultatet. 

 

Respondenterna 

Tabell 1 redovisar ett antal bakgrundskarakteristiska om undersökningsgruppen. Som framgår 

är en majoritet av de 101 respondenterna flickor och ca 80 procent har svensk härkomst. 

Andelen med två utrikesfödda föräldrar uppgår till drygt tio procent. 

 

Tabell 1. Respondenternas fördelning utifrån kön, etnicitet, samt boendeform. 

Procent (n=101) 

Kön  Andel  

Flickor  68 

Pojkar  32 

Etnicitet   

Svensk  80 

Utländsk härkomst  20 

Boendeform   

Hyresrätt  18 

Bostadsrätt  11 

Villa/radhus  71 

 

Respondenternas boendesituation varierar på så sätt att 97 ungdomar bor tillsammans med en 

eller två föräldrar, medan fyra ungdomar är bosatta hos annan vuxen. Övervägande del av 

ungdomarna bor i villa/radhus. Ca tre fjärdedelar av ungdomarna uppgav att de har för avsikt 

att studera vidare på högskola/universitet. Övriga angav sig vara osäkra inför fortsatta studier. 
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I tabell 2 kan utläsas att i princip alla ungdomar angav att de är ute och surfar på internet mer 

än en gång i veckan, tätt följt av att umgås med kompisar och titta på tv. Inte mer än hälften 

spelade spel på dator eller Tv och endast en fjärdedel läste böcker.  

 

Tabell 2. Fritid och socialt liv. Andel respondenter som svarat att de ägnar sig åt följande 

aktiviteter mer än en gång i veckan. Procent (n=101) 

Fritid och socialt liv Andel  

Internet 99  

Umgås med kompisar 89  

Titta på TV 85  

Umgås med familj och släkt 79  

Fritidsaktivitet t.ex. sport 70  

Spel på dator eller TV. 52  

Läsa böcker 27  

 

Att umgås med familj och släkt var mer vanligt bland flickor än bland pojkar. Åtta av tio 

pojkar utövade någon form av sport mer än en gång i veckan. 

 

Tabell 3 visar på stora och i de flesta fall signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar 

beträffande allmäntillstånd. Majoriteten av flickorna känner sig ofta stressade och 

irriterade/lättretliga. Cirka hälften av flickorna uppger att de ofta är oroliga, arga, 

nere/deppiga samt har huvudvärk. Detta gäller inte pojkar i samma utsträckning. 

Svarsalternativet med högst frekvens hos pojkarna var att de ofta känner sig 

irriterade/lättretliga. Anmärkningsvärt är att pojkar i avsevärt mindre utsträckning än flickor 

uppger sig ha somatiska besvär såsom huvudvärk och ont i magen. Vidare visar tabellen 

statistisk signifikans mellan flickor och pojkar gällande deras känslor av stress, irritation, oro, 

deppighet samt somatiska tillstånd som huvudvärk och ont i magen. 
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Tabell 3. Allmäntillstånd. Andel respondenter uppdelat på kön som anger att de upplever 

nedanstående situationer ofta. Procent (n=99-101). 

Allmäntillstånd Flickor                               Pojkar 

 

p 

Stressad 77   40   0,002 

Irriterad/lättretlig 64   50   0,018 

Orolig 49   27   0,017 

Arg 46   32   0,097 

Nere/deppig 46   20   0,001 

Huvudvärk 44     6   0,001 

Svårt att sova 39   20   0,054 

Ont i magen 26      8    0,026 

Rädd 20     7    0,124 

 

Attityder till våld  

Tabell 4 visar att näst intill alla respondenter anser att sparkar, knytnävslag och strypgrepp 

kan kategoriseras som våld. Vidare visar tabellen en signifikant skillnad där ungdomarna av 

annan etnisk härkomst än svensk i liten utsträckning anser att örfilar, knuffar och lättare slag 

är våld. Ungdomar med en förälder född i Sverige och en förälder född utomlands verkar vara 

mindre toleranta än övriga när det gäller psykning, mobbing och kränkande tal. 

 

Tabell 4. Attityder till våld. Vilka kategorier ungdomar anser vara våld. I kategorin ”Lätt 

fysiskt våld” innefattas örfil, knuff och lättare slag. ”Grovt fysiskt våld” innefattar spark, 

knytnävsslag och strypgrepp. ”Psykiskt våld” innefattar psykning, mobbing och kränkande 

tal. Procent (n=101). 

Attityder Båda föräldrarna 

födda i Sverige 

En förälder född 

i Sverige 

Ingen förälder född 

i Sverige 

p 

Lätt fysiskt våld 67  78  9  0,004 

Grovt fysiskt våld 98  100  100  0,504 

Psykiskt våld 52  89  46  0,602 

 

En signifikant skillnad mellan könen kan ses då drygt 70 procent av flickorna anser att de 

handlingar som kan kategoriseras som lätt fysiskt våld är våld medan endast 45 procent av 

pojkarna håller med om detta. Drygt hälften av både flickor och pojkar ansåg att de 

handlingar som innefattas i kategorin psykiskt våld är våld (se bilaga 3 tabell 1).  
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Tabell 5. Respondenterna uppmanades att välja tre situationer de ansåg vara mest obehagliga. 

De situationer de flesta uppgav var: bli hotad, se någon bli slagen samt själv bli slagen. Den 

inbördes rangordningen skiljer sig något åt mellan flickor och pojkar, tre fjärdedelar av 

flickorna uppgav alternativet att se någon bli slagen som mest obehagligt medan nära 70 

procent av pojkarna istället angav bli hotad som mest obehagligt. Vidare uppgav 

respondenterna att det är mer obehagligt att se någon bli slagen än att själv bli slagen. Värt att 

nämna är att konflikt, gräl och hotfull tystnad inte verkar anses vara av stor betydelse i denna 

kontext. 

 

Tabell 5. Obehagliga situationer. I vilken utsträckning ungdomarna angav att situationerna 

ansågs obehagliga. Procent (n=99-101) 

Obehagliga situationer Flickor Pojkar 

Konflikt 25 15 

Gräl 12 15 

Hotfull tystnad 11 22 

Bli hotad 52 68 

Se någon bli slagen 75 68 

Höra någon bli slagen 38 31 

Veta att någon blir slagen 32 38 

Själv bli slagen 62 51 

 

Ungdomar som bevittnat våld i nära relationer angav i större utsträckning än övriga ungdomar 

i studien att veta/se/höra någon bli slagen vara värre än att själv bli slagen (se bilaga 3 tabell 

2). 

 

Relationer 

Tabell 6 synliggör en signifikant könsskillnad i ungdomars kärleksrelationer, drygt hälften av 

dem är inte i någon relation. En annan signifikant skillnad mellan flickor och pojkar är 

angående deras relation till vuxen inom skolan. Flickor anser sig ha goda relationer till dem i 

större utsträckning än pojkar.  
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Tabell 6. Relationer. Andel respondenter uppdelat på kön som anger att deras relationer med 

nedanstående personer är bra. Procent (n=96-100). 

Relation Flickor 

 
    Pojkar 

 
p 

Mamma 79  87  0,684 

Pappa 84  77  0,495 

Bror/syster 84  80  0,968 

Flick/Pojkvän 36  51  0,041 

Kusin 45  36  0,615 

Faster/Farbror 36  41  0,625 

Moster/Morbror 44  45  0,384 

Farmor/Farfar 52  59  0,105 

Mormor/Morfar 62  57  0,980 

Vuxen fritid 57  44  0,606 

Vuxen skolan 66  38  0,001 

Socialtjänst 5  5  0,754 

BUP 2  0  0,725 

 

Drygt 20 procent av pojkarna anser sig inte ha någon relation alls till vuxen inom skolan 

endast en dryg procent av flickorna uppgav samma svar. Cirka sju procent av ungdomarna 

svarade att de ej har någon relation med sin mamma eller pappa. Drygt 60 procent av 

ungdomarna uppgav sin relation till sina syskon som mycket bra (se bilaga 3 tabell 3). 

 

Tabell 7 visar att rangordningen av den som betyder mest inom familjen inte skilde sig åt 

mellan pojkar och flickor. Hos respondenterna dominerade mamma tätt följd av pappa och 

därefter kom syskon. I kategorin ej familj angavs kompisar som mest betydelsefulla i större 

utsträckning hos pojkar än hos flickor  

 

Tabell 7. Vem respondenten uppgav som mest betydelsefull.  

Familj inbegriper mamma, pappa, syskon medan ej familj innefattar  

flickvän/pojkvän, kompis och annan. Procent (n=101). 

Mest betydelsefull Andel  

Familj 89 

Ej familj 11 
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Tabell 8 visar på stora och i de flesta fall signifikanta skillnader mellan könen beträffande 

ungdomars oro över sin egen självkänsla och anknytningsmönster. Flickor verkar i högre 

utsträckning än pojkar behöva höra att de är älskade. De oroar sig även i högre utsträckning 

för sina relationer samt att bli lämnade. Pojkar verkar ha svårare än flickor att komma nära 

och öppna sig helt för andra människor. 

 

Tabell 8. Följdfrågor till ”vem betyder mest”. Antal respondenter som  

anger att nedanstående stämmer. Procent (n=100-101). 

Följdfrågor Flickor  Pojkar  p 

Vill inte visa vad jag känner 

innerst inne 

36  35 
 

0,721 

Oroar mig för att bli 

övergiven 

21  5 
 

0,010 

Oroar mig för mycket för 

mina relationer 

28  5 
 

0,001 

När någon kommer mig nära 

drar jag mig undan 

15  8 
 

0,077 

Känns inte bra att öppna mig 

helt för någon annan 

36  22 
 

0,134 

Oroar mig för att vara ensam 29  16 
 

0,000 

Behöver ofta få veta att jag är 

älskad 

44  12 
 

0,000 

Tycker det är ganska lätt att 

komma nära andra människor 

80  68 
 

0,278 

 

De flickor som bevittnat våld i nära relationer uppger i högre utsträckning än de andra 

flickorna att de oroar sig mycket för att bli övergivna, att de drar sig undan när någon kommer 

dem nära samt att de ofta behöver få veta att de är älskade (se bilaga 3 tabell 4). 

 

Förekomst av våld 

 Tabell 9 visar att ungefär 90 procent av ungdomarna har bevittnat våld i sin vardag. Nära 70 

procent har själva blivit utsatta för våld och hälften har använt våld. 
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Tabell 9. Bevittnat- utsatt för- använt våld. Andel ungdomar som uppger  

att de bevittnat, blivit utsatta för samt använt våld. Procent (n=98-101). 

Våld Ja  

Har du bevittnat våld? 88  

Har du blivit utsatt för våld? 68  

Har du använt våld? 51  

 

Av de nära 90 procent som bevittnat våld utgörs sju procent av våld i nära relationer. I två 

procent av fallen var det mamman som utförde handlingen. Pappan utgjorde fem procent av 

detta våld. Alla som uppgivit att de bevittnat våld i nära relationer var flickor. Ett av fallen har 

bevittnat att både mamma och pappa använt våld mot varandra och utöver detta även blivit 

utsatt för lätt fysiskt-, grovt fysiskt- samt psykiskt våld av mamma och pappa. I ett annat fall 

har pappan varit våldsam mot syskonen medan mamman använt lätt fysiskt våld mot 

respondenten. En av flickorna har bevittnat våld av pappan mot mamman och själv blivit 

utsatt för både lätt fysiskt- och psykiskt våld av sin pojkvän. Ett fall har bevittnat och varit 

utsatt för våld av mamma. Ett annat fall har bevittnat och varit utsatt för våld av sin pappa (se 

bilaga 3 tabell 5). 

 

Tabell 10 visar att drygt 60 procent av ungdomarna använt sig av någon form av strategi för 

att avhjälpa våldet. Den vanligaste strategin var att gå emellan. I mer än 20 procent av fallen 

angav respondenterna att de skrek eller gick undan. 

 

Tabell 10. Strategier. Andel ungdomar som använt olika strategier 

 vid bevittnande av våld. Procent (n=101) 

Strategi  

Har du använt någon strategi för att slippa våldet? 64 

Vilken strategi användes  

Gick du emellan? 44 

Skrek du? 22 

Gick du undan? 22 

Gjorde du något annat? 7 

Slog du? 6 
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En fjärdedel av flickorna skrek för att förhindra våldets utveckling. En dryg femtedel av 

pojkarna försökte avstyra våldet genom att slåss medan endast en av flickorna körde med 

samma strategi. Drygt 60 procent av pojkarna gick emellan för att stoppa våldet. 

Anmärkningsvärt är att mer än 20 procent använder sig av strategin ”att gå undan”. Sex av 

flickorna använde sig av andra strategier såsom bad dem sluta och hotade att ringa polis. 

 

Respondenter som bevittnat våld i nära relationer 

Tabell 11 De fem ungdomar som bevittnat våld i nära relationer mår generellt sämre än de 

som inte har bevittnat fenomenet. De ungdomar som uppgett att de bevittnat våld i nära 

relationer känner sig alla arga mer än en gång i veckan. Av de som inte har bevittnat samma 

fenomen uppger sig endast en tredjedel vara arga mer än en gång i veckan. Av de ungdomar 

som bevittnat våld i nära relationer upplevde i princip alla merparten av dessa känslor oftare 

än en gång i veckan.  

 

Tabell 11. Bevittnat våld i nära relationer (n=5) eller ej bevittnat fenomenet (n=94-96) mot 

allmäntillstånd.Upplevda känslor oftare än en gång i veckan. Antal 

 Bevittnat  Ej bevittnat  

Arg 5 34 

Irriterad/lättretlig 4 58 

Stressad 4 55 

Nere/deppig 3 33 

Svårt att sova 3 24 

Huvudvärk 3 27 

Orolig 2 36 

Rädd 1 14 

 

 

Tabell 12 visar att de ungdomar som bevittnat våld i nära relationer talar om våldet med 

personer som i studien inte inräknas i kategorin familj (mamma, pappa, syskon).  
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Tabell 12. Vem talar ungdomar som har bevittnat våld i  

nära relationer med? (n=5). 

Har du någon att prata med om 

våldet? 

Antal 

Ja, flera personer 2 

Ja, en person 2 

Vill inte tala med någon 1 

Vem talar du med om våldet?  

Mamma 0 

Pappa 1 

Syskon 1 

Kompis 3 

Släkting 1 

Vuxen inom fritid 1 

Vuxen inom skolan 1 

Socialtjänst 1 

 

Av de ungdomar som bevittnat våld i nära relationer återfanns endast en som kunde tala med 

några ur sin familj samt flertalet andra vuxna och kamrater. De ungdomar som var av annan 

etnisk härkomst än svensk valde att tala om våldet med en vuxen utanför familjen, oftast 

verksamma inom någon organisation. Att inte vilja tala med någon uppgavs av en ungdom.  

 

Tabell 13 visar att det är vanligast för ungdomar som har bevittnat våld i nära relationer att 

vända sig till någon i skolan, följt av polis och socialtjänst. En ungdom skulle inte vända sig 

till någon. 

 

Tabell 13. Vilken av nedanstående professionella  

kontakter/myndigheter ungdomar som har bevittnat våld  

i nära relationer skulle vända sig till (n=5). 

 Antal 

Polis 2 

Socialtjänst 2 

BUP 0 

Skola 4 
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Detta skiljer sig mot övriga ungdomar i studien då drygt sju av tio skulle vända sig till polis 

och endast tre av tio till någon vuxen inom skolan. Endast närmare två av tio skulle vända sig 

till socialtjänsten (se bilaga 3 tabell 6). 

 

Tabell 14 visar att även om ungdomarna har bevittnat våld i nära relationer så anser de 

fortfarande i hög grad att deras relationer med de som innefattas i kategorin familj är bra. Alla 

ungdomar angav syskonrelationen som bra.  

 

Tabell 14. Relationer. De ungdomar som bevittnat våld i nära relationer som 

anger att deras relationer med nedanstående personer är bra (n=5). 

Relation Bra Relation Bra 

Mamma 3 Farmor/Farfar 2 

Pappa 4 Mormor/Morfar 3 

Bror/syster 5 Vuxen fritid 2 

Flick/Pojkvän 0 Vuxen skolan 5 

Kusin 4 Socialtjänst 1 

Faster/Farbror 2 BUP 0 

Moster/Morbror 3   

 

Tabell 15 visar att drygt hälften av de ungdomar som bevittnat våld i nära relationer anser att 

någon/några ur ens familj betyder mest.  

 

Tabell 15. Vem betyder mest för ungdomar som har  

bevittnat våld i nära relationer (n=5). 

 Antal 

Mamma  2 

Pappa  2 

Syskon  2 

Kompis 1 

Annan 1 

 

Ungdomarna av annan etnisk härkomst än svensk uppgav föräldrarna som mest betydande 

trots att de bevittnat sin mamma eller pappa begå våldshandlingen. Svenska ungdomar 

relaterade inte till den som utfört handlingen. 
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Tabell 16 visar att alla de ungdomar som bevittnat våld i nära relationer använt sig av någon 

form av strategier. Att gå emellan och skrika var de vanligaste. Två av fem valde ibland att gå 

undan 

 

Tabell 16. Strategier. Antal ungdomar som bevittnat våld angående  

vilken/vilka strategier de använt vid bevittnande av våld (n=5). 

Strategi  

Har du använt någon strategi för att slippa våldet? 5 

Vilken strategi användes  

Gick du emellan? 4 

Skrek du? 3 

Gick du undan? 2 

Gjorde du något annat? 1 

Slog du? 0 
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Analys 

I följande kapitel analyseras respondenternas erfarenheter av våld i allmänhet. Vidare 

analyseras de redovisade resultaten för ungdomar som bevittnat våld i nära relationer och 

diskuteras med utgångspunkt i anknytningsteori samt tidigare forskning inom området. 

Kapitlet är disponerat utifrån de frågeställningar studien baseras på. 

 

Förekomst av våld och våld i nära relationer 

Av de tillfrågade ungdomarna har nio av tio bevittnat våld i sin vardag och i de närmaste sju 

av tio ungdomar utsatts för våld. Hälften uppgav att de själva har använt sig av våld.  

 

Andelen ungdomar som bevittnat våld i nära relationer uppgick i studien till fem procent. 

Detta är färre än de tolv procent av de 18-åringar som Rädda barnen uppgivit men däremot 

överrensstämmer andelen med de fem procent barn som, kommittén mot barnmisshandel 

uppgett, ofta upplever våld i hemmet (jfr Överlien, 2007). En möjlig förklaring till skillnaden 

är att omständigheterna kan se annorlunda ut i familjer av annan etnisk härkomst än svensk 

där risken föreligger att invandrade mäns våld normaliseras då våldet anses kulturrelaterat (jfr 

Burcar, 2008).   

 

Vid det våld i nära relationer som synliggjordes i studien framkom att i två fall utfördes 

handlingen av mamman. I övrigt var pappan vållande. I ett av dessa uppgavs att mamman och 

pappan brukat våld mot varandra. Att pappan utsatts för våld av mamman kan sättas i relation 

till en undersökning från Socialstyrelsen som visar att de män som utsatts för våld av sin 

nuvarande eller tidigare partner uppgick till 0,9 procent och att i 75 procent av dessa fall 

utgjorde våldet kvinnans självförsvar gentemot mannen (Socialstyrelsen, 2006). I ett annat fall 

är det pappan som varit våldsam mot syskonen medan mamman använt lätt fysiskt våld mot 

respondenten. En av ungdomarna har bevittnat sin pappa använda våld mot mamman och 

själv blivit utsatt för både lätt fysiskt- och psykiskt våld i sin relation.  

 

Vidare visar resultatet i studien att alla som bevittnat våld i nära relationer även utsatts för 

detsamma. Detta skiljer sig från den forskning som visar att ungefär hälften av de barn som 

bevittnat våld i nära relationer också utsätts för våld av sina föräldrar (jfr Eriksson et al., 

2007; Lindgren et al., 2001; Weinehall, 1997, Överlien, 2007).  
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Utmärkande bakgrundsfaktorer  

De fem ungdomar som i studien uppgav att de bevittnat våld i nära relationer var alla flickor. 

Detta faktum behöver inte betyda att det är så i realiteten utan möjligheterna finns att även 

pojkar upplevt detsamma. En möjlig anledning skulle enligt anknytningsteorin kunna vara ett 

tecken på att vissa respondenter utvecklat en avstängd anknytning och därför inte upplever 

händelsen som våld. En distinktion kan göras mellan att knyta an till en person och 

anknytningens kvalitet. Anknytningen behöver inte vara god utan kan ha utmärkts av våld 

eller andra övergrepp (Broberg, 2006). 

 

I denna studie var tre av de fem respondenter som bevittnat våld i nära relationer av annan 

etnisk härkomst än svensk. Enligt en rapport från BRÅ (2002:14) gällande mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer är utrikesfödda män och kvinnor överrepresenterade, i jämförelse 

med deras andel av Sveriges befolkning men att våldet tenderar till att vara grövre då mannen 

är född i Sverige. Detta skiljer sig från studiens resultat som påvisar att i de fall där 

respondenterna var av svensk härkomst uppgavs förekomsten av lättare våld medan i två av 

fallen där respondenterna var av annan etnisk härkomst dominerade grovt våld.  

 

Ungdomars attityder till våld  

Attityderna till våld varierade bland respondenterna. Näst intill alla anser att sparkar, 

knytnävslag och strypgrepp kan kategoriseras som våld. Utmärkande för ungdomar av annan 

etnisk härkomst än svensk är att de i mindre utsträckning än övriga ungdomar anser att örfilar, 

knuffar och lättare slag är våld. Detta kan bero på att dessa händelser normaliseras i länder där 

våldet anses kulturrelaterat (Burcar, 2008). Detta till trots verkar ungdomar med en förälder 

född i Sverige och en förälder född utomlands vara mindre toleranta än övriga när det gäller 

psykning, mobbing och kränkande tal. Här kan antas att två diskurser angående 

barnuppfostran krockar, dels den svenska där lagstiftningen inte tillåter våld, dels den 

patriarkala där våld kan användas i uppfostringssyfte (Burcar, 2008). En påtagligt större andel 

flickor än pojkar anser handlingar som kan kategoriseras som lätt fysiskt våld vara våld. Fler 

än hälften uppgav handlingar som innefattas i kategorin psykiskt våld som våld. Av de flickor 

som bevittnat våld i allmänhet, ansåg övervägande del lätt fysiskt våld inte vara våld. 

 

Den inbördes rangordningen gällande de mest obehagliga situationerna skiljer sig något åt 

mellan flickor och pojkar. Merparten av flickorna uppgav alternativet att se någon bli slagen 

som mest obehagligt medan huvuddelen av pojkarna istället angav att bli hotad. Vidare 
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angavs mer obehag av att se någon utsättas för våld än att själv bli utsatt. Huvuddelen av de 

som bevittnat våld i allmänhet uppgav vetskapen om att någon blir utsatt för som mest 

obehagligt följt av att höra någon bli utsatt. Färre än hälften svarade att själv bli slagen som 

mest obehagligt. Hos de fem ungdomar som bevittnat våld i nära relationer anses vetskapen 

om våldet vara värre än att själv utsättas för handlingen. Bjärvall (2006) bekräftar 

förekomsten av detta fenomen. Vidare kan detta vara en förklaring till att ungdomar med 

erfarenheter av våld i hemmet känner ständig oro och tar på sig ett föräldraansvar, skyddar 

sina syskon och stöttar andra (Weinehall, 1997). Konflikt, gräl och hotfull tystnad anses inte 

vara av särskilt stor betydelse hos de som bevittnat våld i nära relationer.  

 

Strategier för att hantera våld  

Barn gör bedömningar för vad som är möjligt och väljer förhållningssätt efter dessa. I vissa 

situationer försöker barnet aktivt att begränsa våldets följder medan andra situationer talar för 

en mer passiv roll som kan innebära att dra sig undan för att slippa se och höra våldet (Burcar, 

2008; Eskonen, 2007; Solberg, 2007). 

 

Fler än hälften av alla ungdomar i studien uppger sig ha använt någon form av strategi för att 

avstyra våldet. Den vanligaste strategin var att gå emellan inblandade parter. Ytterligare 

strategier som uppgavs var att skrika eller gå undan. En dryg femtedel av pojkarna försökte 

avstyra våldet genom att slåss medan endast en av flickorna använde sig av samma strategi. 

Barn försöker aktivt att begränsa våldets följder men ibland kan en mer passiv roll som att dra 

sig undan för att slippa se och höra våldet användas. Oavsett val av strategi innebär 

upplevelsen av våldet starka känslor av maktlöshet och vanmakt (Eriksson et al., 2007). I 

denna studie har de fem som bevittnat våld i nära relationer även utsatts för detsamma. En 

förklaring till detta skulle just kunna vara att de har som strategi att gå emellan inblandade 

parter för att se till att våldet upphör. Detta verifieras genom forskning som visar att barn som 

bevittnat våld i nära relationer ofta utsätts för våld när de försöker avstyra våldet med samma 

strategi som ovan (Eriksson et al., 2007).   

 

Den största andelen ungdomar i studien uppgav att de skulle vända sig till polis om de blev 

utsatta för eller tvungna att bevittna våld. Till skillnad mot flertalet av de som bevittnat våld i 

nära relationer som istället uppgav att de skulle vända sig till skolan. De ungdomar som har 

bevittnat våld i nära relationer verkar ha mer förtroende för vuxna i skolan i större 

utsträckning än andra ungdomar (jfr Broberg, 2006). Detta skiljer sig från det som 
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barnombudsmannen Lena Nyberg antyder, att barn inte vill att lärare ska veta hur de har det 

hemma (Bjärvall, 2006). Om inte barnet har någon att tala med om sin situation så håller de 

hemligheten för sig själv vilket kan medföra att det ser sig själv som själva problemet vilket 

genererar i känslor av skuld och skam (Eriksson et al., 2007; Sveriges kommuner och 

landsting, 2004).  

 

Följder av våld i nära relationer 

Weinehall (1997) och Burcar (2008) återger att de barn som lever med våld i hemmet kan lida 

av både psykosomatiska störningar, stress- och andra symtom på nedsatt hälsa såsom 

huvudvärk, magont och sömnproblem av olika slag men att detta inte skiljer sig markant från 

de som inte lever under dessa förhållanden. Eriksson et al. (2008) och Överlien (2007) 

instämmer inte i detta utan bedömer att dessa barn uppvisar aggressiva, antisociala, hämmade 

och ängsliga beteenden i större utsträckning än barn i allmänhet. Resultatet i denna studie 

visar att de som bevittnat våld i nära relationer uppvisar dessa känslor och åkommor i större 

utsträckning och mår generellt mycket sämre än de som inte har bevittnat detta våld.  

 

Av de som bevittnat våld i nära relationer känner sig alla arga oftare än en gång i veckan samt 

de flesta upplevde merparten av de känslotillstånd som efterfrågades i enkäten oftare än en 

gång i veckan. Endast hälften av de flickor som inte upplevt samma våld påvisade liknande 

allmäntillstånd. Att de som bevittnat våld i nära relationer generellt mår sämre än de som inte 

har bevittnat fenomenet kan ha flera orsaker enligt anknytningsteorin. Dels att de mår dåligt 

av att ha bevittnat själva händelsen och att relationen mellan föräldrarna påverkar barnet och 

dels att de känner sig pressade att vara duktiga för att inte orsaka något våldsamt utbrott hos 

föräldrarna (Karlsson, 2008; Broberg, 2008). 

 

Barn som upplever våld i nära relationer lär sig tidigt att styra sina känslor och att inte visa 

sina egentliga åsikter. Detta kan visa sig i form av tillbakadragande, inlärningsproblem eller 

annan problematik (Carpenter, 2009). De flickor som bevittnat våld i nära relationer uppger i 

högre utsträckning än de andra respondenterna att de drar sig undan när någon kommer dem 

nära. Enligt Överlien (2007) visar forskning att skolbarn som upplevt våld i nära relationer 

oftare mobbade andra barn samt att de oftare utsattes för samma fenomen. Detta stämmer inte 

enligt de flickor i studien som bevittnat våld i nära relationer. Ingen av dem uppgav att de 

blivit mobbade och de hade inte heller utsatt någon för mobbing. Källström Cater (2008) 

skriver att de som utsatts för våld använder våld för att lösa konflikter. I två fall uppgav de 



45 

 

flickor som bevittnat våld i nära relationer att de utsatt syskon för lätt- och psykiskt våld. 

Detta skulle möjligtvis kunna vara våld för att lösa konflikter mellan syskon. 

 

Relationer och anknytning 

Rangordningen av den som betyder mest inom familjen skilde sig inte märkbart åt mellan 

flickor och pojkar i studien. Hos respondenterna dominerade kategorin familj där 

svarsalternativet mamma angavs oftast tätt följd av pappa och därefter kom syskon. Av de 

som valde kategorin ej familj angavs kompisar som mest betydelsefulla i större utsträckning 

hos pojkar än hos flickor. De ungdomar av annan etnisk härkomst än svensk som bevittnat 

våld i nära relationer uppgav föräldrarna som mest betydande trots att de bevittnat sin mamma 

eller pappa begå handlingen. Burcar (2008) bekräftar att våldet kan bli ett naturligt inslag i 

vardagen för många barn eftersom de inte har några andra referenser. De svenska ungdomar 

som bevittnat våld i nära relationer uppgav syskon, kompis eller annan släkting som mest 

betydande. En möjlig förklaring kan vara att de inte accepterar det våld som försiggår inom 

familjen. Källström Cater (2007) antyder att de barn som upplevt våld i nära relationer tycks 

kunna hålla kvar en förståelse av att våld ses som onormalt och oacceptabelt.  

 

Resultatet visar ett tydligt statistiskt samband mellan könen där flickor i högre utsträckning än 

pojkar behöver höra att de är älskade. Vidare oroar sig fler flickor än pojkar för sina relationer 

och över att bli lämnade/ensamma. Karlsson (2008) beskriver att en ambivalent anknytning 

kan utvecklas genom att växa upp i en otrygg miljö. Detta kan vidare leda till dålig 

självkänsla för individen. I studien verkar pojkarna ha svårare än flickorna att komma nära 

och öppna sig helt för andra människor. De flickor som bevittnat våld i nära relationer uppger 

i högre utsträckning än de andra flickorna att de oroar sig mycket för att bli övergivna, att de 

drar sig undan när någon kommer dem nära samt att de ofta behöver få veta att de är älskade. 

Detta kan förklaras genom att den inre arbetsmodellen är en spegling av ungdomens 

upplevelser i kontakten med den otillgänglige omvårdnadspersonen. De som vuxit upp med 

våldet i sin närmiljö känner oftast inte till något annat sätt att leva vilket kan förklaras enligt 

den inre arbetsmodellen som skapats under uppväxten. Anknytningsmönstret anpassas efter 

de strategier som ser till barnets behov inom familjen och den fungerar inte alls på samma sätt 

utanför familjen där andra regler för samspel gäller (Karlsson, 2008).  

 

Ungdomar utan ambivalent anknytning tar i takt med ökad ålder mer ansvar för 

anknytningsrelationen till föräldern och närheten till föräldern ersätts med andra relationer 
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såsom vänskaps- och kärleksrelationer (Broberg, 2006). I studien uppgav drygt hälften av alla 

respondenterna att de inte har någon kärleksrelation. Av flickorna som bevittnat våld i nära 

relationer uppgav sig ingen vara i ett förhållande. En av konsekvenserna med att bevittna våld 

kan vara att en störd anknytning kan utvecklas vilket vidare kan resultera i svårigheter med att 

utveckla nära relationer som vuxen (Broberg, 2006).  

 

I denna studie anser sig flickorna ha goda relationer till vuxna inom skolan i större 

utsträckning än pojkarna. En dryg procent av flickorna uppgav sig inte ha någon relation till 

denna grupp medan drygt tjugo procent av pojkarna gav samma svar. De som bevittnat våld i 

nära relationer uppgav sig alla ha goda relationer med vuxna inom skolan (se även avsnittet 

strategier för att hantera våld). 

 

Endast ett fåtal av alla respondenter hade någon form av relation till socialtjänst och BUP. Av 

de som bevittnat våld i nära relationer hade de som bodde med annan vuxen bra kontakt med 

socialtjänsten. Nära en tiondel av ungdomarna i studien uppgav att de ej har någon relation 

med sin mamma eller pappa. I alla fall utom ett har de som bevittnat våld i nära relationer 

uppgett att deras relation med mamma och pappa var bra. Detta skulle kunna mynna i att 

barnet skapar en trovärdig förklaring till våldet för att de skall stå ut med något de inte förlikar 

sig med (Weinehall, 1997). Drygt sextio procent av alla ungdomar i studien ansåg sin relation 

till sina syskon som mycket bra. Alla de flickor som bevittnat våld i nära relationer uppgav sig 

ha en bra relation till sina syskon. När de primära omvårdnadspersonerna är eller varit 

otillgängliga kan syskon som skyddar och försvarar fylla en substituerande funktion (Broberg, 

2008). 

 

De ungdomar som bevittnat våld i nära relationer talar i större utsträckning om våldet med 

personer som i studien inte inräknas i kategorin familj (mamma, pappa, syskon). Detta kan 

tyda på otrygg anknytning då ungdomar med en trygg anknytning litar på sina föräldrars 

förmåga att hjälpa honom/henne. En annan möjlig förklaring kan vara att 

anknytningspersonen byts ut mot någon annan person när individen börjar närma sig 

vuxenlivet (Broberg, 2006). Av dessa återfanns endast en som kunde tala med några ur sin 

familj samt flertalet andra vuxna och kamrater. De ungdomar som var av annan etnisk 

härkomst än svensk valde att tala om våldet med en vuxen utanför familjen, oftast verksam 

inom någon organisation. En ungdom uppgav sig inte vilja tala med någon. Vid en ambivalent 

anknytning tvivlar barnet på sin förmåga att påverka den egna situationen (Karlsson, 2008). 
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Detta kan vara en orsak till att flickan inte vill tala med någon eller inte anser sig ha någon att 

prata med. Bland de ungdomar som bevittnat våld i nära relationer visar resultatet att det är 

mest tänkbart att vända sig till någon i skolan, följt av polis och socialtjänst. En ungdom 

skulle ej vända sig till någon och en annan ungdom skulle vända sig till en annan person.  

Detta skiljer sig mot ungdomar i allmänhet då drygt sju av tio skulle vända sig till polis och 

endast tre av tio till någon vuxen inom skolan. Närmare två av tio skulle vända sig till 

socialtjänsten.  

 

Slutdiskussion 

Det övergripande syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning ungdomar har 

erfarenheter av att bevittna våld och/eller våld i nära relationer, samt vilka karakteristika som 

är utmärkande för ungdomar med sådana erfarenheter. Studien syftar vidare till att utforska 

eventuella samband hos de med erfarenheter av att bevittna våld i nära relationer, till exempel 

med avseende på anknytning till vuxna och andra sociala nätverk. 

 

Den första frågeställningen besvarar i vilken omfattning respondenterna uppgett att de 

bevittnat våld och/eller våld i nära relationer samt belyser likheter och skillnader hos de 

respondenter som bevittnat detta. Studien utmynnar i att fem respondenter bevittnat våld i 

nära relationer. Detta resultat kan ha varit vanskligt att jämföra mot de övriga respondenterna 

då gruppen är så liten men vi anser att resultatet ändå är av vikt att synliggöra. Av resultatet 

att döma kan det antas att ett mörkertal föreligger och i jämförelse med tidigare forskning så 

bör detta mörkertal vara minst lika stort som förekomsten av fenomenet. Något som 

möjligtvis kan medverka till skillnaden är de olika definitioner av våld som görs i olika 

kontexter. De bakgrundsfaktorer som är utmärkande gällande förekomst av våld i nära 

relationer är att alla som upplevt detta fenomen är flickor samt att de som är av annan etnisk 

härkomst än svensk dominerade. Att de respondenter som bevittnat våld i nära relationer bara 

är flickor överraskade oss eftersom den forskning vi tagit del av inte påvisar detta fenomen. 

Är det så att våldet utspelar sig bara när flickorna är hemma eller sker detta fenomen bara i 

familjer med döttrar? Möjliga orsaker till det snedfördelade resultatet kan vara att flickor 

dominerade i studien eller att de är extra sårbara för våldet. Vidare att flickor i högre 

utsträckning än pojkar talar om sina känslor. Att pojkar ofta ser sin pappa som förebild kan 

vara en anledning till att de väljer att inte tala om våldet. Vidare kan den allmänna synen på 

fenomenet påverka att pojkar har svårare att relatera sig själva som ett brottsoffer. I och för 

sig är andelen flickor som besvarade enkäten något högre än pojkar. Denna skillnad bör dock 
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inte utesluta att det är några pojkar som har bevittnat våld i nära relationer. Något vi anser 

vara beklagligt är att förutom att flickorna blivit tvungna att bevittna våld så har alla även 

utsatts för detsamma. Dock har våldets omfattning varierat. Intressant är att två av fem flickor 

bor tillsammans med annan vuxen än föräldern samt att de haft kontakt med socialtjänsten. 

Det kan bara spekuleras om varför det ser ut på detta sätt men vi sätter vår tilltro till att 

ungdomar i dagens samhälle är medvetna om sina rättigheter samt vilka skyldigheter 

föräldrarna har. En annan tänkbar förklaring, som vi förövrigt inte kunde härleda till de två 

respondenterna, kan vara att familjer med låg socioekonomisk status redan är föremål för 

socialtjänsten och att det är lättare att uppmärksamma fenomenet i dessa familjer.  

 

I studiens andra frågeställning klargörs ungdomars attityd till våld och olika strategier för att 

hantera våld och/eller våld i nära relationer. Deras attityder varierade något beroende på kön, 

etnicitet samt om de bevittnat våld i nära relationer eller ej. Något som ej kunde synliggöras i 

studien var huruvida klass påverkar våldet i nära relationer. Det förefaller som om etnicitet är 

en påverkande faktor gällande synen på vad som anses vara inom ramen för definitionen av 

våld. Örfil, knuff och lättare slag samt kränkningar av olika slag tolereras i högre grad av de 

ungdomar av annan etnisk härkomst. Vidare framkom även att upplevelsen av obehagliga 

situationer skilde sig något åt beroende på kön samt om respondenterna upplevt våld i nära 

relationer eller ej. Hos de som bevittnar våld i nära relationer är vetskapen om våldet värre än 

själva handlingen. Detta anges även vara mer obehagligt än att själv bli slagen. En 

konsekvens av våldet kan vara att respondenternas självförtroende sjunkit i sådan grad att de 

inte längre ser sig själva som värdefulla. Detta kan i sin tur innebära att de sätter andra viktiga 

personer i sin närhet främst. För att kunna hantera svåra situationer skapar människan 

strategier så gör även ungdomarna i studien. Det verkar som att valet av strategi är 

situationsbundet. En spekulation är att ungdomen väljer strategi utefter möjligheten att få sina 

egna behov tillgodosedda. Att nästan alla flickor som bevittnat våld i nära relationer har 

angivit att de går emellan för att förhindra våldet kan tyda på det. 

 

Den tredje frågeställningen visar hur ungdomar påverkas av att bevittna våld i nära relationer 

samt hur deras anknytningsrelationer till vuxna och andra sociala nätverk är. 

Anmärkningsvärt är att ungdomarna i studien trots att de bevittnat - samt utsatts för våld inte 

använder sig av våld även om forskning visar det motsatta. Möjligtvis kan denna skillnad bero 

på att de är flickor och att de enligt normen inte skall slåss eller att möjligheten finns att de 

skadar sig själva istället. Av de som bevittnar våld i nära relationer uppgav sig ingen vara i ett 
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förhållande. Cirka hälften av de övriga respondenterna uppgav sig vara  i en kärleksrelation. 

Denna skillnad kan bero på att de som bevittnat våld i nära relationer kan ha svårare att 

anknyta till andra människor. Enligt Broberg kan det ta upp till två år att lita på en annan 

anknytningsperson. Ungdomar i allmänhet kan även ha svårt att våga sig in i relationer. De 

litar inte riktigt till den egna förmågan att få en annan människa att tycka om dem. Har 

ungdomen en uppväxt där våld är gällande så kan det ytterligare försvåra för dem att våga 

släppa någon in på livet. Forskning visar på att flickor inte tar efter sin mammas mönster och 

därför kan ha svårare att hitta en partner de kan lita på, en som inte liknar deras pappa. Även 

ett motsatt scenario skulle kunna ha varit tänkbart hos de som bevittnat våld i nära relationer, 

där relationerna avlöser varandra för att individen har svårt att vara ensam. 

 

Resultatet i studien kan ha påverkats av att alltför generella frågor ställts och att 

bakomliggande orsaker till våldet och ungdomens mående inte kom till vår kännedom. I vissa 

fall har tolkningar gjorts utan att ta hänsyn till huruvida ungdomen har eller inte har någon 

relation till den person som efterfrågats då det kan vara tänkbart att den personen inte ens 

existerar eller har existerat i ungdomens liv. Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet då vi 

fastställde olika svar. Valet av teori samt avsaknad av viss fakta kan i analysen ha gett 

missvisande tolkningar av resultatet. Detta med tanke på att vi inte har frågat respondenterna 

om hur länge våldet har förekommit i familjen och således inte kunnat få veta i vilken 

utsträckning detta skulle kunna ha haft betydelse för deras anknytning.  Om våldet inte pågått 

sedan respondenterna varit spädbarn kan de ha skapat en trygg anknytning i barndomsåren 

vilket vidare kan ha bidragit till en lägre sårbarhet gällande våldet. Genom att utgå från 

tidigare forskning som säger att mäns våld mot kvinnor ofta börjar när barn kommer in i 

bilden kan eventuellt slutsatsen dras att ungdomarna utsatts för fenomenet redan i tidig ålder.  

 

Ytterligare något som försvårat användandet av anknytningsteorin i analysen har varit 

respondenternas ålder. Allteftersom ungdomens kognitiva förmåga ökar så ökar dennes 

möjlighet att konstruera en mer allomfattande inre arbetsmodell av anknytningsrelationer och 

de kan således upptäcka att det inte behöver vara föräldrarna som måste tillgodose 

anknytningsbehoven. En annan viktig aspekt att tänka på gällande studier med 

anknytningsteori som utgångspunkt är att när relationer undersöks bör hänsyn tas till både den 

historiska och den narrativa sanningen. En medvetenhet bör finnas om att det kan skilja sig åt 

mellan hur det egentligen var gentemot individens egen upplevelse.  
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Förslag till vidare forskning 

Det senaste decenniet har flera svenska studier om barn som bevittnat våld i nära relationer 

utifrån barnens egna perspektiv genomförts. Exempel på dessa är Källström Cater, 2004 och 

Överlien och Hydén, 2007. Resultatet i vår studie visar att ungdomar som upplevt våld i nära 

relationer inte är en enhetlig grupp trots att vi har funnit vissa tendenser och mönster. Det är 

individuella och kontextuella förhållanden som har betydelse för vilka konsekvenser våldet 

för med sig i ungdomarnas liv. Därför är det av vikt att ungdomarnas upplevelser synliggörs 

och giltigförklaras. Något som än så länge anses vara tämligen outforskat är 

påverkansfaktorer som kön och genus varvid ökad kunskap inom området efterfrågas 

(Överlien, 2007). Förslag till framtida studier för att möta det mörkertal som föreligger är att 

genomföra en liknande studie som ovan men med mer specifika frågor som skulle kunna 

tänkas utgöra bakomliggande variabler till att ha bevittnat våld. Detta skulle kunna vara inom 

ramen av nära relationer men också inom ramen av att bevittna våld i allmänhet, då det 

framkommit i studien att många ungdomar anser det vara obehagligt att se någon utsättas för 

våld. Många respondenter uppgav att de bevittnat våld mellan okända samt mellan 

skolkamrater. Då detta fenomen förekommer i ganska stor utsträckning och för att inte detta 

våld skall införlivas som normalt i vardagen menar vi att det är av vikt att synliggöra även 

detta.  Ytterligare något som framkom i studien var att syskonvåld brukas i hög utsträckning. 

Detta våld brukar i den allmänna diskursen hanteras som normalt, att syskon bråkar då och då, 

men det skulle vara intressant att utforska huruvida psykiskt och fysiskt våld mellan syskon 

faktiskt påverkar individen.  

 

Det är av vikt att se till att ungdomar har fler än en person att anknyta till då det för dem kan 

vara sårbart att förlita sig på en relation. Forskning visar att barn som upplevt/bevittnat våld i 

tidig ålder och som utvecklat otrygga eller desorganiserade inre arbetsmodeller kan förändras 

i positiv riktning om situationen ändras och barnet erbjuds en tryggare bas. Detta anser vi vara 

ett utmärkt argument för att fortsätta att kartlägga och synliggöra förekomsten av våld i 

allmänhet samt våld i nära relationer. 
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Bilaga 1. 

Hej  

Vi är två tjejer som går vår sista termin på Socialhögskolan.  

Det har nu blivit dags för oss att skriva vår c-uppsats. Vi har valt att undersöka fenomenet 

”Våld i nära relationer” som just nu är ett högaktuellt och intressant ämne. Vår handledare 

fil.dr. Hugo Stranz, forskare vid Socialhögskolan och väl insatt i detta ämne kommer att 

finnas med oss under hela vår process med vår studie. 

 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem och ett brott mot mänskliga 

rättigheter. Våld är en av flertalet olika former av dysfunktion i en familj och det många 

forskare frågar sig är vilken betydelse detta har på barns hälsa och utveckling. Att bära på 

minnen från tidigare obearbetade traumatiska händelser ökar risken för att utveckla PTSD 

(posttraumatiskt stressyndrom) i vuxen ålder. En nationell tillsyn av kommunernas arbete med 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har genomförts i 80 kommuner i landet. 

Resultatet av denna tillsyn påvisar brister hos flera kommuner gällande insatser till dessa 

grupper. 

  

Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av våld och/eller våld i nära relationer samt 

att utforska effekten av fenomenet i förhållande till ungdomar och deras anknytningar till 

närstående vuxna/annat socialt nätverk. 

 

Detta kommer att realiseras genom en anonym enkätundersökning bland elever i årskurs 3 på 

gymnasiet, då dessa ungdomar med största sannolikhet har fyllt 18 år och är myndiga vid 

tillfället. Det optimala skulle vara att få tillträde till tre klasser. Väl i klassrummet skulle vi 

behöva cirka 40 -50 minuter per klass. Detta för att först ha en introduktion till studien, 

förklara olika begrepp så att de inte kan misstolkas och sedermera genomföra studien.  

Vi kommer att återkomma till dig telefonledes under slutet av vecka 11 – början av vecka 12, 

för att förhoppningsvis bestämma en tid för ett möte oss emellan så att du närmare kan få 

insyn i vår kommande studie. 

 

Väl mött och med förhoppning om ett fruktbart samarbete, 

 

Christina Megas och Camilla Söder 

 



 

Bilaga 2. 

1. Hur gammal är du? _____________ 

2. Är du: Tjej   Kille 

3. Var är du född? I Sverige Utanför Sverige 

4. Var är dina föräldrar födda?  Båda är födda i Sverige 

   En är född i Sverige, den andra utanför Sverige 

   Båda är födda utanför Sverige 

   Vet ej 

5. Vilket gymnasieprogram går du? NV SP ES Annat__________________ 

6. Tror du att du kommer studera på universitet/högskola Ja Kanske        Nej     Vet ej 

7. Vem bor du med?   En/två föräldrar    Med annan vuxen     Själv eller med jämnårig 

8. Hur bor du? Hyresrätt Bostadsrätt      Villa/Radhus 

9. Har du syskon? Ja Nej 

10.  Vad gör du på din fritid? Endast ett kryss per alternativ 

 Varje dag Mer än en 
gång i veckan 

Ungefär en 
gång i veckan 

Några gånger i 
månaden 

Sällan eller 
aldrig 

Umgås med 
kompisar 

     

Umgås med 
familj o släkt 

     

Fritidsaktivitet 
t.ex. sport 

     

Data, tv-spel      

Internet      

Läsa böcker      

Titta på TV      



 

11. Hur ofta känner du dig: 

 
 

 Varje dag Mer än en 
gång i 
veckan 

Ungefär en 
gång i 
veckan 

Ungefär var 
fjortonde 

dag 

Sällan eller 
aldrig 

Vet ej 

Nere / 
deppig 

      

Orolig 
 

      

Rädd       

Svårt att 
sova 

      

Stressad       

Irriterad / 
Lättretlig 

      

Arg       

Huvudvärk       

Ont i magen       

 

12.  Ringa in de tre situationer du tycker känns mest obehagliga. 
 
 Konflikt 

 Gräl 

 Hotfull tystnad 

 Bli hotad 

 Se någon bli slagen 

 Höra att någon blir slagen 

 Veta att någon blir slagen 

 Själv bli slagen 

 
13.  Ringa in de begrepp nedan som du anser är våld? 

Örfil         knuff    lättare slag 

Spark   knytnävsslag  strypgrepp 

Psykningar  mobbning   kränkande tal 



 

14. Har du varit vittne till någon/några av dessa handlingar?  Ja  Nej 

Örfil         knuff    lättare slag 

Spark   knytnävsslag  strypgrepp 

Psykningar  mobbning   kränkande tal 

 

a. Om ja, ringa in de handlingar du varit vittne till. 

b. Om ja, vem utförde handlingen? Fler alternativ är möjliga, om fler än ett svar dra ett streck 

mellan den som utförde handlingen (b), till den som handlingen utfördes mot (c). 

Mamma Pappa  Syskon Flick/Pojkvän Kompis Annan:_________ 

c. Mot vem utfördes handlingen? 

Mamma Pappa  Syskon Flick/Pojkvän Kompis  Annan:_________ 

d. Var hände det? Hemma I skolan Fritid inomhus (ej hemma) Fritid utomhus 

e. Har du gjort något för att slippa detta?  Ja   Nej 

f. Om ja, vad gjorde du? 

 Skrek Slog  Gick emellan Gick undan  Annat______________ 

 

15.  Har du själv varit utsatt för någon/några av dessa handlingar?  Ja  Nej 

 Örfil         knuff    lättare slag 

 Spark   knytnävsslag  strypgrepp 

 Psykningar  mobbning   kränkande tal 

      

a. Om ja, ringa in de handlingar du varit utsatt för. 

b. Om ja, vem utförde handlingen? Fler alternativ är möjliga 

Mamma Pappa  Syskon Flick/Pojkvän Kompis Annan:_________ 

c. Var hände det? Hemma I skolan Fritid inomhus (ej hemma) Fritid utomhus 

 

 

 



 

16. Har du själv använt någon/några av dessa handlingar?  Ja  Nej 

Örfil         knuff    lättare slag 

Spark   knytnävsslag  strypgrepp 

Psykningar  mobbning   kränkande tal 

 

a. Om ja, ringa in de handlingar du själv använt. 

b. Mot vem utfördes handlingen? Fler alternativ är möjliga 

Mamma Pappa  Syskon Flick/Pojkvän Kompis  Annan:_________ 

c. Var hände det? Hemma I skolan Fritid inomhus (ej hemma) Fritid utomhus 

d. Vilka följder har detta fått för dig? 

      Straff Behandling  Inga påföljder 

  

17.  Om du har bevittnat/varit utsatt för/själv använt våld har du någon att prata med om detta? 

Ja, flera personer Ja, en person Nej, ingen      Vill inte prata med någon 

a. Om ja, ringa in de personer nedan som du tycker du kan prata med om detta. 

Mamma Pappa  Syskon Flick/Pojkvän Kompis Nära släkting 

Vuxen inom fritid Vuxen inom skolan  Socialtjänst  BUP 

Annan_____________________________________________________________ 

 

18.  Vilka av dessa skulle du vända dig till om du blev utsatt för/bevittnade våld?  

      Polis  Socialtjänst                    BUP Skola Ingen 

Annan______________________________________________________________ 

 

19. Vem i din familj/vänkrets betyder mest för dig? 

 Mamma Pappa Syskon     Flick/Pojkvän 

 Kompis Annan_______________________________ 

 



 

20.  Hur upplever du din relation till den person som betyder mest för dig. Ringa in den siffra som 

stämmer.  Siffran ett nedan anger att det inte alls stämmer och siffran sju att det stämmer 

mycket bra. 

 

a. Jag föredrar att inte visa vad jag känner innerst inne 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

a. Jag oroar mig för att bli övergiven 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

b. Jag oroar mig för mycket för mina relationer 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

c. Precis när någon börjar komma mig nära, märker jag att jag drar mig undan 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

d. Det känns inte bra för mig att öppna mig helt för någon 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

e. Jag oroar mig för att vara ensam 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

f. Jag behöver ofta få veta att jag är älskad  

 1 2 3 4 5 6 7 

  

g. Jag tycker att det är ganska lätt att komma nära andra människor 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.  Hur tycker du att din relation med dessa personer är? Endast ett kryss per alternativ 

 

Personliga relationer Mycket bra Ganska bra Bra Mindre bra Inte bra 
Har ingen 
relation 

Mamma       

Pappa       

Bror/Syster       

Flick-/Pojkvän       

Kusin       

Faster/Farbror       

Moster/Morbror       

Farmor/Farfar       

Mormor/Morfar       

Annan___________       

Professionella 
relationer  

Mycket bra Ganska bra Bra Mindre bra Inte bra 
Har ingen 
relation 

Vuxen inom fritid       

Vuxen inom skolan       

Social tjänst       

BUP       

 

 

  



 

Bilaga 3. 

Tabell 1. Attityder till våld. Vilka kategorier ungdomar anser vara våld. I kategorin ”Lätt 

fysiskt våld” innefattas örfil, knuff och lättare slag. ”Grovt fysiskt våld” innefattar spark, 

knytnävsslag och strypgrepp. ”Psykiskt våld” innefattar psykning, mobbing och kränkande 

tal. Procent (n=101). 

 Flickor Pojkar p 

Lätt fysiskt våld 72 45 0,006 

Grovt fysiskt våld 100 95 0,079 

Psykiskt våld 56 52 0,751 

 

 

Tabell 2. Obehagliga situationer. I vilken utsträckning flickorna som bevittnat våld i nära 

relationer angav att situationerna ansågs obehagliga. (n=5). 

Obehagliga situationer Antal 

Konflikt 1 

Gräl 1 

Hotfull tystnad 0 

Bli hotad 1 

Se någon bli slagen 3 

Höra någon bli slagen 2 

Veta att någon blir slagen 4 

Själv bli slagen 2 

 

 

Tabell 3. Relationer. Antal ungdomar som ansåg sin relation vara mycket bra eller ej existera 

med nedanstående personer. Procent (n=96-100). 

Relationer Mycket bra Ingen relation 

 Flicka Pojke Flicka Pojke 

Mamma 67 67 2 3 

Pappa 59 56 3 8 

Bror/syster 61 64 5 5 

Flick/Pojkvän 32 49 64 40 

Kusin 23 23 12 10 

Faster/Farbror 16 20 13 10 

Moster/Morbror 16 21 16 8 

Farmor/Farfar 26 38 26 15 

Mormor/Morfar 42 46 18 19 

Vuxen inom fritid 26 31 21 26 

Vuxen inom skolan 20 13 1 23 

Socialtjänst 5 3 81 84 

BUP 2 0 88 92 



 

Tabell 4. Följdfrågor till ”vem betyder mest”. Antal ungdomar som bevittnat våld i nära 

relationer som anger att nedanstående stämmer (n=5). 

Följdfrågor  

Vill inte visa vad jag känner innerst inne 2 

Oroar mig för att bli övergiven 2 

Oroar mig för mycket för mina relationer 1 

När någon kommer mig nära drar jag mig undan 2 

Känns inte bra att öppna mig helt för någon annan 2 

Oroar mig för att vara ensam 1 

Behöver ofta få veta att jag är älskad 3 

Tycker det är ganska lätt att komma nära andra 

människor 
3 

 

 

Tabell 5. Bevittnat- utsatt för- använt våld. Andel ungdomar som uppger  

att de bevittnat, blivit utsatta för våld i nära relationer (n=98-101). 

Våld  

Har du bevittnat våld i nära relationer? 5 

Vem utförde handlingen?  

Mamma 2 

Pappa 4 

Flick/Pojkvän 0 

Har du blivit utsatt för våld i nära relationer? 5 

Vem utförde handlingen?  

Mamma 3 

Pappa 2 

Pojkvän 1 

 

 

Tabell 6. Vilken av nedanstående professionella  

kontakter/myndigheter ungdomar skulle vända sig till 

om de bevittnat Procent (n=96). 

Kontakter/Myndigheter  

Polis 74 

Socialtjänst 17 

BUP 6 

Skola 36 

 

 

 

 


