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FÖRORD

Efter tre års studier vid universitetet vet vi av erfarenhet att man sällan stöter på en lärare som 
alltid är så tillgänglig och engagerad som vår handledare. Därför sänder vi ett särskilt tack till 
Heléne Zetterström Dahlqvist för värdefull hjälp och stöd under arbetet med uppsatsen.



ABSTRACT 

Bakgrund: Såväl pojkar som flickor uppger att de varit utsatta för teen dating violence. 

Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och utifrån ett könsperspektiv rapporterar flickor i högre 

utsträckning depressiva symptom än pojkar. Syfte: Syftet med arbetet var att studera 

förekomsten av våld i nära parrelationer hos elever i årskurs 2 på gymnasiet i en stad i norra 

Sverige, samt att studera om samband finns mellan förekomst av våld i nära relationer och 

depressiva symptom. Metod: En tvärsnittsstudie genomfördes vid en gymnasieskola i 

Jämtlands län. 644 elever i årskurs 2 på gymnasiet deltog. Data analyserades med hjälp av en 

logistisk regression. Resultat: Ungdomar som upplever att de har mindre pengar än sina 

kompisar har tre och en halv gånger förhöjd risk att rapportera depressiva symptom jämfört 

med ungdomar som har lika mycket pengar som sina kompisar. Ungdomarna rapporterar om 

förekomst av teen dating violence (TDV), men skillnad mellan kön är inte signifikant 

säkerställd. 

Nyckelord: Depressiva symptom/ depressive symptoms, tonåringar/ adolescence, våld i unga 

parrelationer/ teen dating violence.
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BAKGRUND

Ungdomars hälsa ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv

Världshälsoorganisationen (WHO) är en organisation inom Förenta Nationerna (FN) som har 

i uppdrag att leda och organisera myndigheter i frågor som rör hälsa. WHO ansvarar bland 

annat för globala hälsofrågor, att skapa prioriteringar kring forskning på hälsa och de 

övervakar och bedömer hälsoutvecklingen runt om i världen. För att förbättra hälsan väljer 

WHO att rikta in sig på grundläggande bestämningsfaktorer för att kunna beskriva och 

kategorisera förutsättningar som påverkar hälsa (World Health Organization [WHO], 1998). 

 Världshälsodeklarationen ”Hälsa 21 – Hälsa för alla på 2000-talet” definierar 21 

målområden. Dessa har arbetats fram för att ligga till grund för folkhälsoarbetet inom varje 

land i europaregionen (WHO, 1998). Målområde fyra belyser ungdomars hälsa och syftar till 

att skapa bättre förutsättningar för att ungdomar i Europaregionen skall ha en bättre hälsa 

(WHO, 1998). Målområde sex syftar till att förbättra människors psykosociala välbefinnande 

och minska psykiska problem samt förbättra människors förmåga att hantera stress (WHO, 

1998). Inom folkhälsoarbetet i Sverige struktureras individens omgivning upp och benämns 

som hälsofaktorer. Detta leder till begreppen skyddsfaktorer och riskfaktorer, där 

skyddsfaktorer beskriver vad som minskar risken att drabbas av ohälsa, medan riskfaktorer 

beskriver vad som leder till ökad risk för ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Dessa 

faktorer går att sammanfatta med benämningen bestämningsfaktorer. För att strukturera upp 

bestämningsfaktorer kategoriseras dessa i fyra kategorier. Denna modell (se modell 1) går att 

visualisera som en halvcirkel, där den innersta kategorin är det opåverkbara könet, åldern och 

arvet. Den första kategorin innefattar de sociala nätverk och relationer som barn och unga har. 

Den andra kategorin berör levnadsvanor, medan den tredje kategorin innefattar barn och 

ungas livsvillkor. Den fjärde kategorin handlar om de övergripande strukturella faktorer som 

utgör samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2013).
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Modell 1. Hälsans bestämningsfaktorer

Källa: Statens Folkhälsoinstitut (2013)

Unga och våld 

Tidigare gjorda studier i USA visar att ungdomar rapporterat om förekomsten av TDV, samt 

att förekomsten verkar öka (Stein, 2005). Ackard & Neumark-Sztainer (2001) har påvisat 

liksom Temple & Freeman (2011) att både tonåriga pojkar och flickor utsatts för TDV, medan 

Banyard, Cross & Modecki (2006) uppgett i sin studie att de tillfrågade ungdomarna utsatt sin 

partner för TDV. Flera studier gjorda inom samma ämnesområde påvisar att TDV är 

någonting som upp till 20 procent av de tillfrågade ungdomarna varit utsatta eller utsatt sin 

partner för (Coker, McKewon, Sanderson, Davis, Valois & Huebner, 2000; Silverman, Raj, 

Mucci & Hathaway, 2001).

Ungdomsstyrelsen har fokuserat på våld i nära relationer bland ungdomar. Denna 

kartläggning innefattar inte våld i nära parrelationer, utan den ser till våld inom familjen och 

de som kan anses tillhöra familjen (Ungdomsstyrelsen, 2013). I den återkommande 

enkätundersökningen som studerar barns utsatthet för våld inom familjen uppger 92 procent 

av föräldrarna att det är oacceptabelt att örfila sina barn. Denna bild motsägs till viss del av 

barnens svar, då 14 procent av barnen uppger att de blivit slagna av någon av sina föräldrar 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). Enligt den årliga undersökningen Skolundersökningen om brott 
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(SUB), uppgav 27 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna i årskurs 9 år 2008 att de 

under det senaste året utsatts för våld så som slag, sparkar eller annat våld. Hälften av det 

rapporterade våldet ägde rum på skolan eller i anslutning till skolområdet (Ungdomsstyrelsen, 

2013). Flickor i årskurs 9 uppger dubbelt så ofta som pojkar i samma ålder att de utsatts för 

sexuella trakasserier, blivit tafsade på mot sin vilja och fått höra negativa kommentarer om sin 

kropp (Gillander-Gådin & Hammarström, 2005).

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporterar att av de våldtäkter som polisanmäldes mellan 

1995-2000 var 29 procent av målsäganden flickor yngre än 18 år. En tredjedel av dessa 

övergrepp uppgavs ha utförts av någon man har en kärleksrelation till. Det var också vanligt 

att hot om våld och tvång samtidigt anmäldes (BRÅ, 2005).

Det finns samband mellan barn och ungas uppväxtvillkor och deras hälsa. Att utsättas för teen 

dating violence (TDV) påverkar dessa ungdomar i deras utveckling mot att bli vuxna. Enligt 

Noonan & Charles (2009) definieras TDV med tre grundpelare; fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld mellan ungdomar i parrelationer. Att utsättas för TDV påverkar självkänslan, 

kroppsbilden och synen på sin framtid till det negativa (Wiklund et al 2010). Känslan av att 

ens kropp är en brottsplats och att andra runt omkring utvecklas medan man själv står stilla 

och stampar är inte en ovanlig uppfattning på hur TDV påverkar individen som utsätts 

(Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs & Öhman, 2010). Ungdomar som ser och upplever våld i 

sitt hem mellan sina föräldrar eller de vuxna som de lever med riskerar i högre utsträckning än 

barn som inte upplever våld att utsätta sin partner för eller själva utsättas för TDV (Temple, 

Shorey, Tortolero, Wolf & Stuart, 2013). Dessa ungdomar har också en mer tolerant och 

öppen syn på fysiskt våld än sina jämnåriga som inte upplever våld i hemmet. Det upplevda 

fysiska våldet ökar även toleransen hos de utsatta ungdomarna för psykiskt våld och 

misshandel, påtryckningar och hot (Temple et al., 2013).

Riskfaktorer för teen dating violence

Banyard, Cross & Modecki (2006) har liksom Foshee, Linder, MacDougall & Bangdiwala 

(2001) konstaterat att alkoholkonsumtion är en riskfaktor för att utsätta sin partner för TDV, 

liksom en riskfaktor att bli utsatt för våld i sin relation. Bråk, svartsjuka, dåligt stöd från sin 

partner i relationen och otrohet ökar också risken att utsätta sin partner för våld (Temple & 

Freeman Jr, 2010) Ytterligare en riskfaktor för TDV är om någon av ungdomarna känner att 
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de har liten eller ingen makt i förhållandet (Giordano, Soto, Manning & Longmore, 2010). På 

samhällsnivå uppges mindre övervakning och social kontroll, lite stöd från samhället, mindre 

kontakt med skola och lågt självrapporterat socialt ansvar som riskfaktorer för att utsätta sin 

partner för våld (Banyard et al, 2006). Vilket område ungdomarna bor i påverkar risken för att 

bli utsatt för TDV. Detta visar både East, Chien & Adams (2010) samt Spencer & Bryant 

(2000). 

Psykisk ohälsa 

Andelen unga som upplever symptom på nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat under hela 

1990-talet. Personer som uppgav att de lidit av ängslan, oro eller ångest har i åldersgruppen 

16-24 år blivit tre gånger så många på 15 år (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2007). 

Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt data från svenska undersökningar med frågor 

kring ungdomars psykiska hälsa. Frågorna inkluderade även besvär som benämns som 

psykosomatiska. Dessa är besvär av fysisk art som i grunden helt eller delvis är psykiska 

besvär (Statistiska Centralbyrån, 2007). De psykosomatiska besvären som redovisas i SCB 

undersökning är huvudvärk, magont, stress, insomningssvårigheter samt sömnsvårigheter. 

Undersökningen visar att det är vanligare för äldre ungdomar i åldern 16-18 år att de känner 

sig stressade än gruppen av ungdomar på 10-12 år (SCB, 2007). Psykisk ohälsa och psykiska 

sjukdomar är mer jämt fördelade över samtliga åldersgrupper än andra hälsoproblem men 

symptom som trötthet, sömnbesvär och huvudvärk förekommer oftare hos yngre personer 

(SCB, 2007). Resultatet av sammanställningen visar att cirka 40 procent av alla flickor i ålder 

10-18 år som ingått i studien rapporterar att de har gott psykiskt välbefinnande, medan drygt 

50 procent av pojkarna svarat detsamma. Det psykiska välbefinnandet minskar dock och är 

bara häften så hög bland flickor i åldern 16-18 år till skillnad mot flickor i åldern 10-12 år 

(SCB, 2007). Utifrån ett könsperspektiv går det att finna skillnader mellan pojkar och flickor, 

då flickor uppger i större utsträckning att de lider av psykisk ohälsa. Flickor rapporterar oftare 

än pojkar om huvudvärk och återkommande ont i magen. Skillnaderna mellan könen ökar 

dessutom ju äldre ungdomarna blir (Östberg, Alfven & Hjern, 2006). Förutom dessa symptom 

har även andra problem uppmärksammats så som depressiva symptom, självskadebeteende 

och självmordförsök. Den negativa utvecklingen tycks ha vänt kring den självupplevda hälsan 

och självskadebeteendet, dock har patienter på psykiatrisk slutenvård ökat. Den grupp som 

ökar inom psykiatrisk slutenvård är ungdomar med depressioner och ångest medan vård för 

övriga åldersgrupper minskat (Statens folkhälsoinstitut, 2013).
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Självmord har under de senaste tjugo åren minskat i alla åldersgrupper utom hos ungdomar 

mellan 15-29 år. Bland män i denna åldersgrupp är det lika vanligt att dö av en olycka som av 

självmord, medan det för kvinnor i samma ålder är mer vanligt att dö av självmord än i ett 

olycksfall (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Modin, Östberg & Almquist (2011) visar i en 

svensk studie att det finns skillnad i kön gällande vilka som vårdas på sjukhus på grund av 

ångest och depression. Kvinnor löper större risk att läggas in för depressiva symptom än 

männen. Dessutom har upplevelsen av sig själv som populär kontra icke populär under 

uppväxten också betydelse för förekomsten av vård för ångest och depression. De barn som 

upplevde sig själva som populära och inflytelserika uppvisade senare i livet en minskad risk 

att drabbas av ångest och/eller depression.

Tonåringar tenderar att umgås med andra jämnåriga som matchar deras egen sinnesstämning. 

Det är mer vanligt att vänskap tar slut om en av parterna är deprimerad, medan vänskap ofta 

uppstår mellan två tonåringar som skattar sin psykiska självhälsa på liknande vis (Van Zalk, 

Kerr, Stattin, Branje & Meeus, 2010). Ungdomar som upplever höga krav och stor press i 

skolan samtidigt som de inte har kontroll över sin situation upplever i högre utsträckning 

sämre hälsa än de ungdomar som inte upplever stor press (Modin, Östberg, Toivanen & 

Sundell, 2011). Ytterligare riskfaktorer för ungdomar att uppvisa depressiva symptom är lägre 

socioekonomisk status och att ha föräldrar med psykiska problem (Ravens-Sieberer, Erhart, 

Gosch & Wille, 2008).

Östberg et al. (2006) påvisar i sin studie att sämre ekonomisk familjesituation ökar risken för 

tonåringar att uppvisa depressiva symptom. Sexuella trakasserier för flickor och att ha mindre 

pengar än sina jämnåriga kompisar för både pojkar och flickor höjer också risk för depressiva 

symptom (Zetterström Dahlqvist, Landstedt & Gillander Gådin, 2012). Psykisk misshandel 

har kunnat kopplas samman med sexuellt utnyttjande (Honor, 2012). Det kan samexistera 

men också vara en effekt av utnyttjandet (Hornor, 2012). Det finns även studier som påvisar 

att unga flickor där en eller båda föräldrarna har utländsk härkomst har högre risk att 

rapportera subjektiva hälsobesvär än de flickor vars föräldrar är av svensk härkomst 

(Carlerby, Viitasara, Knutsson & Gillander Gådin, 2011).
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SYFTE

 

Syftet med föreliggande arbete är att studera förekomsten av våld i nära parrelationer hos 

elever i årskurs 2 på gymnasiet i en stad i norra Sverige, samt att studera om samband finns 

mellan förekomst av våld i nära relationer och depressiva symptom. 

METOD

Population

Enkäten besvarades av 644 elever i åldern 16-18 år och detta gav en svarsfrekvens på 84 

procent. 336 pojkar och 308 flickor i årskurs 2 på Jämtlands Gymnasium besvarade enkäten 

under vårterminen 2012. Datainsamlingen gjordes i Östersunds kommun. Jämtlands 

gymnasium består av tre skolor, totalt fanns vid insamlingstillfället 40 klasser i årskurs 2. En 

person var närvarande i klassrummet och informerade deltagarna och delade ut enkäterna. 

Enkäten innehöll frågor om skolmiljö, hälsovanor, frågor om hälsa och ohälsa samt frågor om 

våld och trakasserier (Bodin & Gillander Gådin, 2012). Den kvantitativa data som utgjort 

underlag för föreliggande arbete var sedan tidigare  insamlat material för rapporten 

”Gymnasieelevers arbetsmiljö och hälsa – rapport från elevenkäten VT 2012, åk 2 Jämtlands 

gymnasium”.

Mått 

För att minska risken att ha ett resultat som egentligen påverkats av faktorer som inte 

redogjorts för användes kontrollvariabler. Att upplevt att man haft tillräckligt med pengar för 

att kunna göra samma saker som sina kompisar, föräldrarnas eventuella utländska härkomst 

och om ungdomarna gick ett teoretiskt eller praktiskt inriktat program på gymnasiet 

kontrollerades för i studien. Som referens för dessa variabler kodades variablerna att ha lika 

mycket pengar som sina kompisar, att ha svenskfödda föräldrar, teoretiskt program på 

gymnasiet samt att inte vara utsatt för våld.

The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) är en skala som är designad 

att mäta depressiva symptom i en population. När CES-D utformades användes sedan tidigare 

beprövade och validerade depressionsskalor, vilka sedan komprimerades till ett mer 

lätthanterat test som sedan bestod av 20 frågor. Deltagarna svarade på påståenden kring den 

självskattade psykiska hälsan och testet innefattade bland annat frågor kring nedstämdhet, 
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känsla av hopplöshet, hjälplöshet och skuldkänslor. Fyra av frågorna i testet var positivt 

ställda. Detta gjordes för att kunna utläsa positiva effekter eller frånvaron av dessa (Sawyer 

Radloff, 1977). Enligt CES-D´s skala innebar ett högt värde att individen uppvisat fler 

depressiva symptom än den som får ett lågt sammanlagt värde i testet. Gränsen för att hamna i 

riskgruppen i populationen var satt vid 16 och högre (Sawyer Radloff, 1991) . CES-D har 

bevisats vara ett bra mått även då ungdomar studeras, genom att jämföra redan insamlad data 

från CES-D med en grupp kliniskt deprimerade och sedan jämföra dessa resultat med 

ungdomars resultat har det visat sig att skalan var pålitlig även för denna population (Sawyer 

Radloff, 1991).

Samtliga variabler dikotomiserades för att en regressionsanalys skulle vara möjlig. Variabeln 

som omfattade program delades upp i teoretiska respektive praktiska program. Frågan om 

deltagarna uppfattade att de haft lika mycket pengar som kompisarna för att kunna göra 

samma saker som dem under de senaste tre månaderna kodades om. Svarsalternativen 

kodades om, där ja innehåller alltid eller ofta och nej innehåller ibland, sällan eller aldrig. 

Frågorna kring i vilket land mamma och pappa är född slogs ihop och kodades om. Svaren 

kategoriserades till båda föräldrarna födda i Sverige och en eller två föräldrar födda i annat  

land. Frågor kring om pojk/flickvän varit hotfull eller våldsam mot respondenterna slogs ihop 

och svarsalternativen kodades om till utsatt och ej utsatt. 
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Variabler

I tabell 1 redovisas variablerna var för sig, hur svarsalternativen delades in och vilken 

variabeltyp de tillhör.

Tabell 1. Mått och variabler 
Analys variabel Fråga Kategorisering Svarsalternativ Typ av 

variabel
Depressiva symptom CES-D skalan  (Sawyer 

Radloff, 1977). 20 
påstående är formulerade 
med 5 svarsalternativ: 
alltid, ofta, ibland, sällan, 
aldrig.

Dikotomiserad Cutoff <16 Beroende variabel

Våld Hände det att pojkvän 
eller flickvän uppträdde 
hotfullt mot dig? 

och

Hände det att pojkvän 
eller flickvän var våldsam 
mot dig (t ex örfilade, 
slog, sparkade, drog i 
håret).

Svarsalternativ: ja, nej

Dikotomiserad

0= Inte utsatt för våld 
(nej)

1= Utsatt för våld (ja)

Oberoende variabel

Program ”Vilket program går du?”

Svarsalternativ:
Barn- och fritid, Energi, 
Gymnasiesärskola, Hotell- 
och restaurang, Industri, 
Medie, RIÖ 
idrottsgymnasium, 
Vintersport, Bygg, 
Estetiska, Handels- och 
administration, 
Hästhållning, Livsmedel, 
Naturvetenskap, 
Samhällsvetenskap, El, 
Fordon, Hantverk, 
Individuella, Maskin- och 
kranförare, Omvårdnad, 
Teknik, Annat program.

Dikotomiserat 0= Teoretiskt program.

1= Praktiskt program

Kontrollvariabel

Pengar som kompisar Om du tänker på hur det 
varit de sista tre 
månaderna, har du haft 
tillräckligt med pengar för 
att kunna göra samma 
saker som dina kompisar?

5 svarsalternativ:
alltid, ofta, ibland, sällan, 
aldrig

Dikotomiserad 1 = Nej (Ibland, sällan, 
aldrig).

0= Ja (Alltid, ofta). 

Kontrollvariabel

Utländsk bakgrund I vilket land är din 
mamma född? 

Och

I vilket land är din pappa 
född?

Svarsalternativ: I Sverige, 
Vet ej, I annat land. 
Vilket?

Dikotomiserad 0= Nej (I Sverige).

1 = Ja (I annat land. 
Vilket?). 

Kontrollvariabel

Kön Är du kille eller tjej? Dikotomiserad 0= Killar Kontrollvariabel
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Svarsalternativ: Kille, tjej
1= Tjejer

Analysmetod

Skillnader i depressiva symptom mellan pojkar och flickor analyserades med Chi2 test. 

Därefter utfördes tre multipla logistiska regressioner. Den första regressionen hade depressiva 

symptom som beroende variabel, medan våld, program, lika mycket pengar som kompisarna, 

föräldrars utländska bakgrund samt kön var oberoende variabler. Den andra regressionen hade 

depressiva symptom som beroende variabel, medan alla kontrollvariabler förutom kön var 

oberoende variabler. Den tredje regressionen hade depressiva symptom som beroende 

variabel, och samtliga kontrollvariabler oberoende variabler. 

Data presenterades i form av oddsratio (OR)1 , konfidensintervall 95 procent samt Nagelkerke 

R2 2. Signifikansnivå var satt till p<0.05 (Bryman, 2009). Oddsratio (OR) beskriver hur stor 

sannolikheten för en population att drabbas av t.ex. en händelse, symptom eller sjukdom 

jämfört med en annan population (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I resultatet 

beskrivs den förhöjda risken att drabbas av depressiva symptom kopplat till att ha varit 

våldsutsatt.

Etiska överväganden

Vissa forskningsuppgifter så som brott och straff, etniskt ursprung, politisk åsikt, religion, 

hälsa och sexualliv omfattas av lagen. Om en studie skulle innehålla frågor kring dessa 

områden måste forskaren ansöka om tillstånd enligt etiklagen. Även vid skrivande av 

studentuppsats bör det tas hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka är de fyra krav som vetenskapsrådet 

preciserat kring forskningsetik. Materialet som användes i analysen var särskilt lämpat då det 

sedan tidigare har godkänts av den regionala etiska kommittén vid Umeå universitet (Dnr 09-

179M).

RESULTAT

1 Beskriver sannolikheten för en population att drabbas av t.ex. en händelse, sjukdom eller symptom.
2 Beskriver hur stor andel av variansen som kan förklara depressiva symptom.
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Beskrivande statistik

Statistiken i Tabell 2 visar prevalensen för variablerna fördelat på kön. 12.2 procent av pojkar 

och 7.8 procent av flickor uppger att de blivit utsatt för våld av sin partner, dock är denna 

variabel inte signifikant. Depressiva symptom uppger 13.8 procent av pojkarna att de lider av 

medan 35.8 procent av flickorna uppger detsamma. Av flickorna går 65.6 procent teoretiskt 

program och 34.4 procent går ett praktiskt program, bland pojkarna går 52.2 procent teoretiskt 

program medan 47.8 procent går på praktiskt program.

Tabell 2. Demografiska, våld och depressiva symptom fördelat på kön. 

Prediktorer Pojkar (n=336) n (%) Flickor (n=308) n (%) P-värde

Utländsk bakgrund

Nej

Ja

309 (92.8)                  

24 (7.2)

273 (89.5)

32 (10.5)

=0.143

Pengar som kompisar

Nej

Ja

108 (32.1)

228 (67.9)

90 (29.3)

217 (70.7)

=0.438

Program

Teoretiskt program

Praktiskt program

175 (52.2)

160 (47.8)

202 (65.6)

106 (34.4)

<0.001

Våld

Ej utsatt

Utsatt

122 (87.8)

17 (12.2)

141 (92.2)

12 (7.8)

=0.211

Depressiva symptom

Nej

Ja 

269 (86.8)

41 (13.8)

190 (64.2)

106 (35.8)

<0.0001

Tabell 3. Multipel logistisk regression av sambandet mellan variablerna program, ha lika 

mycket pengar som sina kompisar, att ha svenskfödda föräldrar, kön, att ha varit utsatt för 

våld och depressiva symptom. 

Oberoende variabler OR ojusterad (CI: 

95%)

Modell 1:

OR exklusive kön (CI: 

Modell 2:

OR inklusive kön (CI : 
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95%) 95%)

Utländsk bakgrund 

föräldrar

Nej

Ja

1

1.21 (0.63- 2.31)

1

1.01 (0.34-2.99)

1

0.86 (0.28- 2.69)

Pengar som kompisar

Ja

Nej

1

3.58 (2.42- 5.28)*

1

3.01 (1.71–5.30)*

1 

3.49 (1.91–6.38)*

Program

Teoretiskt 

Praktiskt

1

0.89 (0.61-1.31)

1

0.73 (0.42-1.28)

1

0.89 (0.49-1.61)

Kön

Pojkar

Flickor

1

3.66 (2.44-5.49)*

1

4.309 (2.29-8.13)*

Våld

Nej

Ja

1

1.96 (0.86-4.43)

1

1.87 (0.79-4.41)

1

2.42 (0.98-5.96)

Nagelkerke R2 9% 20%

*p<0.001, a = ojusterat, b = exklusive kön, c = inklusive kön, d = referensgrupp

Utifrån tabell 3 modell 2 går det att utläsa att inte ha tillräckligt med pengar för att kunna 

göra samma saker som kompisar har en signifikant påverkan på depressiva symptom jämfört 

med att ha pengar som kompisar. De ungdomar som uppger att de har mindre pengar än sina 

kompisar har tre och en halv gånger så hög sannolikhet att rapportera depressiva symptom i 

alla regressioner. Variabeln att vara utsatt för våld ligger i modell 2 nära gränsen för att ha en 

signifikant påverkan på depressiva symptom, däremot är inte våld signifikant i varken den 

ojusterande eller i modell1. 

Kön har en signifikant påverkan på depressiva symptom i regressionerna OR ojusterad och 

OR inklusive kön.  Nagelkerke R² påvisar att OR exklusive kön förklarar 9 procent av 

variansen i depressiva symptom medan OR inklusive kön förklarar 20 procent av variansen i 

depressiva symptom.
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DISKUSSION

Resultatdiskussion

Nästan tre gånger så många flickor som pojkar rapporterade depressiva symptom i denna 

studie. Dessa siffror finns att se sedan tidigare på ungdomar i Sverige, bland annat i en rapport 

från FHI (2013) om skillnader mellan flickors och pojkars psykiska hälsa. Enligt FHI (2013) 

upplevs flickor i större utsträckning lida av psykisk ohälsa än pojkar. Detta styrks också av 

siffror från SCB (2007) som rapporterar att antalet flickor som upplever gott psykisk 

välbefinnande är lägre än antalet pojkar. Följande påvisar även Östberg et al. (2006) att tjejer 

är överrepresenterade när det kommer till att rapportera om depressiva symptom. Resultatet 

som arbetet presenterar gällande skillnader i kön och depressiva symptom kan vara 

indikationer på att det finns en möjlighet att generalisera detta resultat på liknande grupper. 

Det visar även på ett stort och viktigt arbetsområde för hälsofrämjande folkhälsoarbete.  

Denna studie pekar på att om man inte har lika mycket pengar som kompisar kan ha en 

betydande påverkan på depressiva symptom. Tidigare studier inom området påvisar att ha 

mindre pengar än kompisar ökar risken för att drabbas av depressiva symptom (Zetterström 

Dahlqvist, Landstedt & Gillander Gådin, 2012; Chen, Matthews & Boyce, 2009). Då denna 

självupplevda variabel är den socioekonomiska variabel som kontrolleras för i analysen finns 

det några reflektioner kring detta. Att ungdomarna själva får skatta sin egen ekonomi behöver 

inte innebära att den i sin tur beskriver något om den socioekonomiska statusen ungdomens 

familj har. Däremot spekuleras det kring att familjer med sämre ekonomi inte har möjlighet 

att stötta sin tonåring ekonomiskt utöver det studiebidrag som den har rätt till. Det som lägger 

tyngd vid variabeln är att analysen visar att det verkligen har betydelse hur man upplever sin 

ekonomi, oavsett om den är kopplad till föräldrarnas ekonomiska situation eller inte. 

Resultatet visar att vara flicka ökar risken att rapportera depressiva symptom. Detta har även 

Östberg et al. (2006), Modin et al. (2011) och Zetterström Dahlqvist et al. (2012) visat i sina 

studier. Då flickor var i 17-18-årsåldern kan även detta visa sig ha en effekt, då skillnader i 

kön och depressiva symptom ökar ju äldre ungdomarna blir (Östberg et al. 2006). 
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Resultatet i denna studie visar att pojkar rapporterar att de blivit utsatt för våld i sin 

parrelation i något högre grad än flickor, dock är inte skillnaden mellan könen signifikant 

säkerställd. Det går därför inte att påvisa att det finns någon skillnad mellan könen i utsatthet 

av TDV, dock går det med hjälp av den beskrivande statistiken att besvara det specifika syftet 

för arbetet och därmed redogöra för förekomsten av TDV. I den sista regressionen som 

kontrollerar för kön går det att se att signifikansnivån i våldsvariabeln närmar sig den 

förbestämda gränsen, jämfört med regressionen där kön inte kontrolleras för. Detta tyder på 

att kön kan ha en påverkan på effekten mellan våldsvariabeln och depressiva symptom. 

 I den sista regressionen är det killar som är referensgrupp vilket indikerar att flickor som 

rapporterar våld också rapporterar depressiva symtom i större utsträckning. Huruvida det är 

våldet som frambringar depressiva symptom eller om det är depressiva symtom som 

frambringar våld går inte att uttala sig om, inte heller ungdomarnas definition för vad som är 

våld och vad som kan anses vara bråk (Gottzén & Korkmaz, 2013). Då det inte finns tidigare 

svensk forskning att tillgå inom området som berör TDV och depressiva symptom går det inte 

att göra en jämförelse för att kunna se tendenser inför en eventuell generalisering. Däremot 

visar internationella studier på att det finns ett samband mellan depressiva symptom och TDV 

(Foshee, Benefield, Ennett, Bauman & Suchindran, 2004). Det går att spekulera kring vilket 

slags våld pojkar respektive flickor utsätts för och om olika typer av våld påverkar den 

självskattade hälsan på olika vis. Det finns även möjliga scenarion som innefattar skam och 

skuldkänslor hos pojkar som utsätts för TDV av sin partner, varför rapporterandet av TDV 

skulle kunna vara missvisande (Fiene, 1995). Dock behöver inte ett sådant samband vara 

könsbundet, men det är en diskussion som är viktig att lyfta när det gäller våldsfrågor i nära 

relationer. Skamkänslor finns både kring det faktum att vara offer och gärningsman när det 

kommer till TDV (Gottzén, 2012), vilket kan leda till missvisande rapportering. 

I denna studie framkom inga signifikanta skillnader mellan ungdomar vars båda föräldrar är 

födda i Sverige eller ungdomar med en eller båda föräldrarna född i ett annat land i 

förhållande till depressiva symptom. Detta har även Zetterström Dahlqvist et al. (2012) 

påvisat i sin studie som innefattade samma geografiska område som föreliggande arbete. 

Tidigare studier har påvisat att ungdomar vars föräldrar är födda i ett annat land rapporterar 

psykisk ohälsa i högre grad (Carlerby, Viitasara, Knutsson & Gillander Gådin, 2011 ). En 

möjlig förklaring till denna studies utfall kan vara att staden som studien är genomförd i 

ligger nära norska gränsen, vilket kan göra att de ungdomar som uppger att deras förälder 
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eller föräldrar är födda i ett annat land i stor utsträckning är födda i Norge. Däremot tål det att 

poängtera att med tanke på att resultatet inte är signifikant skulle det kunna vara slumpen som 

påverkat detta utfall. 

Metoddiskussion

Denna tvärsnittsstudie utfördes för att göra det möjligt att besvara det uttalade syftet. Syftet 

med arbetet var dels att studera förekomsten av våld i nära parrelationer hos elever i årskurs 2 

på gymnasiet i en stad i norra Sverige, samt att studera om samband finns mellan förekomst 

av våld i nära relationer och depressiva symptom.

En styrka i studien är att de enkätfrågor som används är validerade. Det är fastställt att 

frågorna i enkäten besvarar det som efterfrågas och inget annat (Forsman, 1997). Ytterligare 

en styrka i arbetet är att det fyller en kunskapslucka som finns inom forskningen. Svenska 

studier som belyser TDV är väldigt begränsade. Forskningen är oftast inriktad kring fysiskt 

våld mellan ungdomar eller kring våld i hemmet mellan föräldrar och barn. Det är samtidigt 

det som gör området mycket intressant att undersöka. Studier gjorda på svenska ungdomar 

saknas, vilket gör att det är av stor vikt att belysa området för att kunna värdera vilka 

preventioner som bör användas för att öka gruppens hälsa. Bakgrunden som teoretisk 

utgångspunkt tycks vara ett tillräckligt stadigt underlag att stå på, mycket med hjälp av den 

omfattande forskning som gjorts i USA under de senaste tio-femton åren inom ämnet, men 

framförallt genom att komplettera med en god bild av hur ungdomar idag rapporterar kring 

depressiva symptom. Kontrollvariablerna som valts ut har i tidigare forskning visat sig kunna 

ha en effekt på depressiva symptom hos ungdomar, därför har dessa användes i denna studie.

Att använda en tvärsnittsstudie för att kunna besvara syftet var i det här fallet en styrka. Då 

syftet var att studera om det fanns ett samband mellan våld och depressiva symptom så kräver 

detta inte att studiedesignen tillåter att visa hur utfallen hänger ihop (Bryman, 2009). 

Tvärsnittsstudien som studiedesign kan alltså inte visa på någon slags orsaksriktning för 

resultatet. Det går inte påvisa att upplevd avsaknad av pengar som kompisar leder till 

depressiva symptom, då det i en tvärsnittsstudie inte går att visa på när i tid någon exponerats 

för den faktor som antas påverka utfallet (Andersson, 2006). Det som däremot gått att utläsa 

är att den ekonomiska faktorn samvarierar med depressiva symptom för bägge könen. Det går 
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inte heller att via denna tvärsnittsstudie göra generaliseringar för alla ungdomar i årskurs 2 på 

gymnasiet i Sverige. Då materialet är insamlat i en kommun i Norrland vid endast ett tillfälle 

är det viktigt att lyfta fram att det kan finnas faktorer som inte är kontrollerade som kunnat 

komma att påverka resultatet. 

Materialet som analyserats är i minsta laget. Det hade gynnat resultatet om tillgång till en 

större mängd data hade funnits att tillgå. Ungdomar i amerikanska studier uppger att mellan 

tio och tjugo procent av dem utsatts för TDV (Temple et al. 2011). Detta material skiljer sig 

inte nämnvärt från dessa siffror, dock är omfattningen av materialet klart mindre. Det kan ha 

en effekt på den logistiska regressionen. En större mängd data hade gett möjlighet att få 

mindre konfidensintervall (Bryman, 2009) och en tydligare bild av vad som påverkar 

depressiva symptom. 

Då studien grundar sig i både våldsfrågor och frågor som kan uppfattas som känsliga kring 

depressiva symptom är etiken av stor vikt. Ur ett etiskt perspektiv ligger styrkan i uppsatsen 

på att studien vars material vi använt oss av är insamlat på ett etiskt vis och att den etiska 

kommittén godkänt upplägget av studien och datainsamlingen. Då ämnet våld i nära 

parrelationer kan anses vara av känslig art och deltagarna i studien var unga blev det viktigt 

att förhålla sig till data och rapportering av dessa data på ett professionellt vis. Då tillgången 

till redan avkodad data fanns gav detta deltagarna i studien ytterligare stärkt konfidentialitet, 

då det aldrig kommer framgå vem av deltagarna som svarat vad. Just kravet på informerat 

samtycke har diskuterats mycket under de senaste decennierna och vikten av detta poängterar 

Forsman (1997), då detta är det viktigaste steget i att inte utsätta människor för 

undersökningar utan att de har möjligheten att tacka nej eller slippa delta utan sitt 

medgivande. Deltagarna har även redan lämnat informerat samtycke till sitt deltagande i 

studien och de har informerats om varför de önskades delta samt att deltagandet var frivilligt 

och att deltagarna kunde avbryta när som helst.

SLUTSATS, FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING OCH IMPLIKATIONER 

Ungdomar som upplever att de har mindre pengar än sina kompisar har tre och en halv gånger 

förhöjd risk att rapportera depressiva symptom jämfört med ungdomar som har lika mycket 

pengar som sina kompisar. Ungdomarna rapporterar om förekomst av teen dating violence 

(TDV), men skillnad mellan könen är inte signifikant säkerställd. Resultatet visar på att våld 

18



förekommer bland ungas parrelationer och att området därför bör få mer resurser för 

forskning och i förlängningen leda vidare till hälsofrämjande åtgärder för denna grupp.

Området behöver belysas vidare, förslagsvis bör det undersökas om betydelsen att vara utsatt 

för TDV är olika för pojkar och flickor samt att försöka mäta hur grovt våld ungdomarna är 

utsatta för. Utöver detta så bör området depressiva symptom i förhållande till vilken typ av 

våld som ungdomarna varit utsatta för undersökas ytterligare . Vidare är förhoppningen hos 

författarna att i takt med att kunskapen i ämnet ökar så tydliggörs även ett behov av insatser 

riktade mot ungdomar, för att arbeta förebyggande kring våldsfrågor i ungdomars relationer. 

Ytterligare områden att undersöka vidare är var våldet utförs, men också om de som är utsatta 

för TDV även i högre grad kan vara utsatta för våld relaterat till familjen. Då det finns 

internationell forskning som visar på att ungdomar som utsätts för våld i hemmet får en ökad 

toleransnivå gällande synen på våld, men också riskerar att i högre grad utsättas för våld 

utanför hemmet, är det av intresse att undersöka om detta gäller även i Sverige. 
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