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Sammanfattning  
Våld i parrelationer är ett omfattande problem som kan drabba alla kvinnor oavsett ålder. 

Enligt Brottsförebyggande rådet framgår det att nästan var femte person i åldern 16 -24 år 

har blivit utsatt för våld i parrelationer av en nuvarande eller före detta partner, där 

majoriteten av de våldsutsatta är kvinnor. Studien har till syfte att undersöka skolkuratorers 

arbete att uppmärksamma och stödja unga tjejer som blivit utsatt för våld i parrelationer. 

Studien utgår från en kvalitativ ansats där fem stycken skolkuratorer som arbetar på 

gymnasiet i en större stad i Sverige har intervjuats. Resultatet visar att skolkuratorerna 

arbetar på olika sätt för att uppmärksamma våldet, ett exempel var att de ställde frågor vid 

misstanke att en tjej blivit utsatt för våld. De framgår även i resultatet att de arbetar 

förebyggande med gymnasieelever på skolor kring ämnet våld.  

 

Nyckelord: Våld i parrelationer, unga kvinnor, skolkuratorer, gymnasieelever, normer, 

förebyggande arbete, stöd,    



 

 

 

Tack! 
Vi vill rikta ett stort tack till de som har valt att delta i vår studie, med deras kunskap och 

erfarenheter har det möjliggjorts till utförandet av denna studie. Vi vill även passa på att 

tacka vår handledare Helena Hoppstadius som under hela genomförandet av studien gett 

oss vägledning, stöd och råd samt alltid bemött oss med ett stort engagemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund och problemformulering .............................................................................................. 1 

1.2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsningar och centrala begrepp ............................................................................................ 2 

1.4 Disposition.................................................................................................................................... 4 

2. Forskningsområde och kunskapsläge ............................................................................................. 4 

2.1 Våld mot unga tjejer ..................................................................................................................... 4 

2.2 Professionellas arbete att stödja unga kvinnor ............................................................................. 7 

3.  Teoretiska utgångspunkter........................................................................................................... 10 

3.1 Individuellt perspektiv ................................................................................................................ 10 

3.2 Strukturellt perspektiv ................................................................................................................ 11 

3.3 Socialpsykologiskt perspektiv .................................................................................................... 12 

3.4 Socioekologiska förklaringsmodellen ........................................................................................ 12 

4. Metodologiska utgångspunkter .................................................................................................... 13 

4.1 Forskningsdesign ........................................................................................................................ 13 

4.2 Förförståelse ............................................................................................................................... 13 

4.3 Litteraturutsökning ..................................................................................................................... 13 

4.4 Kvalitativ intervju ....................................................................................................................... 14 

4.5 Fenomenologiskt perspektiv ....................................................................................................... 15 

4.6 Urval av forskningspersoner....................................................................................................... 15 

4.7 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................ 16 

4.8 Metod för analys av empiriskt material ...................................................................................... 17 

4.9 Tillförlitlighet ............................................................................................................................. 18 

4.10 Etiska överväganden ................................................................................................................. 19 

5. Resultat ......................................................................................................................................... 20 

5.1 Presentation av deltagare i studien ............................................................................................. 20 

5.2 Definitionen av våld ................................................................................................................... 20 

5.2.1 Skolkuratorernas definition av våld ..................................................................................... 20 

5.2.2 Hur skolkuratorer erfar att unga tjejer definierar våld ......................................................... 20 

5.3 Hur skolkuratorer uppmärksammar våld bland unga ................................................................. 22 

5.3.1 Skolkuratorers bemötande med våldsutsatta tjejer .............................................................. 22 

5.4 Förebyggande arbete kring våld ................................................................................................. 23 

5.4.1 Normer och värderingar ...................................................................................................... 23 

5.4.2 Orsaker till våld i parrelationer bland unga ......................................................................... 25 

5.5. Stöd och insatser för våldsutsatta tjejer. .................................................................................... 26 



 

 

 

5.5.1 Skolkuratorns roll i mötet med unga våldsutsatta tjejer ...................................................... 27 

5.5.2 Andra insatser ...................................................................................................................... 28 

6. Diskussion .................................................................................................................................... 28 

6.1 Diskussion av resultatet .............................................................................................................. 28 

6.2 Diskussion kring metoden .......................................................................................................... 30 

6.3 Förslag på fortsatt forskning ....................................................................................................... 32 

Referenser ......................................................................................................................................... 34 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................ 37 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Mäns utövande av våld mot kvinnor är ett fenomen som under historisk tid har förklarats 

utifrån flera olika sätt. För att skydda kvinnan mot våldet begränsade Sveriges 

lagstiftning år 1734 mannens rätt till att skada sin fru på ett sådant grovt sätt att det 

skadade henne allvarligt eller till döds, däremot betraktades andra former av våld som 

disciplinering och något som kunde förväntas av mannen i en äktenskapsrelation (Moser 

Hällen & Sinisalo, 2018). Trots att lagen redan stiftades år 1734 anses mäns våld mot 

kvinnor fortfarande vara en vanlig problematik i Sverige (Wiklund, Malmgren Olsson, 

Bengs & Öhman, 2010). Förenta Nationernas (FN) generalförsamling antog år 1993 

deklarationen gällande avskaffandet av våld mot kvinnor. I deklarationen fördöms både 

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor oavsett om våldet förekommer inom 

familjen eller i samhället. I artikel 4 framkommer det att staterna bör med alla resurser 

och utan fördröjning bedriva en politik som har till mål att upphäva våldet mot kvinnor 

(Operation kvinnofrid, u.å.). Trots att deklarationen funnits i drygt 25 år utmärker World 

Health Organization (WHO) likväl som FN att partnervåld är den absolut vanligaste 

våldstypen mot kvinnor, då män som utövar våld mot kvinnor förekommer i alla 

världens länder, inom alla typer av grupper, religioner och även samhällsklasser 

(Johnsson Latham, 2014). I Sverige anmäldes ungefär 12 000 misshandelsbrott under år 

2017, där gärningspersonen som utövade våldet var en närstående till den våldsutsatta. 

Det framkommer även i Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning att 

18 procent av de som blev utsatta för misshandel utsattes av en person som de var i nära 

relation till (Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2018 ). Våld i nära relationer kan orsaka 

flera konsekvenser för kvinnor som blir utsatta oavsett ålder. Våldets konsekvenser kan 

innefatta bland annat fysiska, somatiska och psykiska skador, sjukskrivningar, 

självmordstankar och självmordsförsök, ekonomiska och sociala konsekvenser, riskbruk 

av alkohol och narkotika, konsekvenser gällande föräldraskapet eller dödligt våld som är 

den yttersta konsekvensen (Moser Hällen & Sinisalo, 2018).  

 

Våld i nära relationer kan drabba alla kvinnor oavsett individuell situation, i de flesta 

fall uppmärksammas kvinnor och barns situation vilket leder till att unga våldsutsatta 
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kvinnor kan riskeras att förbises (Socialstyrelsen, 2016). Det framgår i en studie som 

utförts i Storbritannien att det finns mycket forskning kring vuxnas samt barns 

erfarenheter av våld i nära relationer medan forskningen om våld i ungdomsrelationer är 

bristfällig och otillräcklig (Bartner, 2009).  Även i svensk kontext lyfts det fram att 

forskningen är otillräcklig kring unga kvinnor som har blivit utsatta för våld i 

parrelationer, bland annat framkommer det att våld i parrelationer är en dold och tyst 

problematik i Sverige och behövs därför uppmärksammas (Wiklund, Malmgren Olsson, 

Bengs & Öhman, 2010). Forskningen beskrivs vara ett sätt att vidga kunskapen hos den 

professionella när det gäller våld i parrelationer, det behövs dock mer forskning för att 

öka kunskapen om hur våldet kan påverka den unga våldsutsatta kvinnan (Ismail, 

Berman & Ward Griffin, 2007). 

 

Trots att våldet som utövas i parrelationer är ett erkänt politisk och socialt problem i 

samhället samt att det finns en kännedom om att stöd behövs för individer som är 

utsatta, är det fortfarande svårt att se vilket stöd socialarbetare kan tillhandahålla samt 

hur det ska utföras i praktiken (Ekström, 2018). Eftersom partnervåld bland unga inte 

uppmärksammas tillräckligt och att det kan vara svårt att veta vilket stöd professionella 

kan ge, finns det ett behov av att undersöka hur professionella som till exempel 

skolkuratorer arbetar för att uppmärksammar våld i parrelationer bland unga. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers arbete att uppmärksamma och stödja 

kvinnliga gymnasieelever som utsatts för partnervåld. Utifrån syftet formulerades 

följande frågeställningar: 

 Hur definierar skolkuratorer våld mot unga tjejer?    

 Hur arbetar skolkuratorer för att uppmärksamma eventuellt våld i parrelationer? 

 Hur arbetar skolkuratorer förebyggande mot våld i parrelationer?  

 Vilket stöd finns att tillgå för unga kvinnor som blivit utsatta för våld av sin 

partner? 

1.3 Avgränsningar och centrala begrepp  
Vår studie undersöker skolkuratorers arbete och erfarenheter av att stödja unga kvinnor 

som har utsatts för våld i parrelationer. Mäns våld kan drabba alla kvinnor oavsett ålder, 

vi har därför valt att avgränsa studien till kvinnor mellan 15-21 år som går på gymnasiet. 

I studien kommer vi att använda både begreppen ”unga kvinnor” samt ”unga tjejer” för 
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att benämna kvinnor som är i åldern 15-21 år. Vid redogörelse för tidigare forskning har 

det inte alltid framgått vilken ålder de deltagande kvinnorna haft, trots detta kommer vi 

använda samma begrepp. Benämningen ”äldre kvinnor” i studien avser kvinnor som är 

äldre än 21 år och som inte studerar på gymnasiet. Med skolkuratorer menar vi 

yrkesprofessionella som arbetar som skolkuratorer på gymnasieskolor och i professionen 

kommer i kontakt med unga tjejer.   

 

När vi använder begreppet våld syftar vi på följande handlingar. Socialstyrelsen (2016, S 

17) förklarar följande handlingar som våld; 

  Fysiskt våld: våldet kan innebära slag, knuffar, sparkar, stryptag, örfilar och där 

även våldsutövaren river, biter, bränner, knuffar eller drar personen i håret. 

 Psykiskt våld: våldet kan innebära hot, trakasserier, tvång, glåpord och 

våldsutövaren kan också utöva kontroll och social isolering för den våldsutsatta. 

 Försummelse: våldet kan utgöras genom att den utsatte inte får hjälp med 

medicin, hygien eller mat. 

 Sexuellt våld: våldet kan vara sexuella påtvingade handlingar som innebär att 

tvinga den utsatta till samlag utan tillåtelse, se på pornografi, könsstympning 

eller sexuella trakasserier. 

 Ekonomiskt våld: våldet kan handla om att den utsatta inte får ha kontroll eller 

insyn över ekonomin. 

 Materiellt våld: våldet kan innebära att den våldsutsattas personliga saker, 

värdesaker eller bostad förstörs. 

Det är vanligt att våldet består av flera olika våldshandlingar mot den utsatta. 

 

Våld i nära relationer kan förklaras utifrån att det finns en skillnad mellan våld som sker 

i offentligheten och våld som sker i nära relationer. Förklaringen av våld i nära 

relationer är att offret och förövare är närstående med varandra samt att det finns en 

emotionell anknytning mellan dem. Där majoriteten av de som benämns som offer är 

kvinnor och de som benämns som förövaren till våldet i nära relationer är män (Moser 

Hällen & Sinisalo, 2018; Laanemets, Mattsson & Nordling, 2013). Med våld i nära 

relationer samt våld i parrelationer avses i den här studien våld mot unga kvinnor i 

heterosexuella parrelationer. 
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1.4 Disposition 
I Inledning presenteras bakgrund till det ämne som vi valt att skriva vår uppsats om samt 

problemformulering, syfte och frågeställningar till vår studie samt avgränsningar och 

centrala begrepp. I Forskningsområde och kunskapsläge presenteras tidigare forskning 

och relevant litteratur för vårt valda ämne samt en förklaring till hur vi sökt och hittat 

litteratur och tidigare forskning. I efterföljande avsnitt Teoretiska utgångspunkter 

presenteras de teoretiska perspektiv och förklaringsmodell vi har valt att använda oss av 

för att kunna förklarar frågor kring våld i parrelationer. I avsnittet Metodologiska 

utgångspunkter presenteras val av forskningsdesign, förförståelse, en förklaring till hur 

vi sökt och hittat litteratur och tidigare forskning, insamlingsmetod, fenomenologiskt 

perspektiv, urval, tillvägagångssätt, analysmetod, tillförlitlighet och etiska 

överväganden. I avsnittet efter som är Resultat presenteras resultatet av det analyserade 

materialet samt kopplat till forskning och teoretiska utgångspunkter. I det sista avsnittet 

Diskussion diskuteras studiens resultat och den valda metoden samt diskussion om 

fortsatt forskning kring ämnet. 

 

2. Forskningsområde och kunskapsläge 

2.1 Våld mot unga tjejer 
Axell (2018) har på uppdrag av Brottsförebyggande rådet gjort en analys om brott 

gällande våld i nära relationer bland ungdomar. Nästintill var femte person i åldern 16 -

24 år har blivit utsatt för våld i parrelationer av en nuvarande eller före detta partner, där 

personen någon gång i förhållandet har blivit utsatt för bland annat inskränkningar av 

deras frihet, systematiska kränkningar, trakasserier, hot, misshandel eller sexualbrott. 

Resultatet av utsattheten för våldet visade sig vara högre för personer som var mellan 

20-24 år. Den vanligaste typen av våld som individerna visade sig ha utsatts för var 

psykiskt våld, där kvinnorna var överrepresenterade. Analysen visade ett resultat av att 

14 procent av killarna samt 23 procent av tjejerna har blivit utsatt för något av brotten 

gällande partnervåld (ibid.). 

 

Wiklund et al. (2010) benämner olika konsekvenser av partnervåld som är 

förekommande när det gäller specifikt yngre kvinnor som blivit utsatta. De menar att 

erfarenheter av partnervåld i ung ålder kan påverka den unges pågående utveckling och 
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identitetsskapande, något som kan leda till allvarliga konsekvenser. Våldet kan påverka 

unga kvinnors syn på sin framtid och sin personliga utvecklingen negativt. 

Konsekvenser kan även handla om att prestationen i skolan försämras för de unga 

kvinnor som lever eller har levt i relationer där våld har förekommit, andra 

konsekvenser som uppstår av våldet kan också resultera i att den unga kvinnan börjar ta 

avstånd från sociala sammanhang (ibid.). Ytterligare konsekvenser som uppstår i 

förhållande till våldet kan handla om rädsla för förövaren, uppkommande skador av 

våldet eller oplanerade graviditeter. Något som brukar vara de konsekvenser som 

beskrivs mestadels av äldre kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer i hemmet 

men som också kan beskrivas av yngre kvinnor (Chung,2007).  

 

Tidigare forskningsresultat styrker hur våldet kan tolkas utifrån samspelet mellan kön 

och makt i det svenska samhället bland ungdomar som befinner sig eller har levt i 

parrelationer där det förekommit våld. Unga mäns utövande av våld mot unga kvinnor 

förklaras både som en individuell problematik där männen bär ansvaret för utövandet av 

våldet. Det kan också handla om en strukturell problematik som grundar sig i 

ojämlikheter i samhället mellan killar och tjejer där maktförhållanden kan vara 

könsrelaterade (Wiklund et al, 2010). Enligt Chung (2007) visar forskningsresultatet 

från intervjuer med flertal unga kvinnor om våld i parrelationer, att våldet förklarades 

som ett problem på individnivå. De anser därför att det inte är ett samhällsproblem när 

det handlar om ojämlikhet mellan könen. De unga kvinnorna ansåg snarare att orsaken 

till våldet var att de själva hade valt en dålig pojkvän att vara tillsammans med. Wiklund 

et al. (2010) förklarar att våldet kan beskrivas som ett individualiserat problem, där 

unga kvinnor i den meningen definieras som de våldsutsatta men som sedan beskylls för 

att ha gjort ett dåligt val av partner och att de anses utifrån samhället ha ett ansvar som 

kvinna att sätta stopp för våldet. 

 

Det finns flera olika orsaker till varför unga kvinnor stannar kvar i ett förhållande även 

fast det förekommer våld. Enligt Chung (2007) framkommer det att det finns ett 

antagande utifrån ”sunt förnuft” om att det ska vara lättare för yngre kvinnor att bryta 

sig loss från ett förhållande där det förekommer våld. Antagandet grundas av att många 

unga kvinnor inte anses vara i samma beroendeställning till sin partner, då de inte är 

ekonomiskt beroende eller har barn med mannen (ibid.). Det framkommer däremot att 

unga kvinnor ofta stannar kvar i relationer trots att de utsätts för våld (Barter, 2009). En 
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orsak till att kvinnor stannar kvar kan vara att kvinnorna generellt ursäktar våldet och 

minimerar det, vilket kan skapa och utgöra en normalisering av våldet. Anledningen till 

det kan vara på grund av att kvinnan känner lojalitet mot sin partner, skam eller att 

kvinnan hoppas på att våldet ska upphöra och att det ska ske en förändring (Chung, 

2007). Genom att våldet normaliseras så kan gränserna förskjutas och våldet blir mer 

accepterat (Socialstyrelsen, 2016). I flera tidigare studier benämns ungdomskärlek vara 

en viktig del i ungdomsåren och att ha en pojkvän skapar en social acceptans. Den 

speciella längtan efter ett intimt förhållande kan beskrivas vara så stark och intensiv hos 

de unga kvinnorna att de lättare förbiser och förlåter våldet som sker. Det är något som 

kan leda till att unga kvinnor stannar kvar i förhållandet fast det förekommer våld 

(Chung, 2009: Bartner, 2009: Ismail, Berman & Ward Griffin, 2007: Martsolf, 

Draucker, Stephnson, Cook & Heckman, 2012). Wiklund et al. (2010) förklarar att det 

finns ett samband mellan ålder och självkänsla, där ungdomens kroppsbild utgör även 

en betydande del i individens sätt att skapa en egen identitet i övergångsperioden från 

att vara en ung tonårstjej till en ung kvinna. I den unga åldern som tonårstjejen befinner 

sig i försöker hon hittar sig själv, sin sexualitet och utvecklar ett ökat behov av vänner 

samt intima relationer. Chung (2007) förklarar i sin forskning att en orsak till varför 

unga kvinnor som blir utsatta för våld av sin partner stannar kvar i ett förhållande kan 

vara att unga kvinnors självkänsla är otillräcklig och att de då inte heller är medveten 

om sitt värde. Det kan resultera till en uppfattning om att de inte förtjänar att bli bättre 

behandlade.  

 

Det visar att det finns många anledningar till att unga tjejer som är utsatta för våld inte 

pratar om det. En förklaring till det är att de unga kvinnorna ser det som ett individuellt 

problem där de har uppfattningen om att de själva bär ansvaret för våldets existens, 

något som leder till att unga kvinnor inte berättar om våldet eller söker hjälp (Chung, 

2007). I Ismail, Berman & Ward Griffin (2007) studie framkommer det att unga kvinnor 

upplevde att det fanns brister av socialt stöd från både föräldrar, lärare, vårdpersonal 

och andra vuxna. De unga kvinnorna som deltog i studien ansåg att bristen av socialt 

stöd var en faktor som bidragit till en normalisering av våldet, vilket gjorde det svårare 

för kvinnor att lämna relationer där det förekom våld. Det framkom även att flera 

kvinnor kände skam och rädsla över att berätta om sin situation för sjukvårdspersonal 

och att de inte heller nämnde något om våldet när de fick frågan, utifrån att de kände en 

rädsla av att bli dömda eller bli dåligt bemötta (ibid.). Utifrån att våldsutsatta kvinnor 
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sällan pratar öppet om sin situation om de inte ifrågasätts direkt om våldet, är det ytterst 

betydelsefullt att professionella som träffar unga våldsutsatta kvinnor i sitt arbete ha 

som rutin att fråga om våld. Det är därför viktigt att fråga om det tidigare förekommit 

våld eller om de tidigare upplevt sexuella övergrepp i sina relation. Det framkommer 

också att social kontakt är en viktig del i unga kvinnors återhämtning från våldet. 

Vänner som tidigt griper in i en sådan situation är något som beskrivs vara väldigt 

betydelsefullt för de unga kvinnornas utsatthet och återhämtning (Wiklund et al. 2010). 

2.2 Professionellas arbete att stödja unga kvinnor 
Personer som är eller har blivit utsatta för våld kommer i kontakt med olika 

verksamheter inom hälso- och sjukvården som till exempel vuxenpsykiatrin, missbruks- 

och beroendevården, akutmottagningar, ungdomsmottagningen eller elevhälsan 

(Socialstyrelsen, 2016). Det kan handla om att de våldsutsatta söker professionell hjälp 

och stöd för hantering av smärta, stress eller traumatiska upplevelser som uppkommit av 

våld i parrelationer (Wiklund et al. 2010). En aktuell och mycket viktig fråga att beröra 

är vem som uppbär ansvaret för att tillgå stöd och hjälp för de kvinnor som blir utsatta 

för våld av en partner (Ekström, 2012). Socialarbetare har tidigare fått kritik på grund av 

att de inte har uppmärksammat eller inte kunnat upptäcka att kvinnor har varit utsatta för 

våld i nära relationer (Ekström, 2018).  

 

Många unga kvinnor vänder sig till skolkuratorer vid olika typer av problem, där utav kan 

unga tjejer som blivit utsatta för våld i parrelationer komma i kontakt med skolkuratorer. 

Det är därför viktigt som skolkurator att skapa sig en helhetsbild över hur elevens situation 

ser ut. Det är även betydelsefullt för att se om eleven är i behov av annat stöd och hjälp 

som till exempel i från socialtjänst eller barnpsykiatrin (D-Wester, 2005). Enligt svensk 

lagstiftning ska gymnasieskolor arbeta med elevhälsa, vilket framkommer enligt 2 kap 25 § 

i Skollagen (SFS 2010:800); 

 

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”  
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Av lagrummet framgår att elevhälsans arbete omfattar olika aspekter för att främja 

elevernas hälsa och arbetet ska vara förebyggande (ibid.). Skolkuratorer arbetar under 

elevhälsan, där elevhälsan har ett ansvar att se till att skolan bidrar till elevers 

uppväxtvillkor och trygghet i skolan. (Skolverket, 2013). Skolkuratorens arbetsuppgifter 

innebär att genom insatser stödja enskilda elever som exempelvis göra sociala 

bedömningar, med anledning för att rätt hjälp och stöd ska tillgås för de elever som har 

svårigheter och på så sätt kan positivt bidra till elevens emotionella och sociala 

utveckling (D- Wester, 2005). Martsolf et al. (2012) tar upp i sin forskning att det är 

viktigt att professionella som arbetar i möte med ungdomar bör vara medvetna om att 

partnervåld kan förekomma samt att våld kan ske på olika sätt. Det är viktigt för att 

kunna uppmärksamma våldet och hjälpa den som är våldsutsatt.  

 

Forskare betonar att det är viktigt att professionella har en välutbildad grund för att 

kunna ge det stöd som våldsutsatta behöver för att kunna bearbeta händelsen samt för att 

kunna återhämta sig efter trauman de varit med om. Som professionell i mötet med unga 

våldsutsatta kvinnor, är därför förtroende en viktig del i arbetet för att sedan kunna 

bygga en professionell relation där den unga kvinnan är respekterad och känner sig hörd 

för att kunna bearbeta smärtsamma och känsliga frågor. För att kunna förbättra 

exempelvis vårdens insatser och stöd till de unga kvinnorna måste de berördas 

perspektiv och erfarenheter av verkligheten tas in, lika så strukturella hinder för att 

förbättra stödet för våldsutsatta i parrelationer (Wiklund et al. 2010). Konsekvenserna 

som kan uppkomma av våld i parrelationer är inte alltid synliga, vilket gör det ännu mer 

betydelsefullt att professionella bör ha kunskap om att våld kan ske i parrelationer samt 

att personalen bör ha i åtanke att ta emot svaren från de våldsutsatta kvinnorna med en 

känslighet (Ismail, Berman & Ward Griffin, 2007). 

 

Det är viktigt att som professionell vara medveten om tillgängligheten till insatser och 

vård, något som kan vara avgörande till förebyggande arbete och behandling när det 

gäller frågor kring våld. Världsorganisationen WHO tillsammans med andra forskare 

anser att det är viktigt att det finns förebyggande modeller av hantering och behandling 

för de som utsatts för våld i nära relationer och som tar hänsyn till ett intersektionellt 

perspektiv av exempelvis kön, ålder och klass (Wiklund et al. 2010). Chung (2007) 

förklarar att det också finns ett starkt behov av utbildning till unga män och kvinnor för 

att medvetenheten hos unga ska öka när det gäller våld mot unga kvinnor i parrelationer. 
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Detta skulle bidra till en ökad uppmärksamhet kring att unga kvinnor är offren till våldet 

och att de inte heller bär ansvaret över våldet som de blir utsatta för. Det behövs riktas 

ett betydligt större fokus på arbetet för hur unga kvinnor ska kunna få ett värdigt liv utan 

våld, samt att kunna uppmärksamma frågor kring mäns val och ansvar att utöva våld 

mot kvinnor. 

 

I Ungdomsstyrelsens analys om våld visar det på att det finns flera insatser gällande 

förebyggande arbete kring våld i nära relation när det gäller unga, där de flesta insatser 

är för ungdomar mellan 12-18 år. Det framgår i analysen att skolan är en plats där 

våldsförebyggande arbete förekommer, då ungdomar tillbringar mycket av sin tid i 

skolan och att insatser gällande förebyggande arbete mot våld kan nås ut till många på 

samma gång. Det framgår dock att det kan bli problematiskt att ha insatser mot grupper 

med både tjejer och killar som deltar samtidigt. Det utifrån att förebyggande arbetet i 

största grad berör killars attityder och handlingar men också för att tjejer ska få en 

möjlighet att reflektera kring våld i nära relation och genom deras perspektiv kunna 

definiera våldets olika former och konsekvenser (Ungdomsstyrelsen, 2013). Genom att 

föra öppna diskussioner med ungdomar som tidigare levt i relationer där det förekommit 

våld kan det skapa ett stöd till att beröra ämnet och låta ungdomen bearbeta sin situation, 

samtidigt som den unga själv ska få reflektera om tidigare erfarenheter. Genom att 

benämna ämnet i diskussion kan våldet definieras, något som kan leda till att den unga 

som tidigare varit utsatt för våld i nära relation inte ska hamna i en sådan situation igen 

(Martsolf et al., 2012).  

 

Målet inom våldsförebyggande arbete för ungdomar syftar på att förändra beteende eller 

utvecklingen av ett visst beteende som kan vara problematiskt för individen själv eller 

andra individer. Professionellas tolkning av våldets förekomst och inverkan på unga har 

en stor del i hur ett förebyggande arbete mot våld ska utvecklas. Det kan handla om att 

se våldet utifrån ett genusbegrepp för att kunna synliggöra normer kring vad som anses 

vara manligt och vad som anses vara kvinnligt samt olika maktstrukturer, vilket kan 

genom det utveckla våldsförebyggande arbete (Ungdomsstyrelsen, 2013). Ämnet våld i 

parrelationer bör även belysas av professionella samt diskuteras med ungdomar i tidigt 

skede för att underlätta diskussion kring ämnet och för att ge kunskap i förebyggande 

syfte för att våldet inte ska ske (Martsolf et al., 2012). Det framgår att elever som är i 15 

års åldern har en större möjlighet att förändra sina attityder och handlingar till skillnad 
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från gymnasieelever (Ungdomsstyrelsen, 2013). Tidigare forskning har visat på goda 

resultat gällande attityder och färdigheter utifrån förebyggande arbete mot partnervåld i 

tonåren samt att det har gett ökad kunskap om vad som anses vara ett hälsosamt 

förhållande eller inte (Antle, Sullivan, Dryden, Karam & Barbee, 2011).  

 

Utifrån sökning av tidigare forskning framkommer det att det inte finns så mycket 

forskning om skolkuratorer i mötet med unga kvinnor som blivit utsatta för våld i 

parrelationer. Den större delen av forskningen som framkommit handlar om unga 

kvinnors perspektiv om våld i parrelationer samt vården och socialtjänstens 

professionella roll i mötet med unga kvinnor som blivit utsatt, samt individens egen 

erfarenhet och tankar kring våld i nära relationer. 

 

3.  Teoretiska utgångspunkter 
För kunna få en bättre förståelse och förklaring varför våld förekommer i parrelationer 

behöver vi använda oss av olika teorier för att förklara orsaker och omfattningen av 

våldet. Vi har valt att utgå ifrån tre stycken teoretiska perspektiv och en 

förklaringsmodell, det för att kunna förstå och förklara våld i parrelationer hos unga. De 

fyra perspektiven vi har valt är individuellt perspektiv, strukturellt perspektiv, 

socialpsykologiskt perspektiv samt en socialekologisk förklaringsmodell. 

Socialstyrelsen (2016) tar upp olika perspektiv för att förklara orsaker till våld i nära 

relationer. Vi har därför valt att utgå från tre av dem, vi har sedan använt oss av annan 

relevant litteratur för att förklara vad de olika perspektiven innebär. Den 

socialekologiska förklaringsmodellen har vi valt att utgå från då det förklara våldet 

genom att ta hänsyn till flera olika perspektiv. Vi ansåg därför att det var relevant att 

använda oss av den i vår studie för att kunna förklara omfattningen och orsaker till våld i 

parrelationer. 

3.1 Individuellt perspektiv 
Ett individuellt perspektiv utgår från omfattningen av individen och individuella faktorer 

(Socialstyrelsen, 2016). En vanlig orsak till mäns våld mot kvinnor är personliga 

faktorer och utgår ifrån en individnivå, där orsaken till våldet kan handla om mannens 

personliga egenskaper (Eliasson & Ellgrim, 2006 ). Utifrån ett individuellt perspektiv 

utgår det från biologiska orsaker där utgångspunkten handlar om att män av naturen är 

mer aggressiva än kvinnor och att det anses vara en orsak till att män är mer våldsamma. 
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Det kan också vara att utgå ifrån mannens psykiska mående för att förklara orsaker till 

våldet (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). 

 

Individuellt perspektiv har fått kritik av feministiska forskare som studerar frågor 

kring våld, då perspektivet inte tar hänsyn till att kön är en faktor som påverkar den 

maktordningen som finns i samhället (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). Det 

kan också bli problematiskt att bara utgå från ett individuellt perspektiv som 

förklaringen av våldet, då det kan antas att det bara är en viss grupp av män som till 

exempel män med alkoholproblematik, kriminella eller aggressiva män som utövar våld. 

Det kan leda till ett antagande om att män som inte överensstämmer med något av dessa 

inte utövar våld, vilket gör att problemet kan bli förminskat och distanserat. Gällande 

förebyggande arbete kring våld kan ett individuellt perspektiv skapa svårigheter att 

komma fram till förebyggande åtgärder som är generella mot mäns våld i samhället 

(Eliasson & Ellgrim, 2006 ). 

3.2 Strukturellt perspektiv 
Våldet kan förklaras utifrån ett strukturellt perspektiv där maktfördelningen mellan 

könen är ojämn samt att jämställdheten i samhället är bristfällig (Socialstyrelsen, 2016). 

Utifrån ett strukturellt perspektiv förklaras inte våld av psykologiska orsaker eller 

sociala problem där det bara är en särskild grupp av män som slår en särskild grupp av 

kvinnor. Det är snarare strukturella faktorer som spelar in gällande mäns våld mot 

kvinnor än individuella faktorer, vilket innebär att makt och våldsutövning är kopplat till 

kön samt mäns strukturella överordning och kvinnors underordning som en orsak till 

våldet (Moser Hällen & Sinisalo, 2018; Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). Det 

kan innebära att det direkta eller indirekta strukturerna underlättar och uppmuntrar män 

att kontrollera, dominera eller att till och med utsätta kvinnor för våld utifrån de normer 

som finns i samhället för män respektive kvinnor (Eliasson & Ellgrim, 2006 ). 

 

Genom att se våldets orsaker utifrån ett strukturellt perspektiv kan konsekvenserna bli 

att antagandet om att varje kvinna kan bli utsatt för våld, något som kan skapa oro för 

kvinnor i samhället gällande hotet om att bli utsatt för våld (Holmberg, Smirthwaite & 

Nilsson, 2005). Eliasson (1997) tar upp några exempel om hur hot gällande våld 

påverkar kvinnor i samhället och deras vardag även fast de inte lever med en man som 

utsätter dem för våld. Det kan handla om oro över att jogga ensam i en park, oron över 



 

 

12 
 

att vänta ensam vid en busshållplats på kvällen, oron över att våga fråga män som de 

inte känner om vägen, oron över att gå hem ensam till en manlig bekant för en kopp 

kaffe eller liknande (ibid). Genom att det strukturella perspektivet ser alla kvinnor som 

potentiella våldsoffer och alla män för potentiella våldsutövare kan det påverka kvinnors 

rörelsefrihet och kvinnors demokratiska rättigheter, något som kan skapa begränsar i 

kvinnors liv generellt (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). 

3.3 Socialpsykologiskt perspektiv 
Våld i parrelationer kan vara att ses utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

(Socialstyrelsen, 2016). Det socialpsykologiska perspektivet handlar om förhållandet 

mellan individ och samhälle. Där syftet är att förstå och förklara individers känslor, 

tankar och beteende kopplat till samhället och samspelet mellan dem. För att få en 

förståelse kring förhållandet mellan individen och samhället behövs en kunskap om till 

exempel hur interaktionen mellan individer fungerar, vilken inverkan normer och 

värderingar har på individen och vilken roll individen har samt hur den utövar sig 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Våldet kan förklaras ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

utifrån att relationen mellan mannen och kvinnan i förhållandet är en avgörande faktor 

och en orsak till att våld uppkommer (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). Det 

handlar om att utgå från att våldet är en tvivelaktig handling och något som inte behöver 

betyda att relationen bryts upp. Det kan innebära att våldet är något som de väljer att 

förhålla sig till eller inte i relationen, vilket utgår från ett aktivt val av att bryta upp 

förhållandet eller inte (Holmberg & Enander, 2010). 

 

Socialpsykologiskt perspektiv har fått kritik av andra forskare utifrån att interaktionen 

mellan mannen och kvinnan i relationen betonas starkt, något som innebär att mannen 

och kvinnan anses båda på olika sätt ha ett ansvar och makt över våldshandlingar. Det 

kan innebära att mannen har makten att utöva våldet i relationen men att kvinnan har 

makten i valet av att lämna relationen när det förekommer våld. Något som blir 

problematiskt då kvinnan anses bära lika mycket ansvar av det våld som uppkommer. 

Det innebär också att om kvinnan väljer att bryta upp förhållandet och lämna mannen så 

är det inte självklart att våldet upphör (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). 

3.4 Socioekologiska förklaringsmodellen 
Våldet kan även ses utifrån ett samhällsperspektiv som utgår från socioekonomiska 

förhållanden samt att samhälleliga faktorer har en påverkan gällande människors 
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livsvillkor som exempelvis klass, etnicitet, sexualitet och ålder. Den socioekologiska 

förklaringsmodellen utgår från könsmaktsordningen med hänsyn till andra faktorer. Den 

socioekologiska förklaringsmodellen är byggd utifrån en teori om att det inte finns ett 

perspektiv, en förklaring eller orsak till varför män utövar våld mot kvinnor i nära 

relationer, utan att det kan vara en interaktion mellan samhälleliga, strukturella, 

relationsbetingande och individuella faktorer. Med hjälp av modellen kan våld 

analyseras utifrån olika teorier och olika nivåer, det är för att skapa ett mer dynamiskt 

och komplex sammanhang än enskilda orsakssammanhang  (Socialstyrelsen, 2016; 

Moser Hällen & Sinisalo, 2018). 

 

4. Metodologiska utgångspunkter  

4.1 Forskningsdesign  
Utifrån studiens utgångspunkt, att undersöka hur skolkuratorer arbetar i möte med unga 

tjejer som har blivit utsatta för våld i parrelationer har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ forskningsdesign. Vi valde att tillämpa metoden då den tillför möjligheten att 

kunna studera samt inhämta det empiriska materialet från händelser i det verkliga livet 

av specifika kontexter, något som var betydande i vår studie då vi hade till syfte att 

intervjua skolkuratorer som i sin profession möter unga kvinnor (Olsson & Sörensen, 

2011; Bryman, 2018).  

4.2 Förförståelse  
Vi som uppsatsförfattare har inga egna erfarenheter kring ämnet våld i parrelationer, 

däremot anser vi att utifrån tidigare kurser i utbildningen och dess litteratur har det gett oss 

en del förkunskaper gällande ämnet. Vi anser själva att vi har en viss förförståelse då vi 

båda två är kvinnor och är nära i åldern till de unga kvinnorna som skolkuratorerna möter i 

sin profession. Utifrån att vi själva nästintill är i samma ålder och tillsammans med vår 

förförståelse tror vi att vi lättare förstå att vara en ung kvinna samt hur tiden i gymnasiet 

kan vara. Trots de förkunskaper samt förförståelse vi erhåller har vi förhoppningar om att 

det inte påverkar utförandet av intervjuerna eller studien.  

4.3 Litteraturutsökning 
För att hitta relevant litteratur som skulle vara till grund för studiens uppbyggnad och 

innehåll sökte vi efter vetenskapliga artiklar i ProQuest under databaserna ERIC, 

PsycARTICLES, PsycINFO, PTSDpuns, Socialogical Abstracts samt Worldwide 
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Political Sciennce Abstracts. Vi valde att välja ut ord som vi ansåg kunde ge oss en 

bredare söksträng då vi strävade efter att få många relevanta resultat. Vi använde 

sökorden Female, Young women, Young female, violence, domestic viloence, 

relationship, vi använde endast artiklar som var peer reviewed för att få så tillförlitlig 

forskning som möjligt. Sökningen gav oss ett brett resultat av relevanta artiklar till vårt 

ämne. Då vårt mål var att hitta artiklar som avser professionellas arbete med unga 

kvinnor som blir utsatta för våld i parrelationer gjorde vi flera sökningar där vi använde 

sökord som social work, social service, school social work. Utifrån de resultat vi fick av 

vår sökning läste vi artiklarnas abstract för att på ett övergripande sätt förstå artiklarna 

och kunde därför välja ut de artiklar vi ansåg kunde vara relevanta för vårt ämne. Bland 

de utvalda artiklar som vi ansåg var aktuella och till stöd för vår studie granskade vi 

deras referenslistor för att se om vi på så sätt kunde finna ytterligare relevant forskning 

kring vårt ämne. Ett annat sätt för att vidga möjligheten till att inhämta mer väsentlig 

litteratur till uppsatsen sökte vi även efter litteratur i primo som är Mittuniversitetets 

biblioteksdatabas.  

4.4 Kvalitativ intervju  
För att samla in studiens empiriska material har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer för att genom intervjuerna uppnå beskrivande data där skolkuratorernas eget 

perspektiv, ord eller erfarenheter bidragit till skapandet av en helhet i studien (Levin, 

2008). Semistrukturerade intervjuer valde vi på grund av att det gav möjligheten till en 

öppen struktur av intervjun då vi ville ge utrymme och frihet till skolkuratorn att forma 

sina egna svar utifrån ett professionellt perspektiv av erfarenheter i arbete med unga 

våldsutsatta kvinnor (Bryman, 2018). 

 

När vi genomförde en granskning av vad som studerats i tidigare forskning kring vårt 

valda ämne fick vi inspiration gällande vilka frågerställningar som var relevanta att utgå 

ifrån i vår studie. Våra forskningsfrågor var formulerade utifrån vad vi ansåg var 

betydelsefullt att beröra samt vad vi tyckte saknades av det vi läst i tidigare forskning. 

Vi valde att skriva en intervjuguide som skulle vara ett stöd att förhålla oss till under 

genomförandet av intervjuerna samt ett sätt att försäkra oss om att vi tog med alla frågor 

vi hade till avsikt att fråga. Intervjuguiden bifogas som bilaga 2. Utifrån studiens 

frågeställningar skapade vi temaområden som vi använde oss av i intervjuguiden som 

bestod av kuratorns bakgrund,  frågor kring våldet, stöd och hjälp samt orsaker till 
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våldet. Utifrån temaområdena skapade vi relevanta frågor att ställa till deltagarna i 

intervjuerna. Slutligen resulterade det i att vår intervjuguide bestod av tolv öppna frågor 

samt flera följdfrågor som var utformade i relevans till de olika temaområdena. 

4.5 Fenomenologiskt perspektiv 
Vi har valt att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv för att kunna förstå ett fenomen 

som i vår studie är att förstå våld i förhållande till hur skolkurator arbetar för att 

uppmärksamma och stödja unga kvinnor som blivit utsatt för partnervåld. 

Fenomenologiskt perspektiv är gör det möjligt till inhämtningen av människors förståelse 

ifrån verkliga händelser i livet vilket gör att fenomenologiskt perspektiv är angeläget i 

studien då studiens empiriska material är inhämtas ifrån skolkuratorers egna upplevelser 

och erfarenheter av våld bland unga i parrelationer (Husserl, 1995). Ett fenomenologiskt 

perspektiv blir därmed relevant för studien då vi ville förstå komplexa problem och 

fenomen med kopplingar till samhällsvetenskap, då vi strävade efter att även förstå den 

problematik vi undersökte i förhållandet till det sociala arbetet (Yin, 2013; Levin, 2008). 

Ett induktivt arbetssätt i kombination med fenomenologiskt perspektiv möjliggör strävan 

mot tolkning och förståelse istället för att finna en förklaring.  Det innebär att allt empiriskt 

material i vår studie är inhämtat från verkligheten för att skapa en mer större förståelse 

kring hur skolkuratorer arbetar för att uppmärksamma och stödja kvinnliga gymnasieelever 

(Levin, 2008). 

4.6 Urval av forskningspersoner  
Målpopulationen som har undersökts och studerats i studien består av skolkuratorer som 

är verksamma inom friskolor och kommunal gymnasieskolor. Vi ansåg att det var 

betydelsefullt att undersöka både yrkesvägsamma skolkuratorer vid kommunala skolor 

samt friskolor då kravet om elevhälsan kan skiljas mellan skolorna. Vi valde att studera 

skolkuratorers arbete då vi ansåg att det är den yrkesroll som kommer i kontinuerlig 

kontakt med unga tjejer mellan 15 - 21 år. För att avgränsa målpopulationen till att inte 

bli allt för stor har vi valt att förhålla oss till deltagare som arbetar som skolkuratorer på 

gymnasiet i en större stad i Sverige. Vi har använt oss av ett målstyrt urval då vi endast 

har förfrågat skolkuratorer som arbetar på gymnasiet, då vi strävade efter att intervjua 

deltagare som vi ansåg var relevanta utifrån syftet med studien (Yin, 2013).  
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4.7 Tillvägagångssätt  
För att vi skulle kunna få kontakt med de skolkuratorer som är verksamma på gymnasiet 

i den större staden vi valt att undersöka utförde vi en sökning via internet, vilket 

resulterade till att vi fick kontaktuppgifter till totalt åtta stycken skolkuratorer som var 

verksamma inom friskolor samt kommunala skolor. Vi valde sedan att kontakta via mail 

de skolkuratorer vi ville förfråga om att delta i vår studie. I mailet vi skickade ut till de 

utvalda skolkuratorerna bifogade vi vårt informationsbrev där vi presenterar oss, 

studiens syfte, vilka rättigheter deltagaren har i genomförandet av studien samt vilka 

skyldigheter vi har till personen som väljer att delta. Informationsbrevet återfinns i 

bilaga 1. Tillsammans med deltagarna bestämde vi vilken tid och plats som passade bäst 

för deltagaren att genomföra intervjun. Fyra av fem intervjuer genomfördes på 

skolkuratorns eget kontor, var av en skolkurator önskade en annan plats som vi 

anpassade oss efter.  I början av varje intervju gick vi igenom informationsbrevet för att 

säkerställa att deltagaren har förstått informationen och för att ge personen en möjlighet 

till att fråga om den undrar något. Vi frågade även om samtycke till deltagande av 

studien och informerade om att personen kunde ta tillbaka samtycket när den ville under 

studiens gång. Vi informerade även deltagaren om att personen kommer att bli 

avidentifierade för att de svar som deltagaren ger i intervjun inte ska kunna gå att koppla 

ihop med enskild individ. Efter att vi gått igenom informationsbrevet frågade vi 

deltagaren om personen kände att det var okej att spela in intervjun, vilket samtliga 

deltagare inte hade något emot. 

 

Vid varje intervjutillfälle var det alltid en av oss som utförde intervjun medan den andra 

var mer observerade och kompletterade med skriftliga anteckningar. Vår intervjuguide 

använde vi som ett stöd för att tillförsäkra att vi informerat om allt gällande 

genomförandet av intervjun samt att vi frågat alla frågor som vi hade till avsikt att ställa. 

Vi var uppmärksamma på att endast ställa öppna frågor till den professionella för att 

skapa möjligheter till att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna till vår insamling 

av empirin. Då vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer gav det oss möjligheten till 

att under intervjun ställa följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden men som vi 

ville att deltagaren skulle utveckla. För att sedan säkerställa att vi inte missat någon 

information från deltagaren har vi vid varje intervjutillfälle spelat in med hjälp av en 

diktafon. När intervjun var färdig avslutade vi varje samtal med att tacka deltagaren för 

att personen har valt att delta i vår studie, vi frågade även varje deltagare om personen 
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hade några andra frågor gällande studien samt om deltagaren hade något som den ville 

tillägga. Några av deltagarna valde då att tillägga eller utveckla svar som de redan gett 

gällande frågorna. Slutligen tillfrågade vi deltagaren om det var okej att kontakta den 

igen om det skulle vara så att vi missat någon väsentlig information eller liknande. På 

grund av tekniska problem som uppstod vid tredje intervjun spelades resterande 

intervjuer in med både diktafon samt mobiltelefon för att komplettera. Varje intervju 

pågick ungefär mellan 15-50 minuter. När intervjun sedan var klar har den av oss som 

genomfört intervjun med stöd av diktafonen transkriberat intervjun genom att skriftligt 

dokumentera det som sagts. Vi båda har noggrant transkriberat ljudinspelningarna ord 

för ord för att säkerställa att vi inte går miste om värdefull information. 

4.8 Metod för analys av empiriskt material  
Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ innehållsanalys som stöd för att analysera 

samt tolka studiens empiriska material. Analysmetoden gör det möjligt att kunna 

fokusera på det latenta och manifesta budskapet i det empiriska materialet för att sedan 

på ett vetenskapligt sätt finna kopplingar och möjliga svar på våra frågeställningar. 

Syftet till metoden var att vi skulle kunna tolka samt beskriva de synliga och 

underliggande komponenterna i materialet för att bilda en förståelse av empirins helhet 

(Olsson & Sörensen, 2011).  Vi har skriftligen transkriberat varje intervju i text för att 

sedan kunna analysera och tolka det empiriska materialet vi har inhämtat. Det första 

steget var att vi enskilt började med att läsa igenom det material vi transkriberat för att 

kunna granska materialet på ett övergripande sätt. Utifrån det vi hade läst i det empiriska 

materialet började vi med att utforma fyra huvudkategorier; Definitionen av våld, hur 

skolkuratorer uppmärksammar våld bland unga , hur skolkuratorer arbetar 

förebyggande kring våld samt stöd och insatser för våldsutsatta tjejer. Studiens 

insamlade empiri har bearbetats och kategoriserats efter huvudkategorier och 

underkategorier, se figuren nedan. Vi läste texten tillsammans och kodade materialets 

innehåll genom att använda oss utav huvudkategorierna, vi läste om texten på nytt för att 

kunna urskilja vilka underkategorier som framkom i texten i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter sammanställde vi det kodade materialet under varje 

tillhörande huvudkategori, vi korrektur läste sammanställningen för att sedan kunna 

fördela texten i olika avsnitt utifrån underkategorier. De delar av materialet vi ansåg var 

irrelevant i förhållande till studiens syfte har vi valt att inte koda (Kuckartz, 2014). 

Exempel på hur vi tolkat huvudteman respektive underkategori förklaras i figur nedan; 
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Text Huvudtema  Underkategori  

… Men jag tror såhär att ofta vet man inte 

om att man har varit utsatt för våld förrän 

man börjar prata om det. Därför våld är inte 

bara att man slår, utan det kan handla om 

helt andra saker också 

Definitionen av 

våld 

Hur skolkuratorer 

erfarar att unga tjejer 

definierar våld 

“Dom skolor jag är på, där jobbar ju både 

jag tillsammans med en skolsköterska, vi går 

ju ut i till exempel till alla ettor där vi pratar 

normer och värderingar, jargonger…” 

Förebyggande 

arbete kring våld 

Normer och 

värderingar 

  

4.9 Tillförlitlighet  
För att stärka tillförlitligheten i studien har vi formulerat frågor som är baserade utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. De upprättade frågorna har utgjort grunden för 

intervjuerna med ambitionen om att informanterna skulle kunna ge svar på det vi har 

avsikt för att undersöka (Bryman, 2018). Vi båda har ständigt varit delaktiga i 

inhämtningen av det empiriska materialet, transkribering och i analysen av materialet. 

Tillsammans lyssnade vi om det inspelade materialet flera gånger för att samtidigt läsa 

igenom transkriberingen för att se att allt överensstämmer. Det gjorde vi för att 

säkerställa att vi inte har missat något i transkriberingen och för att vi strävade efter att 

tillförlitligheten i uppsatsen skulle vara så stark som möjligt. Vi har även strävat efter att 

på ett sådant utförligt sätt beskriva hur vi har gått tillväga i analyseringen av materialet 

samt genomförande av studien för att på så sätt hoppas vi kunna öka uppsatsens 

tillförlitlighet. 

  

Platsen för intervjuer kan också vara en betydelse av tillförlitligheten i studien. Utifrån 

att vi tagit hänsyn till deltagarnas val av plats för intervjuerna kan det skapa en trygghet 

för deltagaren i intervjusituationen. Utifrån att en har intervjuat och en har observerat 

har den som observerat haft möjlighet att ta upp frågor som den som intervjuat kunde ha 

missat eller eventuella frågor som uppkommit under intervjun, något som kan vara 

positivt i studien då vi strävar efter att tillförlitligheten skulle stärkas. 
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4.10 Etiska överväganden  
Vi har tagit hänsyn till etiska riktlinjer då vi har informerat deltagarna om samtycket i 

studien. Deltagarna har fått information om att det är frivilligt att delta i studien och att 

personen i fråga när som helst under studiens gång kan ta tillbaka sitt samtycke utan att 

berätta varför, då det är viktigt att respektera människors egna beslut och val. Deltagarna 

informeras även om konfidentialitet, vilket innebär att intervjumaterialet avidentifieras 

samt att intervjupersonens identitet inte kommer avslöjas i studien. I studien har vi valt 

att ersätta deltagares befintliga namn med andra kvinnliga namn som vi själva har valt 

för att på så sätt säkerställa att svaren inte går att koppla till någon enskild skolkurator 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det är betydelsefullt att överväga både positiva och 

negativa konsekvenser för de som deltagit i studien. Under intervjuerna har majoriteten 

av deltagarna utryckt sig om att det varit en positiv upplevelse att delta, då flera ansett att 

deltagandet i intervjuerna skapat nya perspektiv och tankesätt i sin profession gällande 

ämnet. 

  

Etiska överväganden och bedömningar har varit centralt och betydelsefullt i varje steg 

av processen i vår studie samt i alla berörda val vi har gjort (Johansson & Öberg, 2008). 

Etik är väsentligt inom forskning för hantering av många olika etiska problem som 

under studiens utförande kan uppkomma, speciellt i mötet mellan vi som utför studien 

och våra deltagare (Andersson & Swärd, 2008). Etik är även betydelsefullt att vi som 

genomför studien ska veta hur vi ska bemöta och skydda de personer som medverkar i 

vår studie mot skador eller kränkningar (Vetenskapsrådet, 2017). I genomförandet av 

studien har det varit betydelsefullt att beakta frågan om vår studie kan medföra några 

risker eller etiska problem för våra deltagare. Vi var redan från början medvetna om att 

risken fanns att de frågor vi ställde till den professionella kunde påminna om händelser 

eller situationer som de professionella ansett varit svåra att hantera med individer de 

mött i sitt arbete. Vi var också medvetna om att det kunde uppstå oönskade tankar och 

reaktioner hos skolkuratorn, därför var vi uppmärksamma på hur vi bemötte de vi 

intervjuade så ingen skulle känna sig kränkt eller illa behandlad i utförandet av studien. 

Vi hade även i åtanke om att det var viktigt hur vi formulerade frågorna för att minska 

risken för missförstånd. För att förebygga att ingen skulle komma till skada eller uppleva 

något jobbigt kring genomförandet av intervjuerna ansåg vi att det var viktigt att 

informera de skolkuratorer som deltog om hur det skulle gå till för att de sedan själva 

kunde bestämma om de ville delta i studien eller inte (Johansson & Öberg, 2008). 
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5. Resultat  

5.1 Presentation av deltagare i studien 
 I vår studie skickades åtta stycken förfrågningar till skolkuratorer på gymnasieskolor i en 

större stad i Sverige, varav fem av dem tackade ja till att delta i vår studie. De 

skolkuratorer som deltagit i studien har alla kvinnliga namn och där av är det inga män 

som deltagit. Deltagarna har arbetat mellan 2.5 månader upp till 17 år som skolkurator. I 

resultatet har deltagarnas namn ersatts med följande fiktiva namn Fia, Maja, Ulla, Lina och 

Klara.  

5.2 Definitionen av våld  
För att kunna förstå hur professionella arbetar med unga kvinnor behövde vi får en insyn 

hur skolkuratorerna som deltog i studien definierar och förklarar våld, samt hur deras 

erfarenheter och tankar om hur de unga kvinnor som de möter själva definierar våld.  

 

5.2.1 Skolkuratorernas definition av våld 
Många av kuratorerna förklarade att det inte bara finns en typ av våld utan att våldet kan 

utövas på olika sätt, Fia menar “att våld kan vara fysiskt, materiellt, latent alltså det här 

med att gå på toa, ekonomiskt, sexuellt, försummelse...” Något som förklarar att våld kan 

ta olika uttryck i parrelationer. Majoritet av deltagarna uttryckte sig att de ansåg att 

psykiskt våld och sexuellt våld var det vanligaste som förekom bland unga i parrelationer. 

 

5.2.2 Hur skolkuratorer erfar att unga tjejer definierar våld 
Majoriteten av skolkuratorerna uppgav att många unga kvinnor inte visste eller förstod att 

de blev utsatta för våld utifrån att de själva inte kunde definiera våldet. Vilket illustreras av 

följande citat; 

 

… Men jag tror såhär att ofta vet man inte om att man har varit utsatt för våld 

förrän man börjar prata om det. Därför våld är inte bara att man slår, utan det kan 

handla om helt andra saker också. Att man till exempel förnekar någon att göra 

saker som man tycker om att göra eller att man blir begränsad i hur man får umgås 

med folk eller vilka man får prata med. (Maja) 
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Citatet visar på att våld inte bara behöver handla om slag utan att våldet har andra uttryck. 

Det är därför viktigt att som skolkurator ge exempel på vad som kan tolkas som våld för att 

unga kvinnor ska kunna definiera våldet, samt förstå att de själva är eller har blivit utsatta 

för våld. Det är således betydelsefullt att prata kring våldet för att tjejerna ska förstå att de 

blivit utsatta. Samtliga skolkuratorerna förklarar att det inte alltid handlar om fysiskt våld 

utan att det också kunde förekomma andra typer av våld och att det då kunde vara en orsak 

till att de unga kvinnorna hade svårt att definiera att det just var våld. Psykiskt våld var 

något som flera av skolkuratorerna tog upp. De berättade att de träffat många unga kvinnor 

som beskrivit sin partner som kontrollerande och svartsjuk.  Utifrån ett strukturellt 

perspektiv kan våld förklaras genom att män dominera och kontrollera kvinnor utifrån de 

normer som finns i samhället, något som kan leda till att kvinnor utsätts för våld (Eliasson 

& Ellgrim, 2006 ). Kontrollerande och svartsjukt beteende förklarade flera skolkuratorer 

att unga kvinnor hade svårt att definiera som våld. En kurator förklarar psykiskt våld 

utifrån följande citat;  

 

 

…psykiska misshandeln är ju ofta subtila. Alltifrån om det är väldig stor svartsjuka 

där man blir kontrollerad, ’ja men vadå ska de ta tio minuter? Du skulle ju bara 

handla mjölk? Vad har du gjort?’ Den kommentaren är ju kanske inte jätte farlig 

en gång men om man vet att man alltid kommer få den så fort man går utanför 

lägenheten då blir ju den väldigt jobbig. Men och förklara det för någon, ’men 

vadå han frågar ju bara? Han tyckte väl bara att du var borta länge?’… (Ulla). 

  

Citatet kan tolkas utifrån att det kan vara svårt för unga tjejer att definiera psykiskt våld 

och att det kan bli svårt för den som blivit utsatt att definiera våldet och kunna prata om 

det då våldet inte alltid är synligt, något som kan leda till att det heller inte 

uppmärksammas. För att koppla till tidigare forskning gällande definitionen av våld är 

vetskapen om våldets innebörd hos den professionella av stor vikt. Det framkommer att 

det ska finns en medvetenhet bland professionella i arbete med unga gällande att 

partnervåld förekommer och att det kan utrycka sig på olika sätt (Martsolf et al., 2012). 

Det handlar om att våldets effekter inte alltid är synliga i parrelationer och att det är 

viktigt att kunna ha kunskap om våld (Ismail, Berman & Ward Griffin, 2007)  
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5.3 Hur skolkuratorer uppmärksammar våld bland unga   
För att sedan kunna studera hur skolkuratorer arbetar och bemöter unga kvinnor som är 

eller har varit utsatta för partnervåld, har vi valt att förhålla oss till ett flertal frågor om hur 

och på vilket sätt skolkuratorer även uppmärksammar unga tjejer som blivit utsatta. Det 

framgår tydligt av samtliga skolkuratorer vi intervjuat att det är sällsynt att unga tjejer tar 

kontakt med en skolkurator för att specifikt prata eller berätta om att hon är eller har varit 

utsatt för någon form av våld av sin partner. Som en av skolkuratorerna förklarar i 

nedanstående citat; 

 

  Det har alltid någon annan anledning, men det kryper fram sen så småningom… 

det kommer kanske samtal två, tre, fyra…om hon känner att det känns tryggt så att 

säga. (Klara) 

 

Utifrån tolkning av citatet benämns det att om en unga kvinna blivit utsatt för våld berättar 

hon det oftast inte vid första mötet, utan att tryggheten är en betydande aspekt för att tjejen 

ska känna att hon vill eller vågar berätta om hon varit eller är utsatt för våld. Vilket vi 

tolkar utifrån det empiriska materialet i sin tur kan vara avgörande för skolkuratorns chans 

till att få kännedom om våldet och utifrån det ge det stöd tjejen behöver.  

 

Det är tydligt i det svar som ges från deltagarna att samtliga skolkuratorer på olika sätt 

berör frågan om utsatthet och våld i sin profession samt att de arbetar dagligen för att 

uppmärksamma våld på ett eller annat sätt. Flera skolkuratorer i studien uppgav att de inte 

har som rutin att alltid fråga om våld i första mötet, däremot uppgav skolkuratorerna att de 

ställde frågor kring våld om de kände en misstanke om att en tjej blivit utsatt för våld. I 

analysen av det inhämtade materialet förklarar ett flertal kuratorer att tillit och relation med 

den våldsutsatta tjejen utgör grunden som behövs för att uppmärksamma och kunna arbeta 

vidare kring problematiken. Förtroende beskrivs även i tidigare forskning vara en central 

del för att bygga en relation mellan den professionella och den utsatta tjejen, det beskrivs 

även vara en stor del av grunden för att sedan kunna arbeta med känslomässiga frågor 

(Wiklund et al 2010).  

 

5.3.1 Skolkuratorers bemötande med våldsutsatta tjejer 
Kroppsspråk, förändrat, avvikande eller utåtagerande beteende, samt frånvaro i skolan är 

några varningstecken som beskrevs av samtliga skolkuratorerna kunde skapa misstanke 
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hos kuratorn om att en tjej kunde vara våldsutsatt. Skolkuratorerna förklarar även att de 

utan tvekan skulle reagera och agera om ett sådant beteende uppstår i mötet med en ung 

tjej, de skulle då hantera situationen där de på ett lugnt sätt skulle ställa direkt frågor kring 

våldet. Fia menar ”att prata om det [våld], att problematisera, att prata om fördelar och 

nackdelar i förhållandet” Citatet kan tolkas utifrån att Fia menar på att det är viktigt när det 

gäller våld i parrelationer att prata om vilka för och nackdelar som finns i förhållandet. 

Tidigare forskning tar upp att unga kvinnor som blivit utsatta för våld i parrelationer i ung 

ålder kan påverkas negativt i sin utveckling som ung kvinna samt att det kan leda till 

konsekvenser som försämrad prestationen i skolan men även konsekvenser som påverkar 

henne längre fram i livet (Chung, 2007). En skolkurator benämner att 18 årsgränsen i vissa 

situationer kan vara en betydande faktor i hur skolkuratorn både kan och bör agera när den 

misstänker eller får tillkänna att en tjej är utsatt för våld. Skolkuratorerna nämnde också 

flertal gånger under intervjun att det är viktigt att utföra sitt arbete så att tjejen känner att 

skolkuratorn arbetar bredvid henne och på ett sådant sätt som inte skrämmer tjejen till 

tystnad. 

5.4 Förebyggande arbete kring våld 
För att ta reda på hur skolkuratorer arbetar kring unga tjejers våldsutsatthet fanns ett behov 

av att undersöka vad det finns för insatser till förebyggande arbete i skolan när det gäller 

våld i parrelationer. Samtliga skolkuratorer vi intervjuade uppgav att de på olika sätt 

arbetar förebyggande mot våld.  

 

5.4.1 Normer och värderingar 
Flera skolkuratorer förklarade att de arbetade med frågor i skolan som rör likabehandling, 

jämställdhet, normer och värderingar, något som de ansåg var väldigt viktigt att arbeta 

kring. Skolkuratorerna belyste att det var viktigt med att prata kring normer och att en av 

skolkuratorerna pratade om att mansnormen var dominerande och något som behövs 

belysas i förebyggande arbete kring våld. Skolkuratorn förklarade att det därför var viktigt 

att prata kring ämnet för att kunna identifiera, lära sig, samt att kunna ifrågasätta normen. 

Flera kuratorer benämnde att det var viktigt att prata om normer och värderingar bland 

gymnasieelever för att i sådant tidigt skede kunna förebygga kring deras framtida 

handlingar och attityder i förhållande till vuxenlivet. Tidigare forskning belyser vikten över 

förebyggande insatser tidigt i åldern för att öka kunskapen och underlätta att inte våldet ska 

ske längre fram i livet (Martsolf et al. 2012).  
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Flera skolkuratorer förklarar i samband med normer att det inte alltid är lätt att vara kille 

och leva upp till de normer som finns i dagens samhälle. Något som illustreras i citatet här 

nedan;  

  

Vi måste bygga upp dom också [unga killar]… fundera på varför… vad är det 

som gör att dom mår så pass dåligt att dom behöver utföra härskarteknik för att 

stärka sig själv, de måste vara nyckeln… Så att man jobbar på båda håll. Ja för 

det kan bli så väldigt lätt att man fokuserar när man ska jobba med genus, att 

man fokuserar på att stärka tjejerna och lyfta dom, så glömmer man 

småkillarna…(Ulla). 

  

Utifrån citatet framgår det att det är viktigt att kunna arbeta med killar och kunna stärka 

dem i förebyggande syfte, genom att fråga varför killar gör på ett visst sätt kunna 

förebygga att våld inte sker. Det visar också att det finns en problematik utifrån att det blir 

ett stort fokus på tjejer och deras mående men att killarnas mående kan glömmas bort i det 

hela. Några av skolkuratorerna förklarar hur andra killars och tjejers krav och villkor 

gällande hur en kille ska vara också har en stor betydelse. Något som kunde förklaras vara 

en bidragande faktor till skapande av de normer som finns. En av skolkuratorerna förklarar 

det genom följande citat; 

  

Alltså det är jättesvårt och vara kille. Och plus en massa andra killars krav, tjejers 

krav det får man inte heller glömma… (Klara) 

  

Citatet visar på att det kan vara svårt att vara kille utifrån att de behöver leva upp till de 

normer som finns i samhället, därför kan det bli svårt att förändra normer på individnivå. 

Det var flera av deltagarna som uttryckte att det var viktigt att det finns ett förebyggande 

arbete för både tjejer och killar och att det är ett ansvar som behöver bli tydligare i skolan. 

I tidigare forskning framgår det att syftet med våldsförebyggande arbete när det kommer 

till ungdomar är att förändra beteenden. Genom att synliggöra normer kring vad som 

definieras som manliga och kvinnliga kunna se maktstrukturer som finns och på så sätt 

förebygga våldshandlingar i parrelationer (Ungdomsstyrelsen, 2013). Det framkommer 

även i tidigare forskning gällande vikten om att belysa arbetet så att tjejer inte ska bli 

utsatta för våld och att uppmärksamma killarnas ansvar och val när det gäller att utsätta 
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tjejer för våld. Därför finns det ett stort behov gällande utbildning för tjejer och killar i 

ungdomsåren för att de ska bli mer medvetna kring de frågor som rör våld i parrelationer 

(Chung, 2007). Det framkommer i materialet om att skolkuratorerna och skolan arbetar 

förebyggande på olika sätt för att minska risken att våld uppkommer i parrelationer. 

 

5.4.2 Orsaker till våld i parrelationer bland unga  
Förutom normer var det några av skolkuratorerna som diskuterade att andra orsaker till 

våld mot unga kvinnor i parrelationer kan handla om individuella erfarenheter som 

människosyn och bakgrund. Något som kan förklaras genom ett individualistiskt 

perspektiv där orsaker till utövandet av våldet i parrelationer grundas i individuella faktorer 

och personliga egenskaper (Moser Hällen & Sinisalo, 2018; Holmberg, Smirthwaite & 

Nilsson, 2005). Däremot i det empiriska materialet framkom det att det inte bara går att 

skylla på individuella faktorer som en orsak till våld. En av skolkuratorerna förklarade 

utifrån följande citat; 

  

Naturligtvis så finns det psykiska sjukdomar eller vad ska man säga, psykiska 

diagnoser som förklarar att vissa män har en tendens till att slå kvinnor. Men långt 

ifrån alla som slår är ju psykiskt sjuk, utan dom hamnar liksom i situationer som 

dom inte klarar av, då tar dom till det dom kan. (Klara) 

  

Citatet kan förklaras utifrån att våldet inte utövas av en viss typ av män utan att det är 

andra faktorer som har en påverkan till varför en kille utövar våld mot tjejer. Utifrån 

tidigare forskning visar det att samspelet mellan makt och kön är faktorer till att våld 

uppkommer i ungdomsrelationer på grund av ojämlikheter i samhället mellan tjejer och 

killar (Chung, 2007). Enligt det strukturella perspektivet kan inte våld förklaras utifrån 

individuella orsaker, till exempel att det endast finns en specifik grupp av män som slår en 

specifik grupp av kvinnor, utan att det handlar mer om strukturella överordningar utifrån 

makt kopplat till kön (Moser Hällen & Sinisalo, 2018; Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 

2005). 

 

Flera av skolkuratorerna uppgav att många unga tjejer tar på sig mycket ansvar kring 

våldets existens. De förklarade att de unga kvinnorna successivt bryts ner av våldet och att 

deras självkänsla försvinner, vilket förklaras kunna resultera i att unga kvinnor anser att de 

inte är värd något bättre. Något som illustreras av i citaten här nedan: 
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...alltså jag tänker att man tappat sig själv, att lägga skulden och skammen på sig 

själv att… (Lina) 

 

En annan kurator uttrycker sig liknande utifrån följande citat; 

 

…det blir något maktspel det där… ´det ska nog vara såhär, jag förtjänar nog det 

här, jag la ju inte bort telefonen när jag kom’ eller ’nu hade jag ju pratat med den 

där killen fast jag lovade att inte göra det, så jag får ju skylla mig själv’. Man 

lägger ju mycket på sig själva… (Maja) 

 

Citaten tolkas utifrån att skolkuratorns upplever att de unga kvinnorna inte inser sitt fulla 

värde och att de tar på sig ansvaret över våldet genom att de försöker hitta anledningar till 

varför våldet uppkom utifrån vad den själv hade gjort. I tidigare forskning förklarar Chung 

(2007) att unga kvinnor anser att våldets utövande är ett individuellt problem och att de 

unga kvinnorna många gånger tar på sig ansvaret kring våldet (Ibid.). Skolkuratorernas 

uppfattningar om att unga kvinnor känner skuld och ansvar över våldet kan förklaras 

genom socialpsykologiskt perspektiv. Enligt det socialpsykologiska perspektivet anses 

våldet vara en tvivelaktig handling mellan mannen och kvinnan och att makten och 

ansvaret ligger på dem båda, det gör att kvinnan känner samma ansvar över att våldet sker 

(Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005).  Det som även har kommit fram i analysen av 

det empiriska materialet är att de kontrollerande villkoren som killar har på sina 

flickvänner kan också skapa en skuld hos tjejerna om de inte uppfyller de kraven eller 

villkoren som förväntas av dem. Chung (2007) uppger i sin forskning att självkänslan har 

en betydande del i hur en kvinnas situation utspelar sig, om hon stannar kvar i förhållandet 

eller inte. Om självkänslan inte är tillräcklig leder det till att medvetenheten kring hennes 

värde sviktar, vilket innebär att hon kan tro att hon inte kan bli bättre behandlad. Något 

som flera av de som blev intervjuade också berättade. 

5.5. Stöd och insatser för våldsutsatta tjejer. 
Då en del av studiens syfte var att undersöka vad för stöd och hjälp skolkuratorer kan tillgå 

de unga tjejerna har vi även frågat deltagarna om vad för stöd och hjälp de unga 

våldsutsatta tjejerna är i behov av. Skolkuratorerna benämner flera olika verksamheter och 

insatser så som barn- och ungdomspsykiatrin, sjukvården, socialtjänsten, kvinnojouren och 
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andra verksamheter som arbetar med våldsutövare eller våldsutsatta. Fler deltagare 

poängterar att det finns olika insatser för olika situationer men att det inte är alla 

myndigheter som tar emot tjejer om de inte uppfyller kriterierna för insatsen. Det framgår i 

forskning att många våldsutsatta tjejer inte vet vart de ska vända sig när de har blivit utsatta 

för våld och är i behov av hjälp. Det är därför betydelsefullt att tydliggöra både för de unga 

tjejerna men också för professionella om vem som har ansvaret kring olika insatser eller 

hjälp för att se till att de unga våldsutsatta tjejerna får det stöd och hjälp de behöver 

(Ekström, 2012). Flera skolkuratorer beskriver sin roll som ett motiverande stöd i skolan 

till att stärka tjejen i sig själv om att hon är värd mer samt till att bryta sina tidigare 

mönster. Det framkommer i intervjuerna att många skolkuratorer anser att det är viktigt att 

förmedla och förklara för de unga tjejerna att våld aldrig är okej oavsett vad. I tidigare 

forskning framkommer det att det är betydelsefullt som professionell att kunna ställa öppna 

frågor till tjejen som har blivit utsatt för våld, öppna frågor beskrivs även vara ett ledande 

stöd för både ett sätt för tjejen att bearbeta samtidigt som hon ska få möjlighet till att 

reflektera över tidigare upplevelser (Martsolf et al. 2012). 

 

5.5.1 Skolkuratorns roll i mötet med unga våldsutsatta tjejer 
Samarbetet mellan den unga tjejen och kuratorn nämnde flera deltagare som viktigt och 

poängterar att arbetet bör ske bredvid tjejen och inte framför för att få den unga 

våldsutsatta tjejen att vilja ta emot stöd. Som professionell beskrivs det vara viktigt att 

kunna förmedla ett lugn samt att kunna få den unga tjejen att förstå situationen för att 

sedan kunna föra henne framåt och få med henne i processen, något som illustreras i 

följande citat; 

 

Ja men att man ska utstråla liksom trygghet... jag kommer inte göra någonting över 

ditt huvud, vi tar dom här stegen tillsammans… jag brukar kalla mig för en snäll 

blodigel, jag sitter kvar så länge det behövs. (Maja) 

 

Ovanstående citat illustrerar hur skolkuratorn värderar samt ser sitt ansvar i delaktigheten 

av att stödja den våldsutsatta tjejen. I citatet framgår det att tryggheten återigen är en viktig 

faktor i skolkuratorns arbete, i det här fallet handlar det om att det är betydelsefullt att 

skolkuratorn förmedlar en trygghet för att hjälpa tjejen i situationen hon befinner sig i och 

för att kunna föra henne framåt. För att hänvisa tjejen vidare till det stöd hon behöver hos 

andra instanser förklarar en kurator om att yrkesrollen som skolkurator fungerar som en 
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brygga mellan olika myndigheter, för att se till att kontakten fungerar bra med den nya 

myndighetspersonen. Det kan också förklaras genom ett socialpsykologiskt perspektiv då 

det handlar om förstå förhållandet mellan den unga kvinnan och samhället samt hur 

interaktionen fungerar mellan den unga kvinnan och andra individer (Angelöw & Jonsson, 

2000). Några av skolkuratorer uttrycker att de samverkar med andra myndigheter 

kontinuerligt medan andra syftar på att de tar kontakt med myndigheter när de uppstår 

situationer som kräver det. Samtliga skolkuratorer definierar samverkan med andra 

myndigheter som god och välfungerande men att alla insatser inte fungerar för alla tjejer 

och situationer. Tidigare forskning belyser att den professionellas kunskap kring vad det 

finns för stöd och hjälp att tillgå till våldsutsatta tjejer är nyckeln till att tjejen slutligen får 

de stöd och hjälp som hon behöver (Wiklund, Malmgren Olsson, Bengs & Öhman, 2010).  

 

5.5.2 Andra insatser  
Trots att skolkuratorn många gånger kan vara den första kontakten som får kännedom eller 

uppmärksammar att en tjej är utsatt för våld, anser skolkuratorerna själva att stödet för en 

våldsutsatt tjej inte alltid är tillräckligt. Maja menar på; “… dom [unga tjejerna] behöver ju 

mer stöd än en skolkurator kan ge...” Det framkommer tydligt i tolkning av citatet och i 

analysen av materialet att skolkuratorerna själva anser att stödet som en skolkurator kan ge 

inte alltid är tillräckligt, utan i många fall behöver den våldsutsatta tjejen ytterligare stöd 

från andra myndigheter, verksamheter eller organisationer.  

 

6. Diskussion  

6.1 Diskussion av resultatet 
 

Vi hade till avsikt i denna studie att undersöka skolkuratorers arbeta att uppmärksamma 

samt att stödja kvinnliga gymnasieelever som är eller har blivit utsatta för våld i 

heterosexuella parrelationer. Vi ville ta reda på hur skolkuratorer definierar våld mot 

unga tjejer och hur de uppmärksammar våld hos unga i parrelationer, även hur de 

arbetar förebyggande mot våld i parrelationer och vilket stöd som finns att tillgå för 

unga tjejer som blivit utsatt för våld av sin partner. Vår tolkning av resultatet visar på att 

skolkuratorerna har en bred kunskap om våld samt att de har kunskap om att våld kan 

ske och utövas på olika sätt. Det framgår i resultatet att psykiskt och sexuellt våld är det 

vanligaste våldet som förekommer i ungdomsrelationer, något som även belyst i tidigare 
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forskning. Vår tolkning av resultatet är att många av kuratorerna förklarade att våld kan 

utövas på många olika sätt, de förklarade även att det kan vara en anledning till att 

många utsatta tjejer kan ha svårt att definiera vad våld innebär och utifrån det även ha 

svårt att förstå att de själva är utsatta för våld i parrelationer. Vi drar därför en slutsats 

utifrån resultatet om att skolkuratorer har god kunskap om vad våld är och att de kan ske 

på olika sätt, dock utifrån skolkuratorernas egna upplevelser kan unga kvinnor ha svårt 

att definierar vad våld är och kan då ha svårt att veta om de är eller har blivit utsatta för 

våld.  

 

Majoriteten av skolkuratorer uttrycker sig att unga kvinnor inte tar kontakt med dem på 

grund av de är våldsutsatta, utan att det är på grund av andra orsaker. Genom 

granskning av tidigare forskning har vi upptäckt att det finns en kritik om att 

socialarbetare inte kunnat uppmärksamma våld i nära relationer tillräckligt. Det vi tolkat 

av det insamlade materialet är att skolkuratorerna inte alltid har som rutin att fråga om 

våld i första mötet med en tjej, där flera skolkuratorer förklarar att en anledning till det 

är för att de behöver bygga upp en tillit mellan dem för att lättare kunna prata om det 

hänt att tjejen blivit våldsutsatt. Dock berättade majoriteten av skolkuratorerna att de 

frågar om våld om de misstänker att en tjej blivit våldsutsatt, de förklarade att specifika 

varningstecken kunde skapa en misstanke och att de på olika sätt frågar och pratar om 

våld för att kunna uppmärksamma det. Vi kan därför dra slutsatsen om att 

skolkuratorerna arbetar på olika sätt för att uppmärksamma våld även fast de inte har 

som rutin att fråga kring våld första mötet. 

 

Det insamlade materialet visar på att många av de skolkuratorer vi intervjuade arbetar 

förebyggande i skolan med frågor kring våld, då de anser att det är viktiga frågor att arbeta 

kring då gymnasieelever är på god väg till vuxenlivet. Både det insamlade materialet och 

tidigare forskning förklarar att förebyggande arbete gällande våld som sker i tidigt stadie 

kan vara till en hjälp för att förändra attityder och beteenden hos enskilda individer 

(Martsolf et al. 2012). När vi granskade tidigare forskning kunde vi urskilja att i många fall 

handlade om att normer är en orsak till våld, däremot visade tidigare forskning att flera 

unga tjejer såg våld i parrelationer som ett individuellt problem. Något som flera av 

skolkuratorer förklarar utifrån att unga kvinnor som blir utsatta inte inser sitt fulla värde 

och att unga kvinnor känner ansvaret över våldet och kan på så sätt ha svårt att lämna 

relationen. Vi tolkade utifrån det inhämtade materialet att flera skolkuratorer förklarade att 
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det fanns många olika orsaker till varför killar utövar våld mot tjejer, både kring normer 

som kan kopplas till ett strukturellt perspektiv men att det också kan vara individuella 

faktorer hos killen som kan kopplats till ett individuellt perspektiv (Moser Hällen & 

Sinisalo, 2018; Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005: Eliasson & Ellgrim, 2006 ). De 

slutsatser som vi kan dra i studien är att skolkuratorer arbetar förebyggande mot våld i 

skolan, där de pratar om normer och värderingar med eleverna. Vi har även gjort en 

tolkning av resultatet om att orsaker till våld i parrelationer bland unga kan förklaras 

utifrån flera olika perspektiv och kan genom det förklaras utifrån en socioekologisk 

förklaringsmodell, vilket avser det socialpsykologiska, individuella och strukturella 

perspektiven som tillsammans förklarar orsaker till våld i parrelationer (Moser Hällen & 

Sinisalo, 2018; Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005).  

 

Det framgår i tidigare forskning att det kan vara svårt att se vilket stöd som våldsutsatta 

individer behöver samt vem som har ansvaret över att det stöd och insatser som unga 

kvinnor ha behov av (Ekström, 2018: Ekström, 2012). Vi har tolkat utifrån det 

empiriska materialet att skolkuratorer på olika sätt kan bistå med stöd och hjälp för unga 

tjejer som blivit utsatt för partnervåld. Dock så förklarade flera av skolkuratorerna att 

deras roll kanske inte alltid är tillräckligt utan att det behövs annat stöd från andra 

myndigheter eller verksamheter. Flera av skolkuratorerna beskriver att deras roll i 

arbetet med en ung tjej som har blivit utsatt för våld både kan innebära att motivera och 

stötta tjejen i skolan, samt att arbeta som en brygga mellan skolan och andra 

myndigheter om det finns ett behov till vidare insatser för tjejen. Vi kunde därför dra 

slutsatsen i vår studie om att tillgång av stöd från skolkuratorer finns gällande våld i 

parrelationer men att många unga tjejer kan vara i behov av andra insatser för kunna få 

tillräckligt och rätt stöd. 

 

6.2 Diskussion kring metoden  
Genom att vi valde att utföra en kvalitativ studie anser vi att det möjliggjort att vi fått en 

djupare förståelse och kunskap kring skolkuratorers arbete i mötet med unga kvinnor 

som blivit utsatta för våld i parrelationer. Utifrån att vi valde att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer samt att vi använde oss av en intervjuguide, har det bidragit 

till att vi har fått svar på de frågeställningar vi hade till avsikt att undersöka. 

Strukturerade intervjuer är en metod som i vårt fall hade kunnat vara aktuell då det kan 
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vara bidragande till att få tydligare resultat utifrån våra frågeställningar. Vi ansåg 

däremot att semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att vi kunde ställa följdfrågor för 

att inhämta så mycket empiriskt material som möjligt vilket vi ansåg vara till en stor 

fördel. Vi valde att intervjua skolkuratorer då många unga kvinnor i den åldern går på 

gymnasiet. Studien samt resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt att 

intervjua andra professionella så som socialsekreterare, professionella som arbetar inom 

vården eller andra professionella som arbetar inom verksamheter som kommer i kontakt 

med unga våldsutsatta tjejer. Vi tror resultatet kunde skilja sig på grund av att 

arbetsuppgifterna ser olika ut i förhållande till yrkesrollen samt inom olika verksamheter 

och organisationer. 

 

Till en början strävade vi efter att få tag i minst sex stycken intervjupersoner till vår 

studie, vilket slutligen resulterade i att fem stycken hade möjlighet att delta. En nackdel 

utifrån att vi valde att genomföra studien i en stad med så få potentiella deltagare kunde 

risken vara att vi inte skulle få tag på tillräckligt många som hade möjlighet att delta i 

studien. Något som kunde leda till att studiens insamlade empiriska material inte skulle 

uppnå en tillräckligt stor mättnad. Vi märkte när vi transkriberade och analyserade det 

insamlade empirin att vi hade tillräckligt mycket material för att kunna uppnå en 

mättnad i vår studie, då vi fick svar på våra frågeställning. Det visar då att vi hade 

tillräckligt många deltagare i vår studie. Då alla skolkuratorer vi intervjuade hade 

kvinnliga namn hade det varit önskvärt att få även ett manligt perspektiv för att se om 

det fanns skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors arbete när det handlar om 

bemötande och förhållningssätt till unga kvinnor som blivit utsatta för våld, något som 

kanske skulle kunna varit möjligt att få om vi hade valt att utföra studien i någon annan 

stad i Sverige. Vi kunde även ha använt oss av andra teoretiska utgångspunkter som då 

kunde ha påverka resultatet annorlunda utifrån att det kunde förklara våldet och dess 

orsaker på ett andra sätt. Vi anser däremot att de perspektiv och den förklaringsmodell vi 

valt har bidragit till förståelse av det empiriska materialet i studien. Tidsbegränsningen 

vi hade till att utföra studien känner vi båda har mer eller mindre påverkat och begränsat 

oss. Vi anser att om vi haft mer tid till att genomföra studien hade vi kunna bredda vårt 

urval till andra städer eller kommuner. Genom att få tag på flera deltagare skulle det på 

så sätt ge en möjlighet till att inhämta flera perspektiv och erfarenheter från andra 

skolkuratorer. Vi anser däremot att tidsbegränsningen inte har påverkat studien negativt 
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även om vi tror att vi hade fått en djupare samt grundligare undersökning om vi hade 

haft mer tid. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Trots att det finns internationell forskning kring våld i parrelationer bland unga framgår det 

att forskning kring ämnet samt hur skolkuratorer arbetar med unga våldsutsatta kvinnor i 

svensk kontext är bristande, vilket utgör ett stort behov av fortsatt forskning. Vi anser att 

fortsatt forskning är betydelsefull och kan ha en stor inverkan i att utveckla arbetet med 

unga våldsutsatta kvinnor. Vi tror även att forskningen kan vara en bidragande del till att 

uppmärksamma och synliggöra problematiken kring unga kvinnor som blir utsatta för våld. 

Ett förslag till vidare forskning kan också vara att djupare undersöka vilka konsekvenser 

som kan uppkomma av våld i parrelationer när det gäller ungdomar, för att sedan se hur 

konsekvenserna påverkat individer senare i livet. Det kan även bidra till kunskap hur 

professionella eller andra ska arbeta med unga tjejer som blivit utsatta för våld. Utifrån det 

vi har läst kring tidigare forskning som avser vårt ämne och efter utförandet av studien 

anser vi att det även skulle vara angeläget att vidga den fortsatta forskningen kring både 

unga män och manliga skolkuratorer. Vi anser att forskningen som finns idag kring 

skolkuratorers arbete är bristfällig och inte minst ur ett manligt perspektiv, vi tror att det 

skulle öka få en förståelse utifrån manliga skolkuratorers perspektiv i möte med unga 

våldsutsatta och andra sociala problematiker. Vi har i vårt utförande av studien inte alls 

kommit i kontakt med forskning eller intervjuer som avser manliga skolkuratorer vilket vi 

tror hade kunnat ge större perspektiv på ämnet och på så sätt även att kunna jämföra om 

det fanns skillnader i yrkesprofessionen mellan manliga respektive kvinnliga skolkuratorer. 

Det är oftast yngre kvinnor som benämns, även som en deltagare i våra intervjuer belyste 

glöms många gånger de unga männen bort i flera kontexter, därför tror vi att fortsatt 

forskning kring unga män skulle resultera i att lyfta fram dem och öka kunskapen kring de 

unga männen i vårt samhälle. Vi anser också att det finns ett behov till vidare forskning 

kring området för att ständigt utveckla förebyggande arbete i skolan och även inom andra 

myndigheter, verksamheter eller organisationer. Genom forskning anser vi att problemet 

synliggöras mer och att mer förebyggande arbete kan etableras för att minska det våld som 

sker i parrelationer bland unga. Förebyggande åtgärder på samhällsnivå är något vi tror 

skulle ha en stor inverkan och möjliggöra stor skillnad i minskningen av den andel unga 

som blir utsatta för våld i parrelationer. En förebyggande insats som vi tror kan göra en 

betydande skillnad är kommunens delaktighet då kommunen på samhällsnivå har en 
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betydande roll och inverkan samt ansvarar för många frågor kring gymnasieskolor och 

barn. Vi tänker att kommunen är ett sätt som kan nå ut till alla invånare och på så sätt 

sprida kunskap för att uppmärksamma det våld som förekommer bland unga i 

parrelationer.  
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Bilaga 1   
 

Informationsbrev och förfrågan om att delta i en studie om kuratorers 

arbete att uppmärksamma och förebygga partnervåld bland ungdomar.  
 
Hej!  
Vi heter Tove Rönnlund och Rebecka Högström Grewe och studerar termin 6 på 

socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska skriva vår C-uppsats under hösten 

2018. Syftet med studien är att undersöka kuratorers arbete med att uppmärksamma partnervåld 

bland unga kvinnor mellan 15 och 25 år, samt ta reda på kuratorers tankar om, och erfarenhet 

av att stödja unga kvinnor som utsatts för partnervåld.  
 
Vi kommer att genomföra intervjuer med kuratorer på gymnasieskolor och det är med anledning 

av detta vi valt att kontakta Er. Intervjuerna är planerade att utföras under vecka 48 och 49 och 

om ni vill delta i studien väljer du själv tid och plats för genomförandet av intervjun, intervjun 

beräknas pågå i cirka en timma.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

lämna någon motivering om varför. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att materialet avidentifieras och presenteras så att ingen enskild person går att urskilja. 

Materialet kommer att förvaras så att det endast är åtkomligt för oss som utför studien. 

Intervjumaterialet kommer att raderas efter att studien slutförts.  
 
Med denna information tillfrågas du om vill delta i denna studie. Vänligen kontakta oss så snart 

som möjligt via mail eller telefon om du vill/kan delta, eller ej. I annat fall återkommer vi till Er.  
Våra kontaktuppgifter:  
 
Tove Rönnlund                                                              Rebecka Högström Grewe 
Student                                                                           Student  
Mail: torn1600@student.miun.se                                Mail: regr1600@student.miun.se  
 
Vill du ta kontakt med vår handledare se nedanstående uppgifter:  
 
Helena Hoppstadius  
Avdelningen för Socialt Arbete, Mittuniversitetet  
Mail: helena.hoppstadius@miun.se  
 
Med vänlig hälsning  
Tove Rönnlund och Rebecka Högström Grewe 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Informera om: 

 Gå igenom informationsbrevet 

 Frågan om det är okej att spela in intervjun 

 Informanten får hoppa över frågor om den vill. Kan avsluta intervjun när den 

vill. 

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du jobbat som skolkurator? 

 

Frågor kring våldet 

2. När tjejer på skolan vill prata med dig, har det då hänt att de tagit kontakt med dig 

på grund av att de är, eller har varit utsatta för våld i en partnerrelation? 

 

3. Har du någon gång misstänkt att en ung tjej blivit utsatt för partnervåld utan att hon 

berättat det för dig? 

- Hur har du misstänkt det? 

 

4. Om du misstänker att en tjej har utsatts för våld, hur uppmärksammar du det?  

- Brukar du fråga om hon blivit utsatt för våld? 

- Vad finns det för varningstecken?  

- Och hur försöker du få henne att berätta om våldet? 

 

5. Vilken typ av våld har tjejerna utsatts för? 

– Och vad tror du är vanligaste våldet mot unga tjejer? 

 

6. Vad tycker du är viktigt att tänka på i mötet med unga tjejer som har blivit utsatta 

för våld?  

- Och vad gör du/skulle du göra om du får reda på att en tjej utsatts för våld?  
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Stöd och hjälp  

7. Vilket stöd brukar tjejerna ha behov av och vad finns det för stöd och hjälp att tillgå 

för unga kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner? 

 

8. Hur ser samverkan ut med andra myndigheter, organisationer eller verksamheter när 

det rör unga kvinnor som blir utsatta för våld eller förebyggande arbete kring 

partnervåld.  

 

9. Hur jobbar du, och skolan för att uppmärksamma och förebygga partnervåld? 

- Pratas det något i skolan om jämställdhet, maskulinitet, normer etc? 

 

10.  Får du någon utbildning/handledning gällande att arbeta med frågor som rör våld? 

- Vad för utbildning i såfall? 

 

 

Orsaker till våldet 

 

11. Vad tror du är orsaken till att tjejerna utsätts för våld? 

- Hur förklarar de unga tjejerna våldet? 

 

Efter intervjun: 
Är det något du vill tilläga som vi inte har frågat om? 

Fråga om det är okej att höra av sig via telefon om det är något vi missat? 

 

 


