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Sammanfattning 
Våld i ungas nära relationer har ringats in som ett socialt problem i Sverige, samtidigt som 

det svenska forskningsfältet om våld i ungas nära relationer är i sin linda. Det har emellertid 
genomförts ett antal studier i Sverige som särskilt syftat till att bidra till att fylla den 
kunskapslucka som finns rörande det våld som unga utsätts för, eller utsätter andra för, i en 
nära relation. Dessa studier lyfts tillsammans med ett selektivt urval av internationella studier 
fram tematiskt i denna sammanställning, i syfte att med grova penseldrag introducera forskningsfältet 
om våld i ungas nära relationer. De forskningsteman som presenteras är prevalens av våld i 
ungas nära relationer; associerade faktorer med utsatthet; våld i ungas nära relationer 
och kön; särskilt utsatta ungdomar; unga utövare av våld i en nära relation. Samman-
taget framhålls att våld i ungas nära relationer är ett relativt vanligt förekommande fenomen 
som går att koppla till ett antal faktorer, däribland kön. Betydelsen av könsnormer aktualiseras 
av forskning, både vad gäller utsatthet och utövande. Det finns även grupper av ungdomar 
som definieras som särskilt utsatta, exempelvis ungdomar i samhällets vård. Avslutningsvis 
diskuteras kliniska implikationer som härleds från forskningssammanställningen, exempelvis 
att kön bör beaktas vid preventiva insatser.  

Inledning
Våld i ungas egna nära ’romantiska’ relationer har de senaste åren ringats in som ett socialt 

och samhälleligt problem i Sverige. Politiker, praktiker såväl som forskare har lyft fram hur det 
våld unga utsätts för, eller utsätter andra för, i en egen nära relation förtjänar uppmärksamhet 
[1;2;3]. 

I Sverige är forskningsfältet rörande våld i ungas nära relationer i sin linda, framför allt 
jämfört med Nordamerika. Mellan år 2016 och 2020 genomfördes den första större svenska 
studie som specifikt fokuserat på det våld som förekommer i ungas egna nära relationer [3]. 
Sammantaget visar studien att det finns tydliga skäl att inkorporera unga i förståelsen om vem 
som kan vara ett offer för våld i en nära relation även i Sverige. Vidare pekar studien på att 
våldet är betingad av så kallade ungdomsspecifika faktorer (till exempel att bli utsatt i den 
allra första kärleksrelationen; gå i samma skola som den som utövat våld) [11; 12; 33]. Fler 
resultat från studien kommer att redovisas nedan. 

I följande presentation kommer ett urval av internationell och svensk forskning att summariskt 
presenteras, i syfte att ge en överskådlig bild av kunskapsläget. Inledningsvis kommer begrepp 
och definitioner av våld i ungas nära relationer att lyftas fram för att ge dig som läser en introduktion 
till hur våld i ungas nära relationer kan benämnas och definieras. Därefter kommer forskning 
rörande prevalens att presenteras, för att ge en bild av hur vanligt förekommande våld i ungas 
nära relationer är. Faktorer som kan kopplas till våldsutsatthet kommer också att redogöras 
för, följt av ett stycke som lyfter fram forskningsresultat som berör könade aspekter av utsatthet 
samt ett som fokuserar på särskilt utsatta ungdomar. Slutligen kommer forskning om unga 
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utövare av våld i en nära relation översiktligt att presenteras. Genvägen avslutas med kliniska 
implikationer som härleds från forskningssammanställningen samt en kort metodbeskrivning 
av litteratursökningen. 

Vad är våld i ungas nära relationer? 
Begrepp och definitioner

 I den engelskspråka litteraturen om våld i ungas nära relationer omnämns detta fenomen 
ofta som dating violence, teen dating violence eller dating abuse. Dessa begrepp används 
framför allt i Nordamerika och har mottagit viss kritik från europeiska forskare som menar att 
termen dating implicerar en viss formalitet som inte är gällande för alla ungas nära relationer, 
och som inte heller har en given innebörd i europeiska länder [4; 5]. I Europa har därför istället 
begrepp så som Teenage/Youth Intimate Partner Violence använts för att benämna våld 
i ungas nära relationer. 

I Sverige finns det inget vedertaget begrepp likt det amerikanska dating violence eller 
norskans kjærestevold att använda för att ringa in det fenomen som i förevarande text 
benämns som våld i ungas nära relationer. I Sverige har snarare en rad olika beteckningar 
använts för att ringa in det våld unga utsätts för i en nära relation. Exempel på sådana är: 
”brott i ungas nära relationer” [6]; ”killars våld mot tjejer” [7]; ”våld och kränkningar i 
ungas parrelationer” [8]. 

Det finns gemensamma drag hos de flesta begrepp och definitioner av våld i ungas nära relationer. 
Oftast inkluderas olika former av våld eller kombinationer av detsamma. De vanligaste typerna 
av våld som framhålls är det fysiska som kan handla om exempelvis slag eller knuffar; det 
psykiska som till exempel kan ta sig uttryck som kontroll, hot eller systematiska kränkningar; 
det sexuella som kan inbegripa att bli pressad eller tvingad till olikartade sexuella handlingar. 
Vidare rymmer även de flesta definitioner att våldet kan utövas av en nuvarande eller före detta 
partner [9]. Det senaste årtiondet har det också uppmärksammats att våld även kan utövas digitalt, 
via en mobil eller dator [9; 15; 78]. Flera definitioner är också könsneutrala till sin karaktär, och 
benämner att våldet kan förekomma oberoende av kön eller könsidentitet [9].  

Vad som också uppmärksammats är att det inte finns skäl att tro att våldshandlingar i sig 
som unga erfar skulle skilja sig nämnvärt från det våld vuxna har rapporterat om. Våld i ungas 
nära relationer har emellertid presenterats som ”An old disease in a new world” [En gammal 
sjukdom i en ny värld] – som ett välbekant fenomen men som under nya betingelser tar sig 
annorlunda uttryck [10]. Unga förmodas alltså leva under andra villkor som påverkar utsatt-
heten, och så kallade ungdomsspecifika faktorer bör beaktas i relation till våldsutsatthet 
[11]. Unga kan gå i skolan tillsammans med den som utövar våld, bli utsatta i sin allra första 
kärleksrelation och därmed sakna erfarenheter från andra relationer och också fortfarande 
bo i föräldrahemmet då våldet äger rum. Studier pekar på vikten av att se till sådana aspekter, 
så som att unga rapporterar att de blir utsatta för våld i både föräldrahemmet och skolan [10; 
11; 12]. 
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Utifrån detta är det alltså viktigt att ha med sig att våld i ungas nära relationer kan ta sig uttryck på 
olikartade sätt: Att det kan handla om olika typer av våld som kan äga rum antingen i person 
eller online. Våldet sker också i en så kallad ungdomsspecifik kontext som påverkar utsatt-
heten [11; 13; 14]. Därtill framhålls att det är viktigt att ha en vid förståelse av hur en ”nära 
relation” kan definieras; att en nära relation inte nödvändigtvis behöver innebära att två parter 
har satt en etikett på relationen och förmedlat till omgivningen att de är tillsammans, utan att 
relationen kan vara av mer flyktig karaktär [15].  

Forskning om våld i  
ungas nära relationer

I det följande avsnittet kommer olika teman inom forskning om våld i ungas nära relationer 
att lyftas fram tematiskt, i syfte att med grova penseldrag presentera forskningsfältet så som 
det ter sig våren 2022. Forskningsfältet avseende våld i ungas nära relationer i Sverige är som 
redan påtalats i en uppstartsfas. Internationellt sett är fältet mer utvecklat, samtidigt som det 
fortfarande finns kunskapsluckor. Som exempel finns det ett behov av ytterligare intervjustudier 
med ungdomar som blivit utsatta för eller utövat våld i en nära relation [16], samt studier som 
fokuserar på det stöd samhället kan erbjuda. 

Nedanstående teman representerar de forskningsteman som kan sägas vara mest framträdande 
inom forskningsfältet, som flertalet forskare framför allt i Nordamerika och Europa bedrivit 
forskning kring. 

Prevalens av våld i ungas nära relationer
Internationellt sett finns det flertalet studier som syftar till att undersöka hur vanligt våld i 

ungas nära relationer är, det vill säga prevalensen av detta sociala problem. Sammantaget går 
det att finna studier som ger olikartade bilder av hur omfattande våldsutsatthet respektive 
våldsutövande är, det går alltså inte på ett enkelt sätt att fastslå omfång av våld i ungas nära 
relationer. Att studier presenterar prevalenstal som skiljer sig åt kan bero på en faktisk variation 
i urvalet; hur många som svarar att de blivit utsatta för våld kan helt enkelt variera mellan 
undersökningar. Samtidigt kan metodologiska aspekter också bidra till att resultaten varierar: 
Hur våld definieras av de forskare som genomför studien; hur frågorna är formulerade; urval 
och urvalsstrategier är exempel på faktorer som kan påverka vilket resultat en studie får fram. 
Kulturella förståelser och normer om våld kan också påverka både studiens design och 
informanters rapporteringsbenägenhet [17–21]. Sammantaget bör dessa aspekter beaktas vid 
läsning och jämförelse av prevalensstudier. 

I det följande kommer resultat från två systematiska forskningssammanställningar i korthet 
att presenteras, detta för att ge en övergripande bild av de prevalenser som forskningen på 
området har presenterat. I sammanställningarna lyfter forskare, med hjälp av data från ett 
stort antal studier, meta-analyser av prevalens samt mönster vad gäller utövande respektive 
utsatthet. 
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I en sammanställning och syntetisering av data från 101 studier, påvisades en stor bredd i 
förekomsten av fysiskt och sexuellt våld [21]. Vad gäller det sexuella våldet undersöktes det i 
31 studier, där förekomsterna varierade mellan 1 procent upptill 54 procent bland ungdomar 
13–18 år.  Metaanalysen påvisade ett resultat om 9 % vad gäller utsatthet för sexuellt våld, och 
även könsskillnader vad gäller både utsatthet och utövande: Det är högre sannolikhet tjejer blir 
utsatta för sexuellt våld jämfört med killar, medan sannolikheten att utöva sådant våld är större 
bland killar. En metaanalys av utsatthet för fysiskt våld visade på en förekomst om 20 procent 
av populationen oberoende av kön. En könsskillnad framträder vad gäller utövande: Det är 
högre sannolikhet bland tjejer att utöva sådant våld jämfört med killar. Författarna diskuterar 
flera faktorer som kan påverka studiernas utfall, så som metodologiska aspekter samt normativa 
förståelser kring våld och utövande som också omnämns ovan.

Även i en annan systematisk sammanställning framkommer stora variationer i de ingående 
studierna, vilka samtliga är genomförda i Europa [22]. Sammanställningen rör alla våldstyper, 
men här kommer fokus ligga på att redogöra för resultat avseende det fysiska och sexuella 
våldet, uppdelat på kön. 

I en spansk studie identifierades den högsta prevalenssiffran för tjejer: drygt 30 procent hade 
blivit utsatta för någon form av fysiskt våld. Den lägsta prevalensen framkom i en portugisisk 
studie, där 4,7% av tjejerna uppgav att de hade erfarenhet av våld av fysisk karaktär. Motsvarande 
siffror för killar var 29,8% i en spansk studie, samt 7,3% i en studie med ett mixat urval från 
flera europeiska länder. Sammanställningen fann endast en studie – en norsk – som påvisade 
en signifikant skillnad mellan könen:  tjejer är signifikant mer utsatta för fysiskt våld jämfört 
med killar (18% respektive 8%). Gällande tjejer som utövare av fysiskt våld så var spannet 
mellan 46% (i en spansk studie) och 3,1% (i en portugisisk). För killar var den högsta siffran 
37% i en spansk studie, och lägst i en tysk studie där drygt 5% uppgav att de utsatt en partner 
för fysiskt våld. Vad gäller könsmönster när det kommer till sexuellt våld korresponderar denna 
sammanställning med den ovan: Fler tjejer blir utsatta för sexuellt våld jämfört med killar, och 
killar utövar i större utsträckning sexuellt våld jämfört med tjejer. 

I en svensk myndighetsrapport analyserades data som samlats in inom ramen för en nationell 
undersökning om utsatthet för brott för att presentera förekomst av våldsbrott i 16–24-åringars 
”parrelationer” (en parrelation som varat minst en månad) särskilt. Resultaten påvisade att 
drygt var femte ungdom har utsatts för brott i en nära relation [6]. I Sverige har också nyligen 
en studie som specifikt syftade till att ge en bild av prevalens av våld i tonåringars nära 
relationer genomförts [12]. Studien undersökte förekomsten av våld bland ett urval av svenska 
gymnasieelever i ett län. Eleverna ombads svara på en enkät med frågor om våld i en egen 
nära relation, och totalt 956 elever valde att delta. Utav dessa hade 712 elever haft en relation 
(brett definierat, inkluderar även mer flyktiga relationer) och det är denna grupp som samtliga 
analyser genomfördes på. Resultat från denna studie pekar på att psykiskt våld är den vanligast 
förekommande våldstypen: 40,2% (i person) respektive 49,6% (utövat digitalt) av eleverna 
som haft en relation hade erfarenhet av att ha blivit utsatt för psykiskt våld. Sexuellt våld ter sig 
också vara vanligt förekommande: Över en fjärdedel (29%) rapporterade att de blivit utsatta 
för någon typ av sexuellt våld, varav 18,1% av sexuellt våld som kategoriseras som allvarligt 
sexuellt våld och som inkluderar penetration. Fysiskt våld rapporterades av 16,7 %. Studien 
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pekar på vissa könsmönster: Att tjejer i större utsträckning utsätts för mer upprepat våld jäm-
fört med killar, och mer sexuellt våld oavsett om det hänt vid enstaka tillfälle eller över tid. 

Faktorer associerade med våldsutsatthet 
Det är metodologiskt mycket svårt att fastslå orsaker till våldsutsatthet. Just detta är det viktigt 

att ha med sig när faktorer som samvarierar med våldsutsatthet lyfts fram, att det inte betyder 
att det finns ett direkt orsakssamband. Med andra ord: Bara för att någon är utsatt för X i 
barndomen, finns det ingen lagbundenhet att detta leder till våldsutsatthet senare i livet utan 
det handlar snarare om en probabilistisk förklaring. Detta är viktigt att ha i åtanke när faktorer 
som kopplas till våldsutsatthet värderas. Nedan kommer en överskådlig sammanfattning av ett 
antal studier som syftat till att just identifiera faktorer som är associerade med våldsutsatthet 
att presenteras.  

Många studier har tittat på kopplingen mellan att ha utsatts för våld i en bredare bemärkelse 
och att bli utsatt för våld i en egen nära relation: Det har fastställts samband mellan att bli 
utsatt för sexuella övergrepp i barndomen [23]; att uppleva våld i hemmet [24; 25] och vålds-
utsatthet i en relation. Den starkaste prediktorn av våld i vuxnas relationer har också visat sig 
vara att ha blivit utsatt för våld i en nära relation under tonåren [26]. Det finns alltså samman-
fattningsvis skäl att tro att utsatthet för annan typ av våld kan påverka risken att bli utsatt i en 
egen nära relation. 

Forskare har även fokuserat på vad som kan benämnas som sociala faktorer och hur de kan 
vara kopplade till våldsutsatthet. I en studie, som särskilt tittat på utsatthet hos flickor, fann 
forskarna ett antal associerade faktorer med relationsvåld. Dessa var bland annat att växa upp 
i en splittrad familj; att ha hoppat av skolan; att ha en äldre partner [76]. Andra studier har 
också pekat på att utsatthet har kopplingar till en större användning av alkohol och cigaretter; 
att lida av depression, ångestproblematik eller självmordstankar; att ha få vänner; att känna att 
man inte klarar av skolarbetet [24; 27–32]. Vad gäller betydelsen av självrapporterade skolresultat 
finns det dock studier som inte funnit denna typ av koppling, utan som resonerar kring att det 
kan bli problematiskt att inte se så kallade ”duktiga flickor” som klarar av skolan som potentiella 
offer för våld [33].  

Våld i ungas nära relationer och kön 
För en fördjupad förståelse av hur kön som variabel hanterats inom forskningsfältet om våld 

i ungas nära relationer går det att tänka sig två olika ståndpunkter [34]. En tolkning av fenomenet 
gör gällande att det i princip är könsneutralt medan en annan frammanar att våld i ungas nära 
relationer bör ses i förhållande till ojämställdhet och skeva maktrelationer [16; 34–37]. Ett skifte 
har uppmärksammats inom fältet: Från att se våldet utifrån ett feministiskt perspektiv, som 
inkluderar en analys av kön, makt och strukturella orättvisor, till ett mer konservativt fokus 
där individuella faktorer adresseras i större utsträckning [34]. Det är samtidigt svårt att tillfullo 
klargöra hur forskningsfältet rörande våld i ungas nära relationer hanterar kön som variabel. 
Inom forskningsfältet finns dels mer elaborerande teoretiskt grundande analyser, medan kön 



ibland används som en empiriskt motiverad variabel som tillerkänts visst förklaringsvärde 
samtidigt som en mer strukturell maktanalys uteblir. 

Kön som variabel kan alltså ses tillskrivas betydelse i olika utsträckning i studier rörande våld 
i ungas nära relationer. Vissa studier pekar på att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad 
mellan tjejer och killars utsatthet för våld i nära relation, och andra påtalar att utövandet av våldet 
är reciprokt – att både tjejer och killar är utövare respektive offer [77]. Betydelsen av kön i 
relation till utövande kommer att avhandlas i kommande avsnitt, medan fokus här kommer att 
ligga på forskning rörande utsatthet. 

I kontrast till forskning som argumenterar för att våld utövas reciprokt pekar flertalet studier 
på att även om förekomsten av våldsutsatthet bland tjejer och killar kan te sig likartad, är det 
viktigt att understryka att våldet till sin karaktär kan skilja sig diametralt åt. Det framträder ett 
så kallat könat mönster vad gäller våldsutsattheten när frågor om våld också inkluderar frekvens, 
allvarlighetsgrad och konsekvenser [38]. Exempelvis rapporterar pojkar i större utsträckning 
att de blir utsatta för våld vid enstaka tillfälle, och inte för lika allvarligt våld jämfört med tjejer 
[38–40]. Tjejer rapporterar också fler negativa konsekvenser av våldsutsatthet jämfört med 
killar, konsekvenser så som depression, panikattacker, ätstörningar och självmordstankar [41]. 
Vad det gäller våld av sexuell karaktär blir skillnaden särskilt framträdande. Fler tjejer utsätts 
för sådant våld, trots att studier pekar på att tjejer uttrycker att de anser sig vara skyldiga att 
ställa upp på sexuella aktiviteter fast de inte vill, vilket riskerar att osynliggöra sexuellt våld 
[42]. Det finns alltså skäl att tro att det sexuella våldet är särskilt komplext att utforska, och 
att könade normer och förväntningar påverkar vad som identifieras som sådant. Detta riktar 
fokus till hur föreställningar om maskulinitet, femininitet och jämställdhet kan påverka 
utsattheten för våld och hur våld förstås [43; 44]. Detta har också uppmärksammats i forskning 
rörande unga utövare av våld i en nära relation, vilket avhandlas framgent. 

Särskilt utsatta ungdomar
Bland unga kan det antas finnas vissa grupper som är särskilt utsatta. Flertalet forskare 

pekar på vikten av att se ungdomars utsatthet utifrån ett intersektionellt perspektiv – det 
vill säga, kort uttryckt, att se till hur det faktum att de är unga också samspelar med andra 
sociala kategorier så som etnicitet, sexuell läggning och klass [45; 49]. Därtill kan ytterligare 
omständigheter också spela in, exempelvis har gravida tonåringar och tonårsmödrar lyfts fram 
som särskilt sårbara [46–48]. 

Ungdomar som identifierar sig tillhöra en sexuell minoritet har pekats ut som i behov av extra 
uppmärksamhet, då deras utsatthet också kan vara präglad av homofobi eller en känsla av att 
redan vara annorlunda [49; 50]. Detta kan göra att uppbrottsprocessen blir än mer svårnavigerad 
för unga som blir utsatta av någon av samma kön [14]. Därtill finns det skäl att tro att dessa 
ungdomar är mer utsatta: HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queer) -ungdomar har 
i studier rapporterat högre grad av utsatthet jämfört med heterosexuella ungdomar [51; 52]. 

Ungdomar som är i samhällets vård, som exempelvis är placerade vid en institution, har 
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också ringats in som särskilt utsatta. Amerikanska studier pekar på ett behov av att uppmärk-
samma den här gruppen av unga och att de kan vara utsatta för våld i en nära relation, då 
prevalensen av våldsutsatthet ett år innan placering visat sig vara hög. Jämfört med en normal- 
population verkar den här gruppen av unga också vara mer utsatt: Resultat från en studie pekar 
på att den här gruppen av unga rapporterar en tre gånger så hög prevalens [53]. I Sverige har 
denna grupp unga fått begränsat med uppmärksamhet vad gäller deras utsatthet för våld i en 
egen nära relation, samtidigt som samtliga ungdomar som placeras vid något av de särskilda 
ungdomshemmen (som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS) får genomgå en så kallad 
ADAD-intervju där frågor om partnervåld ställs. Det saknas dock fördjupad kunskap om hur 
utsatthet för våld i en nära relation eventuellt samspelar med egna beteendeproblematik. Hösten 
2022 kommer en studie som syftar till att bidra till att fylla denna kunskapslucka att starta vid 
institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Unga utövare av våld i en nära relation
Inom forskningsfältet rörande våld i ungas nära relationer riktar studier också fokus på de 

unga som utövar våld i en egen nära relation. Studier har genomförts i syfte att kartlägga före-
komst av utövande, vilket redan omnämnts i korthet ovan, som lyfter i vilken omfattning unga 
utsatt någon de haft en nära relation med för någon typ av våld. 

Metodologiska aspekter kan antas ha betydelse för de ofta stora skillnader i förekomst som 
olika studier redovisar. Till exempel visade en spansk studie att den stora majoriteten av de 
ungdomar som deltog rapporterar att de utsatt någon för psykiskt våld (97 % av tjejerna och 
95,3 % av killarna). Andra studier får inte fram lika höga siffror, till exempel uppger drygt 
20 % av ungdomarna i en dansk studie att de utsatt någon de haft en relation med för våld 
av psykisk karaktär [22].  Vad gäller att försöka ringa in våldsutövande via enkätstudier pekar 
flertalet forskare på att det kan vara än mer komplext att studera än utsatthet. Bortsett från de 
metodologiska aspekterna så som hur våld definieras, hur frågorna formulerats eller teoretiska 
ingångar, kan också rädsla för repressalier spela in och påverka rapporteringsbenägenheten 
och därmed också resultaten [54]. 

Som också omnämnts ovan finns det forskare som identifierar våld i ungas nära relationer 
som något som utövas reciprokt, det vill säga att det går att vara både offer och utövare i 
en relation. Samtidigt pekar studier på att det våld unga kvinnor utövar tenderar att vara en 
respons på manligt våld [55]. Det kan alltså vara motiverat att beakta kön också vad gäller ut-
övande av våld och att studera tjejers respektive killars våld var för sig, vilket flertalet forskare 
uppmärksammat. 

I en metaanalys av kvalitativa studier om våld i ungas nära relationer bland så kallade ”hög-
risk-tjejer” påvisades att ett vanligt motiv bakom att utöva våld är att få makt och respekt. I 
relation till tjejers utövande av våld har det i en amerikansk studie också framhållits att tjejer 
som identifieras som icke-vita – som tillhör en etnisk minoritet – löper högre risk att utöva 
fysiskt våld, jämfört med tonårstjejer som identifieras som vita [56]. Det har dock påtalats 
ett behov av ytterligare kunskap om det våld tjejer utövar, då det finns relativt få studier som 
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särskilt fokuserar på tjejers våld [57; 58]. 
I relation till det våld unga män utövar har flertalet forskare tolkat det i förhållande maskulinitet. 

Det har påvisats att pojkar som utövar våld oftare tenderar att legitimera manlig dominans 
och våld mot kvinnor, och att de också får till sig sådana åsikter från vuxna familjemedlemmar 
jämfört med pojkar som inte utövar våld [59]. I en fokusgruppsstudie med 23 tonårspojkar 
påvisades hur deltagarna argumenterade för att pressen att påvisa maskulinitet kan leda till att 
unga män utövar våld i en nära relation. Samtidigt har det påtalats att det inte enbart handlar 
om maskulinitet, utan också om relationella aspekter [60]. Pojkars utövande av sexuellt våld 
har också påvisats ha ett samband med att regelbundet titta på pornografi [79]. Värt att notera 
är att detta samband inte är ett fastslaget orsakssamband. 

I Sverige har forskare fokuserat på unga män som utövat sexuellt våld mot en kvinnlig partner 
[61; 62]. I en studie analyserade forskarna inlägg som gjorts på en feministisk anti-våld-kampanj 
(bedriven online) och intervjuer med män (17–45 år) som utövat sexuellt våld innan de fyllt 25 
år. Sammantaget påvisades hur beteende och identitet kan krocka; våld fördöms och insikten 
till att våld har utövats kan komma först i efterhand [62]. 

Kliniska implikationer 
Denna forskningssammanställning pekar på ett antal aspekter som det finns fog för att 

fästa avseende vid i arbetet med våld i ungas nära relationer. Både svensk och internationell 
forskning adresserar exempelvis att det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer, så som kön 
och sexualitet, i såväl ett preventivt som ett stödjande arbete samt utforma insatser så att de 
möter upp olika grupper av ungdomars behov [63–68]. Därtill lyfts också vikten av att beakta 
det ungdomsspecifika – så som att ungdomar kan bli utsatta i den allra första relationen och 
därmed kan sakna referensramar till en ’bra’ relation samt det faktum att de allra flesta går i 
skolan – som påverkar utsattheten [33; 69]. 

I skrivande stund saknas djupgående kunskap om hur samhällets stöd till både unga utsatta 
respektive de som utövar våldet är utformat i Sverige: vilket stöd som erbjuds och hur stödet 
upplevs av de unga själva [71]. Detta är gällande både för offentligt tillhandahållet stöd och 
det stöd som civilsamhället erbjuder. Detta trots att landets socialnämnder har ett lagstadgat 
ansvar att ge unga under 18 år som utsatts för partnervåld stöd och hjälp [70]. Studier vid 
institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, ämnar bidra till att fylla kunskapsluckan 
rörande stöd våldsutsatta unga söker, både offentligt och ideellt stöd [72–72]. Inom en snar 
framtid finns det alltså förhoppningsvis ytterligare kunskap om våld i ungas nära relationer i 
Sverige. 

Metodbeskrivning av litteratursökningen 
Denna ’Genväg till forskning’ sammanställdes våren 2022. Ett större antal artiklar publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter ligger till grund och har analyserats inom ramen för detta arbete 
(en myndighetsundersökning lyfts fram i avsnittet om prevalens; rapporter samt föreskrifter i 
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avsnittet om kliniska implikationer). Artiklarna har tagits fram via databaserna ASP, Criminal 
Justice Abstracts, CINAHL, Sociological Abstracts, SocialServices Abstracts, Scopus, 
PsycINFO och IBSS. Exempel på sökord är: dating violence; youth + intimate partner violence; 
young + perpetrators of  violence. Därtill har tidigare forskningssammanställningar utgjort en 
utgångspunkt [16; 33; 75]. Sammantaget resulterar artikelsökningar av den här karaktären ofta 
i ett oöverskådligt stort antal artiklar. I denna genväg har artiklar som passat in i de förutbe-
stämda temana inkluderats. De artiklar som bedömts vara mest relevanta har givits utrymme, 
företrädningsvis studier som utgått från urval med ungdomar 16–19 år. Ett antal studier med 
ett något äldre urval har dock inkluderats då de bedömts vara särskilt betydelsefulla. De teman 
som presenteras har valts ut utifrån att det går att säga att de är bland de mest framträdande 
inom forskningsfältet rörande våld i ungas nära relationer. Samtidigt finns det forskning som 
belyser andra aspekter. Detta medför att denna genväg inte ska betraktas som uttömmande, 
utan snarare som en ingång till forskningsfältet. 
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