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Abstrakt  

Tidigare forskning visar att självrapportering av psykiska hälsoproblem och upplevd stress 
ökar. Detta är vanligare bland tjejer än killar. Fysiskt våld drabbar emellertid killar i större 
utsträckning än tjejer. Tidigare studier påpekar också att det finns för få studier som fokuserar 
på vilka platser våldet sker och ungdomars upplevelser av våld. Syftet med föreliggande 
studie är att studera på vilken plats fysiskt våld inträffar samt om det finns samband mellan 
detta och upplevd stress. Metoden  utgick från en kvantitativ, deduktiv ansats. Enkäter 
insamlades från gymnasieskolor i Västernorrlands län (n=1633). Materialet analyserades i 
SPSS med hjälp av en multivariat analys i form av logistisk regression. Resultatet  indikerar 
att platsen där fysiskt våld inträffat inte ökar rapporteringen av upplevd stress. Däremot ökar 
rapporteringen av upplevd stress för de ungdomar som blivit utsatt för fysiskt våld på flera 
platser. Slutsatsen  explicerar att platsen var ungdomar blir utsatta för fysiskt våld inte har 
någon betydelse för upplevd stress. Ungdomar som utsatts på flera platser rapporterar mer 
stress än dem som utsatts på en plats.  
 
Nyckelord: Adolescents (ungdomar), physical violence (fysiskt våld), perceived stress 
(upplevd stress) 
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1.	  Bakgrund	  

1.1	  Ungdomars	  hälsa	  

Ungdomar i Europa och Nordamerika uppvisar symptom av ångest, sömnstörningar och andra 

stressrelaterade problem menar Torsheim, Ravens-Sieberer, Hetland, Valimaa, Danielson och 

Overpeck (2006). Currie (2004) framhåller att ungdomar i åldrarna 11-15 år från 29 

europeiska och nordamerikanska länder rapporterar symptom på psykiska påfrestningar flera 

gånger i veckan. Detta är vanligare bland tjejer (25 %) än för killar (16 %) och enligt samma 

studie ökar stressrelaterad ohälsa som tilltar under ungdomsåren. Ungdomars 

självrapporterade psykiska ohälsa har utvecklats till ett folkhälsoproblem både i Sverige och 

internationellt (Hagquist, 2009; SOU: 77, 2006; Dumont & Provost, 1999).  

 

I Sverige har psykosomatiska symptom fördubblats bland svenska ungdomar i åldrarna 15-16 

år mellan åren 1988 och 2005 enligt Haquist (2009). Socialstyrelsen (2009) ser heller inga 

tecken på att trenden för stigande psykisk ohälsa bland unga kommer att minska. Hagquist 

(2009) samt Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) 

betonar att det finns tydliga könsskillnader vid inrapportering av psykiska hälsoproblem. 

Forskarna Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson, och Öhman (2010) konstaterar att tjejer 

rapporterar in två till tre gånger mer psykiska problem i jämförelse med killar. 

Fortsättningsvis menar Wiklund et al. (2010) att tjejer i större utsträckning upplever stress, 

depression och ångest än killar och andra åldersgrupper.  
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1.2	  Ungdomars	  upplevda	  stress	  i	  Sverige.	  	  

Regeringens utredning om ungdomars psykiska hälsa redogör för tre stressbegrepp som 

psykologisk, vardaglig och medicinsk stress (SOU:77, 2006). Medicinsk stress fokuserar på 

aktivering av mentala och kroppsliga resurser som uppstår när en individ utsätts för 

påfrestningar. Detta tar i uttryck via förhöjt blodtryck eller ökad utsöndring av 

stresshormoner. Psykologisk stress betonar individens självskattade värdering av problemet, 

dess omfattning och sin egen uppskattning av sin förmåga. Denna definition syftar främst på 

en individs reaktion på en särskild situation, om belastningen blir alltför stor kan det leda till 

känslor som exempelvis oro, frustration eller anspänning.  

 

Vardaglig stress har dock en bredare definition, exempelvis kan en individ uppleva stress då 

tiden inte räcker till eller att personen upplever oroskänslor. I detta begrepp av stress ingår 

även kroppsliga symptom som exempelvis huvudvärk. Begreppet vardaglig stress kopplas 

ofta samman med att vara utsatt för obehagliga påfrestningar (SOU:77, 2006). Föreliggande 

examensarbete betraktar stress som en självupplevelse. Upplevd stress som en självupplevelse 

liknar WHOs (1946) definition på hälsa, att hälsa är ett tillstånd av en individs egen 

uppfattning av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Word Health 

Organization [WHO] (1946) formulerar definitionen som:  

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 
frånvaron av sjukdom eller handikapp”. 
 

Stress bland ungdomar i Sverige står för en oroande utveckling påpekar Hagquist (2009) och 

SOU:77 (2006). Upplevd stress är vanligt förekommande bland tjejer i åldrarna 16-18 år 

menar Wiklund et al. (2012) och Landstedt och Gillander Gådin (2012). Vidare redovisar 

Wiklund et al. (2012) i deras studie att 37 % av tjejerna och 22 % av killarna upplevde sig 

vara ”mycket ofta” stressade. Höga krav, låg självkänsla, sömnstörningar och dåligt socialt 

stöd var orsaker till att ungdomarna upplevde stress. Haraldsson, Lindgren, Hildingh och 

Marklund (2010) genomförde djupintervjuer med tjejer och där framkom att faktorer som 

”förtroende” och ”insyn och inflytande" hade inverkan för dem att minska stressen i 

vardagen.  
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Upplevd stress och krav från omgivningen kan vara betydelsefulla förklaringsfaktorer till den 

psykiska ohälsan bland unga beskriver Wiklund et al. (2012). Dock menar forskarna att även 

om deras resultat visar höga nivåer av hälsoproblem och upplevd stress i ungdomsåren, så 

skattade de flesta, 83,6 % sin allmänna hälsa som "ganska bra eller mycket bra". Detta tror 

Wiklund et al. (2012) kan förklaras genom att ungdomar definierar en god hälsa som att inte 

vara fysiskt sjuk. Landstedt och Gillander Gådin (2012) som studerat stress bland 17-åringar i 

Västernorrlands län menar att det är av stor betydelse att titta på potentiella riskfaktorer som 

leder till stress och mental ohälsa. Forskarna menar att psykologisk stress och olika typer av 

våld kan vara riskfaktorer som för både tjejer och killar leder till ett självskadebeteende. 

Exempelvis är ungdomar med låg socioekonomisk status mer utsatta för en stressfull tillvaro 

(Bremberg, 2002; Chen, Matthews & Boyce, 2002).  

 

Enligt Skolverket (2007) och Landstedt (2010) är ungdomar med bakgrund från 

arbetarklassen och med föräldrar som har låg utbildningsnivå överrepresenterade i 

yrkesinriktade program. Ungdomar med medelklassbakgrund och med föräldrar som har hög 

utbildningsnivå är överrepresenterade i akademiskt förberedande program. Dessa akademiskt 

förberedande program är inriktade på: Samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi, språk, 

informationsteknik och konst. Medan de yrkesinriktade programmen är inriktade på: Barn och 

fritid, elektronik, fordon, handel och administration, hotell och restaurang samt industri. 

Enligt Chen et al. (2002) har ungdomar med låg socioekonomisk status också väsentligt 

mindre inflytande på den fysiska hälsan under hela uppväxten. 

 

Regeringen framhåller att bra sociala och ekonomiska förhållanden är av stor betydelse under 

en persons första levnadsår då de kan ha skyddande effekter för resten av livet (SOU:77, 

2006). Vidare menar Regeringen att förebyggande folkhälsoinsatser mot barn och ungdomar 

är viktigt då det skapar långsiktiga effekter och goda levnadsvillkor (Prop. 2007/08:10). Barn 

och unga som tillhör målområde tre inom folkhälsopolitiken anses vara mest betydande för 

det svenska folkhälsoarbetet. Regeringen tillsatte en utredning vars syfte var att analysera 

barn och ungas livssituation utifrån stress och de konsekvenser det har för den psykiska 

hälsan. Utredningen framhåller att olika påfrestningar i livet påverkar förekomsten av psykisk 

ohälsa under ungdomsåren och att ungdomar känner sig allt mer oroliga och nedstämda. De 

understryker också att barn och unga inte alltid kan påverka den miljö de lever i och att de kan 

vara särskilt känsliga för yttre påverkan (Prop. 2007/08:10). 
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1.3	  Ungdomars	  utsatthet	  för	  våld	  

Hovelius och Johansson (2004) delar in våld i tre grupper beroende på vem våldet riktas mot. 

Våld mot en annan individ, mot sig själv eller kollektivt våld så som fysiskt, psykiskt eller 

sexuellt. Vidare menar författarna att begreppen sällan skildras isolerat utan de bildar snarare 

ett sammansatt beteendemönster, där till exempel psykologiskt våld existerar i kombination 

med fysiskt och/eller sexuellt våld. Begreppet våld definieras fortsättningsvis utifrån WHO 

(2002): 

”Att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysiskt stryka mot sin egen person, mot en 
annan människa, en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, med följd eller 
tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador 
i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder.” 
 

Hammond och Arias (2011) framhåller att våld bland ungdomar är ett internationellt 

folkhälsoproblem idag. Internationella studier visar att ungdomar som upplever ekonomisk 

stress har ett mer våldsbenäget beteende (Mattila, Parkkari & Rimpelä, 2006; Shek & Tang, 

2003). Forskarna Shek och Tang (2003) studerade huruvida sambanden mellan psykosociala 

faktorer och ungdomsvåld figurerar hos ungdomar i Kina med sämre ekonomiska 

förutsättningar. Studierna resulterade i att flera psykologiska, familje- och interpersonella 

faktorer skildrar ungdomsvåldet. Stress, psykiskt välbefinnande, känslor kring fattigdom, 

föreställningar om motgångar och psykosocialt stöd var några av de faktorer som resulterade 

till ett våldsamt beteende. Alikasifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal, Kaymak, Deniz, och Ilter 

(2004) studerade våldsamma beteenden bland skolungdomar i Turkiet. Resultaten visar att   

42% av eleverna någon gång under de senaste tolv månaderna varit involverade i fysiskt våld 

som krävt sjukhusvård. Mattila, Parkkari och Rimpelä (2006) konstaterar att även finska 

ungdomar i åldrarna 14-18 år varit involverade i slagsmål eller våldsamma handlingar någon 

gång under det senaste året. Våldsamma beteenden är vanligt förekommande bland 

skolungdomar och därför finns ett behov av våldsförebyggande program i skolorna menar 

Alikasifoglu et al. (2004).  
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Kaminer, du Plessis, Hardy och Benjamin (2013) påvisar sydafrikanska ungdomars 

exponering av olika typer av våld i hemmet, skolan och i samhället. Resultatet visar att 

ungdomarna rapporterade höga nivåer av våld på alla dessa platser samt att ungdomar upplevt 

våld på flera platser. Tempel, Shorey, Tortolero, Wolf och Stuart (2013) menar vidare att 

ungdomar som upplevt fysiskt våld i hemmet också får en ökad tolerans mot våld i jämförelse 

med de ungdomar som inte upplevt våld hemma. En longitudinell studie som sträcker sig över 

30 år från Nya Zeeland visar på starka samband mellan alkoholkonsumtion och utsatthet av 

våld bland åldersgruppen 17-30 år (Boden, Fergusson & Horwood, 2012). 

 

I Sverige är ungdomar en målgrupp som i större omfattning utsätts för våld än andra 

åldersgrupper (Folkhälsorapporten, 2009). Ungdomsstyrelsen (2013) uppskattar att omkring 

22 000 tjejer och 40 000 killar i åldrarna 16-24 år blivit utsatta för fysiskt våld under de 

senaste tolv månaderna i Sverige. Samt uppsöker ungefär 1800 barn och ungdomar i åldrarna 

0-17 år vård till följd av våldsgärningar (Socialstyrelsen, 2005). De ungdomar som är mest 

utsatta för våld är de som har invandrarbakgrund och/eller dem som lever i familjer med en 

lägre socioekonomisk status enligt Socialstyrelsen (2005). I en rapport om våld i Sverige 

beskrivs att 17 % av killarna och 12 % av tjejerna i åldrarna 16-24 år har varit utsatta för våld 

eller allvarliga hot någon gång under de senaste tolv månaderna (Leander, Berlin, Eriksson, 

Gillander Gådin, Henzing, Krantz, Swahnberg & Danielsson, 2012; Lager, Berlin, Heimerson 

& Danielsson, 2012).  

 

Tjejer utsätts oftast för våld i hemmet medan killar utsätts för våld som främst uppstått i 

offentliga miljöer (Folkhälsopolitisk rapport, 2009; Frenzel, Irlander & Töyrä, 2011). Cirka 

15 % av våldet förekommer i skolan (Socialstyrelsen, 2009). Killar blir i större grad utsatt för 

våld av en okänd gärningsman i samband med situationer som innehåller alkohol- och/eller 

droger. Detta till skillnad från tjejer där gärningsmannen ofta är någon närstående. Misshandel 

är den vanligaste formen av våld för killar och inträffar mestadels under helgdagarnas kvälls- 

och nattetid. Lager et al. (2012) beskriver att tjejer undviker att gå ut sent på kvällarna i rädsla 

för att bli utsatt för ett övergrepp.  
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Det finns en problematik med att kartlägga våldet i samhället på grund av mörkertal enligt 

Folkhälsopolitiska rapporten (2009) och Leander et al. (2012). Anmälningsstatistiken hos 

polisen visar att bara några enstaka procent blir utsatta för olika slags våld varje år samt att 

våldsutvecklingen för åldrarna 16-24 år minskat. Däremot har olika undersökningar visat att 

var tionde person uppger att de utsatts för våld det senaste året. Landstedt och Gillander 

Gådin (2010) understryker att det finns ett behov av att åtgärda våld i skolan och på andra 

platser i samhället, då upplevelser av våld har starkt samband med psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Socialstyrelsen (2009) beskriver att år 2009 fick ämnet våld ett eget kapitel i den 

Folkhälsopolitiska rapporten som en följd av WHOs uppmaning att arbeta systematiskt med 

våld som en folkhälsofråga. Att betrakta våld ur ett folkhälsoperspektiv blir allt vanligare 

både i Sverige och globalt. Socialstyrelsen (2005) menar vidare att det är extra känsligt för en 

ungdom som utsätts för brott. I stället för att stärka sin personlighet och känna ökad 

självständighet så kan känslor av rädsla och maktlöshet uppstå.  

 

Trots regeringens utredning om ungas ohälsa anser vi att det finns en kunskapslucka kring 

stress i relation till utsatthet för fysiskt våld som behöver studeras inom folkhälsoområdet. 

Speciellt bör kunskapen öka kring på vilka platser våldet inträffar, samt detta i förhållande till 

ungdomars upplevda stress. Stein, Jaycox, Kataoka, Rhodes och Vestal (2003) påpekar i sin 

litteraturstudie om ungdomars exponering för våld att det finns för få studier som studerat på 

vilka platser våldet sker. De menar att det behövs ytterligare studier för att förstå ungdomars 

upplevelser av våld. Vidare ska dessa underlag användas som belägg i våldsförebyggande 

åtgärder i samhället.  

1.	  4	  Syfte	  	  

Syftet med föreliggande studie är att studera på vilken plats fysiskt våld inträffar bland 

gymnasieungdomar i Västernorrlands län samt om det finns samband mellan utsatthet för 

fysiskt våld, vilka platser våldet inträffar och upplevd stress.  

1. 4.	  1	  Frågeställning	  
Finns samband mellan den plats där det fysiska våldet inträffar och respondenternas upplevda 

stress 
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2.	  Metod	  
 

WHO (2005) definierar ungdomar som personer mellan 10 -19 år. Denna studie följer 

fortsättningsvis samma definition med fokus på ungdomar i 17-års ålder. Begreppet upplevd 

stress ses som en självupplevelse och fysiskt våld som att bruka fysisk styrka mot en annan 

människa som exempelvis slag, knuffar och sparkar.  

2.1	  Deltagare	  	  

Urvalsgruppen för datainsamlingen var gymnasieungdomar i årskurs 2 tillhörande samtliga 

kommuner i Västernorrlands län. I de två största kommunerna valdes 50 % av klasserna ut 

slumpmässigt vilket innebär att urvalet i dessa kommuner gjorts på slumpmässig grund 

(Bryman, 2011; Landstedt, 2010). Urvalet för resterande kommuner genomfördes genom en 

totalundersökning som enligt Ejlertsson (2003) innebär att alla definierade individer i 

populationen ingår i undersökningen. Majoriteten av de tillfrågade gymnasieskolorna var 

kommunala med varierande storlek från 100 till 1500 elever. Antalet respondenter som fick 

frågan om att delta i studien var 2123 studenter varav 1688 stycken valde att delta. Efter 

exkludering av enkäter som inte var korrekt ifyllda återstod 1663 elever vilket gav en 

svarsfrekvens på 78,3 %. Av de 1633 respondenter som deltog var 51 % killar (n =837) och 

49 % var tjejer (n =826).  

2.2	  Mått	  

Utfallsvariabeln upplevd stress i föreliggande studie är kvalitativ och dikotom. Vilket innebär 

att variabeln delats in i två värden, att uppleva stress eller inte. För att mäta ungdomarnas 

stress tillfrågades: Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad? 

Svarsalternativen var alltid: ofta, ibland, sällan eller aldrig (se tabell 1). Som det framgår av 

tabell ett är den oberoende variabeln i studien om respondenten någon gång under de senaste 

tolv månaderna blivit utsatt för fysiskt våld. Svarsalternativen var: Ja: flera gånger, några 

gånger, en gång eller nej: aldrig. Den oberoende variabeln har också två värden, om 

respondenten blivit utsatt för fysiskt våld eller inte. Ejlertsson (2003) menar att den oberoende 

variabeln (utsatthet för fysiskt våld och platser) kan ses som en potentiell risk till den 

beroende variabeln (upplevd stress). För att studera de oberoende variablerna: På vilka platser 

fysiskt våld inträffar? ställdes en följdfråga till utsatthet för fysiskt våld i enkäten: Om ja, var 
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skedde det? Svarsalternativen var: Skolan, hemma, hemma hos någon annan, på disco, krog, 

ungdomshus, café eller liknande, ute på stan/byn eller annat. Kontrollvariabler i studien är 

kön samt socioekonomiska frågor som: Vem bor du tillsammans med största delen av din tid? 

vad gör dina föräldrar? och vilket program läser du? (se tabell 1). Dessa variabler kan 

misstänkas påverka det faktiska sambandet och behöver därför kontrolleras bort (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Respondenternas gymnasieprogram är uppdelat i denna studie 

efter akademiskt förberedande program och yrkesinriktade program (se tabell 1). 

Respondenternas boendesituation är uppdelat på att bo med en eller två vuxna, bo ensam eller 

med en partner (se tabell 1). Variabeln: Vad gör dina föräldrar? är uppdelad på att en eller två 

föräldrar arbetar hel- eller deltid, eller att ingen av föräldrarna arbetar (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av variabler som används i analysen. 
 
 

Variabler Beskrivning av enkätfrågan Skalor och kategorisering av variabler Kodning i SPSS 

Beroende variabel: Upplevd 
stress 

Hur ofta under de senaste tre månaderna 
har du känt dig stressad? 

Ja (Alltid, ofta) 
Nej (Ibland, sällan, aldrig) 

 

0= Upplever inte stress 
1= Upplever stress 

 

Oberoende variabler: Fysiskt 
våld 

Har någon utsatt dig för fysiskt våld de 
senaste tolv månaderna? 

Ja (flera gånger, några gånger, en gång) 
Nej (aldrig) 

0= Har inte blivit utsatt 
1= Har blivit utsatt 

 

Om ja, var skedde det? I skolan, Hemma, hemma hos någon 
annan, på nöjesställe, på stan/byn eller på 

annat ställe 

Skolan, Hemma, hemma hos någon annan, 
på nöjesställe, på stan/byn, eller på annat ställe. 

 
 

En variabel skapades för att kontrollera om 

respondenten blivit utsatt på en eller flera platser.  

 

0= Inte utsatt eller på annan 
plats 

1= Utsatt på "denna" plats 
 
	  

0= Utsatt på en plats 
1= Utsatt på flera platser 

 
Kontrollvariabler:  

kön 
 

Är du, tjej eller kille? 
 0= Kille 

1= Tjej 
 

Boendesituation Vem bor du tillsammans med största 
delen av din tid? 

Bor ensam (bor ensam) 
Bor med partner (bor med pojk-/flickvän) 

Bor med en eller två vuxna (bor med mamma eller 
pappa, ibland mamma, ibland pappa, mamma och 

pappa eller förälder med ny partner) 
 

 
0= Bor med en eller två 

vuxna 
1= Bor ensam 

2= Bor med partner 

Föräldrars sysselsättning Vad gör dina föräldrar? En eller båda föräldrar arbetar (arbetar heltid, deltid, 
eller är egenföretagare) 

 
Ingen av föräldrarna har arbete (Är arbetslös, 

studerar eller praktiserar, är pensionär, 
långtidssjukskriven, föräldraledig, hemma och sköter 

hushållet, annat, jag vet inte) 
 

 
0= En eller båda föräldrar har 

arbete 
1= Ingen av föräldrarna har 

arbete 

Gymnasieprogram Vilket program går du? Akademiskt förberedande program Yrkesinriktat 
program (se uppdelningen i bilaga 1) 

0= Akademiskt förberedande 
1= Yrkesförberedande 
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2.3	  Studiedesign	  och	  tillvägagångssätt	  	  

Studiedesignen som föreligger är en tvärsnittsstudie vilket innebär att empirin i detta fall 

inhämtats i form av enkäter ifrån fler än ett fall vid en särskild tidpunkt (Bryman, 2011). 

Insamlingen av data genomfördes på 17 gymnasieskolor i Västernorrlands län utav Landstedt 

(2010) i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland. Respondenterna fick besvara enkäten 

under skoltid i april 2007 och tog cirka 20-30 minuter att genomföra. Validiteten försäkrades 

genom att innehåll och utformning av enkätfrågorna inspirerades av tidigare undersökningar 

som genomförts av: Statistiska centralbyrån, WHOs undersökning av hälsobeteenden bland 

skolbarn samt Hagquist och Forsbergs undersökning ”Ung i Värmland” (Landstedt, 2010).  

 

2.4	  Analysmetod 

Skillnad i prevalensen mellan tjejer och killar i upplevd stress, utsatthet för fysiskt våld samt 

kontrollvariabler har analyserats med ett Chi2-test. Chi2 visar om det finns någon signifikant 

skillnad i hur tjejer respektive killar har svarat i enkäten, samtliga variabler och dess 

skillnader redovisas tabell 2. Andersson (2006) menar att en multivariat analys används för att 

studera hur flera variabler samverkar i relation till varandra och i denna studie används 

logistisk regression i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Resultatet som 

framkommer av logistisk regressionsanalys blir ett antal oddskvoter som redogör för 

sannolikheten att tillhöra en viss kategori som i denna studie är upplevd stress (Ejlertsson, 

2003). Detta innebär hur stor sannolikheten är att rapportera upplevd stress i relation till de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Data presenteras i form av Oddsratio (OR)1 

samt Nagelkerke (R2)2. Konfidensintervall i studien är på 95 % och signifikansnivån är          

p <0.05.  

 

 

                                                
1 OR beskriver sannolikheten för att en population exempelvis drabbas av en sjukdom, som sedan jämförs till andra 
populationer (Djurfeldt et al., 2010). 
2 Nagelkerke R2 anger hur stor andel som förklarar variationen i de oberoende variablerna till den beroende variabeln 
(Djurfeldt et al., 2010). 
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2.5	  Forskningsetiska	  överväganden	  	  

Respondenterna som deltog i studien var inte myndiga vid tillfället för datainsamlingen men 

samtycke från förmyndare/vårdnadshavare bedömdes inte vara nödvändigt (Landstedt, 2010). 

Detta stöds av svensk lag inom forskningsetik som menar att samtycke från 

förmyndare/vårdnadshavare inte är nödvändigt för personer mellan 15 till 18 år (SOU 

2005:78). Respondenternas sekretess, integritet samt självbestämmanderätt försäkrades 

genom ett skriftligt informationsbrev där syftet med studien presenterades. Garanti av 

respondentens anonymitet, frivilligt deltagande samt uppgifter till professionellt stöd vid 

behov berättigades. Lärarna som hjälpte till fick information om de etiska aspekter som råder 

samt praktiska instruktioner och direktiv. Skolsjuksköterskor på samtliga skolor blev 

informerade om studien och de fanns tillgängliga för elever att vända sig till vid behov av 

professionellt stöd. Empirin är godkänd och granskad av Mittuniversitetets forskningsetiska 

kommitté (Landstedt, 2010). Konfidentialitetskravet för denna studie uppfylls genom att 

datamaterialet behandlas med stor försiktighet och oåtkomligt för obehöriga samt att 

materialet var helt avidentifierat. 
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3.	  Resultat	  
 

Inriktning på gymnasieprogram visar att 45 % gick på akademiskt förberedande program och 

55 % gick yrkesinriktade program. Resultatet visar att 44 % av respondenterna upplever stress 

alltid eller ofta. Tjejerna upplever nästan dubbelt så mycket stress i jämförelse med killarna 

(se tabell 2). Av killarna var det 24 % som blivit utsatt för fysiskt våld under de senaste tolv 

månaderna medan samma sak gällde för 14 % av tjejerna. Antalet som uppgav att de blivit 

utsatta för fysiskt våld på fler än en plats var 17 %. Majoriteten 83 % av dessa respondenter 

har blivit utsatta för fysiskt våld på en plats. Tabell 2 visar att de platser som var signifikanta 

mellan tjejer och killar var utsatthet av fysiskt våld på skolan, hemma, på nöjesställe och på 

stan/byn. Killar är den andel som i större utsträckning utsatts för fysiskt våld på skolan, 

stan/byn och på nöjesställe samt på flera platser medan tjejer oftast utsätts i hemmet och på en 

plats.  

 

Boendesituationen för respondenterna visar att 87 % bor tillsammans med en eller två vuxna 

medan cirka 8 % bor ensam och cirka 6 % bor med en partner. Tjejerna bor i större 

utsträckning ensamma eller med partner i jämförelse med killarna. Tabell 3 redovisar att 

sannolikheten för att uppleva stress ökar om ungdomarna blivit utsatta för fysiskt våld, 

oberoende av var våldet utspelats. Platserna som hade signifikanta värden mellan tjejer och 

killar försvann vid kontrollerandet av kön, program, boendesituation och föräldrarnas 

sysselsättning (se tabell 3). Tabell 3 visar även att ungdomar som blivit utsatt för fysiskt våld 

på flera platser upplever mer stress jämförelsevis med dem som blivit utsatta på en plats. 

Kontrollvariabeln kön var signifikant genom hela analysen vilket innebär att tjejer har en 

överrisk för upplevd stress även när övriga variabler är kontrollerade för. De variabler som 

ingått i analysen kan förklara 24 % av variansen i rapporterad stress. 
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Tabell 2.  Prevalensen av demografiska och socioekonomiska variabler samt, utsatthet av 
fysiskt våld, upplevd stress och på vilka platser våldet inträffar uppdelat på kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Killar % (n)                       Tjejer % (n) 
                                                                                                                  51 (837)                              49 (826) 

 

P-värde 

Beroende variabel: 
Upplevd stress 

   

Ja 28.5 (231) 59.8 (490) 0.000 
Nej 71.5 (580) 40.2 (329)  

 
Oberoende variabel:  
Utsatt för fysiskt våld 

   

Ja 24.2 (193) 14.2 (115) 0.000 
Nej 75.8 (605) 85.8 (697)  

 
Utsatt på en plats: 

 
83.7 (159) 

 
82.5 (94) 

 
0.781 

Utsatt på flera platser: 16.3 (31)          17.5(20)  
 

Om, ja. Respondenten har blivit utsatt för våld. 
   

 
I skolan 

 
3.8 (32) 

 
1.6 (13) 

 
0.005 

Hemma 2.2 (18) 4.4 (36) 0.011 

Hemma hos någon annan 1.8 (15) 2.8 (23) 0.176 

På nöjesställe 10.5 (88) 3.4 (28) 0.000 

På stan/byn 7.4 (62) 3.1 (26) 0.000 

På annan plats 3.2 (27) 2.8 (23) 0.598 
 

Kontrollvariabler: 
   

Socioekonomiska variabler:   
 

Gymnasieprogram:  
Akademiskt förberedande program 

 
 

45.3 (357) 

 
 

45.0 (352) 

 

Yrkesinriktat program 54.7 (431) 55.0 (430) 0.908 

 
Boendesituation 

   

Bor med en eller två vuxna 89.5 (664) 83.7 (632)  

Bor ensam 7.0 (52) 8.2 (62)  
Bor med partner 

 
3.5 (26) 8.1 (61) 0.000 

Föräldrarnas sysselsättning    

En eller båda föräldrarna har arbete  
84.9 (605) 

 
90.2 (662) 

 

Ingen av föräldrarna har arbete 15.1 (108) 9.8 (72) 0.002 
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Tabell 3. Multivariat logistisk regression 
Analyser av sambandet mellan förekomsten av fysiskt våld, platser där fysiskt våld inträffar 

och upplevd stress. 
 
 
Beroende variabel: Upplevd 

stress 
Crude OR 

OR (95 % CI) 
Modell 1 

Inkluderar fysiskt våld och 
upplevd stress 
OR (95 % CI) 

Modell 2a 
Inkluderar fysiskt våld, 

upplevd stress, platser och 
kontrollvariabler 

OR (95 % CI) 
Oberoende Variabler:    

Utsatt av fysiskt våld 
Nej 

Ja 

 
Ref. 
1.6 * 

(1. 278 -2.111 

 
Ref. 
2.1* 

(1. 549- 2.933) 

 
Ref. 
2.1* 

(1. 549- 2.933) 
Utsatt på skolan 

Nej 
Ja 

 
Ref. 
2.2 * 

(1. 161 – 4. 062 

  
Ref. 
0.8 

(0.253-2.589 
Utsatt hemma 

Nej 
Ja 

 
Ref. 
2.3 * 

(1.311 – 4.100) 

  
Ref. 
0.9 

(0.294- 2.795) 
 

Utsatt hemma hos någon 
annan 

Nej 
Ja 

 
 
 

Ref. 
1.8  

(0.916 – 3.370) 

  
 
 

Ref. 
0.8 

(0.251-2.822) 
Utsatt på nöjesställe 

Nej  
Ja 

 
Ref. 
1.3 

(0.913 – 1.944) 

  
Ref. 
0.5 

(0.173 – 1.593) 
Utsatt på stan/byn 

Nej 
Ja 

 
Ref. 
1.7* 

(1.108- 2.664) 

  
Ref. 
0.6 

(0.199 – 1.986) 
Utsatt på annan plats 

Nej 
Ja 

 
Ref. 
2.1* 

(1.179 – 3.757) 

 
 

 
Ref- 
0.8 

(0.266 – 2.698) 
Utsatt på ett eller flera ställen 

 
Nej 

Ja 

 
 

Ref. 
3.7 * 

(1.808 – 7.530) 

  
 

Ref. 
6.4 * 

(1.245 – 33.103) 
 

Nagelkerke R 
Square 

 

 
14.9 % 

 
24.3 % 

 

 
 
 

                                                
a Kontrollerat för kön, gymnasieprogram, boendesituation och sysselsättning. 
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4.	  Diskussion	  	  

4.1	  Resultatdiskussion	  	  

Föreliggande resultat visar genom Chi2-testet att 44 % av respondenterna alltid eller ofta 

upplever stress. De könsskillnader som förekom genom testet var att tjejerna upplevde 

nästintill dubbelt så mycket stress i jämförelse med killarna. Totalt hade 19 % av 

respondenterna blivit utsatta för fysiskt våld någon gång under de senaste tolv månaderna. 

Resultatet indikerar att killar blir mer utsatt för fysiskt våld än tjejer. Killar blir främst utsatta 

i offentliga miljöer som på skolan och på stan/byn medan tjejer blir utsatta i hemmiljö. 

Emellertid visar den multivariata analysen att endast utsatthet för fysiskt våld samt att vara 

utsatt på flera platser är signifikant med rapporteringen av upplevd stress.  

 

Denna studies resultat tydliggör att ungdomar som blivit utsatta för fysiskt våld i större 

sannolikhet upplever stress, oberoende av vilken plats våldet utspelats på. Stickley och 

Carlson (2010) menar att både tjejer och killar i åldersgruppen 16-29 år oftare hamnar i 

situationer som leder till våld, i jämförelse med andra åldersgrupper. Föreliggande resultat 

visar också att 193 killar och 115 tjejer utsatts för fysiskt våld de senaste tolv månaderna. 

Stickley och Carlsons (2010) resultat visar i emellertid att endast 3 % av alla åldersgrupper 

blivit utsatta för fysiskt våld någon gång under de senaste tolv månaderna mellan åren 2004-

2007. Låga siffror i våldsutvecklingen bland åldersgruppen 16-29 år kan enligt 

Socialstyrelsen (2009) och författarna Leander et al. (2012) vara resultat av mörkertal samt att 

anmälningsstatistiken hos denna åldersgrupp är låg.  

 

Studiens resultat visar som Kaminer et al. (2013) att våld inträffar på flera platser. 

Föreliggande resultat visar dessutom att ungdomar som utsatts för fysiskt våld på flera platser 

i större utsträckning upplever stress, i jämförelse med dem som blivit utsatta på endast en 

plats. Hammond och Arias (2011) menar att oberoende om utsattheten ägt rum på en eller 

flera platser så skapar ungdomsvåldet fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska 

konsekvenser. Trots att platserna för var fysiskt våld inträffar inte har ett statistiskt samband 

med upplevd stress i studiens multivariata analys så existerar könsskillnader. Detta anser vi är 

betydande att belysa eftersom förebyggande folkhälsoarbete mot våld i samhället är viktigt.  
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Folkhälsorapporten (2009) beskriver att tjejer ofta utsätts för våld som sker i hemmiljö vilket 

stämmer med denna studies resultat samt Kaminer et al. (2013). Enligt Socialstyrelsen (2009) 

visar det sig i många fall vara en närstående person som varit förövaren då tjejer blivit utsatta 

för fysiskt våld. García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise och Watts (2005) påpekar att kvinnor 

och tjejer vanligen utsätts för våld i parrelationer. En möjlig förklaring till varför tjejer i större 

utsträckning utsätts i hemmet kan bero på att förövaren ofta är en partner eller närstående 

person. Föreliggande studie visar en signifikant skillnad att tjejer i större utsträckning bor 

ensam eller med en partner i jämförelse med killar, detta kan möjligtvis medföra mer 

utrymme för fysiskt våld i en parrelation. Trots att tjejer oftast utsätts för fysiskt våld i 

hemmet så är killar i större utsträckning utsatta för fysiskt våld. Som Folkhälsorapporten 

(2009) samt Frenzel et al. (2011) framhåller visar föreliggande resultat att killar mestadels 

utsätts för våld på offentliga platser.  

 

Socialstyrelsen (2005) menar att våldet mot killar ofta sker i samband med alkohol och/eller 

droger. Vanligen utförs våldet mot den utsatta av en okänd person under helg och 

sommarmånader (Danielsson, Blomqvist, Bylund & Björnstig, 2005; Socialstyrelsen, 2005).  

I föreliggande studie går det inte att utröna när under året respondenterna utsattes för våld. 

Dessa omständigheter av alkohol och/eller droger på helger och under sommaren kan 

tillsammans bilda en möjlig förklaring till varför killar utsätts för våld på offentliga platser. 

En studie genomförd i Tyskland visar att alkoholkonsumtion framkallar våldsbrott samt att 

killar anses ha en högre acceptans av normer kring våld än tjejer (Sethi, Hughes, Bellis Mitis, 

Francesco & Racioppi, 2010). 

 

Oavsett om denna studie hade två huvudresultat i den multivariata analysen, utsatt för fysiskt 

våld samt utsatt på flera platser, så är könsskillnaderna i prevalensen betydande att diskutera. 

Exempelvis visar studiens resultat som Wiklund et al. (2012) samt Currie (2004) att tjejer 

rapporterar mer upplevd stress än killar. Utifrån denna studies analys kan inga slutsatser dras 

till varför fler tjejer än killar upplever stress. Dock påpekar Landstedt och Gillander Gådin, 

(2012) samt Wiklund et al. (2010) att prestationskrav, utseende, brist på pengar, ångest och 

oro inför framtiden var faktorer som tjejer upplever stressande.  
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Vi finner att utbudet av forskning om killars upplevda stress är begränsat då många av 

studierna fokuserar på tjejers stigande problematik kring psykisk ohälsa. Trots detta påpekar 

Wiklund et al. (2012) att höga krav, låg självkänsla, sömnstörningar och dåligt socialt stöd var 

orsaker till upplevd stress bland både tjejer och killar. Att studera stress anses som komplext 

eftersom begreppet innefattar olika definitioner. Wiklund et al. (2012) menar att ungdomar 

definierar god hälsa som att inte vara fysiskt sjuk. Likväl kan ungdomars syn på stress likna 

SOU:77 (2006) beskrivning av vardaglig stress. Begreppet innebär en bredare definition som 

exempelvis att tiden inte räcker till, oro, kroppsliga symtom som huvudvärk och andra 

obehagliga påfrestningar.  

 

Som analyserna i denna studie visade även Molarius, Berglund, Eriksson, Eriksson, Lindén- 

Boström, Persson, Sahlqvist, Starrin och Ydreborgs (2009) studie, inget samband mellan 

utbildningsnivå och risken för psykisk ohälsa som ångest och depression. Emellertid menar 

Shek och Tang (2003) att ungdomar med låg socioekonomisk status är mer benägna till ett 

våldsamt beteende. Även Chen, Matthews och Boyce (2002) samt Bremberg (2002) beskriver 

att ungdomar med låg socioekonomisk status lever i en mer stressfull tillvaro samt att familjer 

med lägre socioekonomisk status i större utsträckning utsätts för våld (Folkhälsorapporten, 

2009).  

 

Sammanfattningsvis är ungdomar som utsatts för fysiskt våld mer stressade, särskilt 

ungdomar som utsatts för fysiskt våld på flera platser. Vilken plats våldet utspelats på gör 

ingen skillnad för om ungdomar upplever mer eller mindre stress. Det som tycks göra skillnad 

för ungdomars upplevelser av stress är att det förekommit fysiskt våld, oberoende av på 

vilken plats. Tjejer upplever alltid eller ofta stress i större utsträckning än killar, trots att 

killarna är mer utsatta för fysiskt våld. Detta understryker att fysiskt våld är en potentiell 

riskfaktor till upplevd stress som forskarna Landstedt och Gillander Gådin (2012) benämner. 
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4.2	  Metoddiskussion	  och	  etiska	  reflektioner	  	  

Valet av att bearbeta Landstedts (2010) datainsamling innefattade både för- och nackdelar.  

En fördel beskriver Eliasson (2006) är att frågeställningen och kvalitén förstärks om studien 

använder en annan studies variabler som anses är tillförlitliga, som i denna studie. Enligt 

Bryman (2011) stärker det den föreliggande studiens replikation och reliabilitet. En annan 

fördel var tillgång till data av hög standard och mer tid till analys arbetet. Att inte vara helt 

bekant med datamaterialet upplevdes som en nackdel då det komplicerade omkodningen av 

variabler i SPSS. Detta eftersom inmatningen av variabler utförts av ägaren till materialet och 

inte utav oss.  

En annan nackdel är att en tvärsnittsstudie utförs vid ett tillfälle och därför generaliseras 

resultaten till denna tidpunkt. Emellertid anser Landstedt (2010) att resultaten kan sättas i en 

kontext till likande populationer. Detta menar Bryman (2011) stärker den externa validiteten 

som innebär att resultaten utöver undersökningskontexten kan generaliseras till liknande 

populationer. Datamaterialet var baserat på stort urval med ett litet bortfall vilket resulterar i 

ett starkt statistiskt samband med låg risk av slumpmässiga resultat (Landstedt, 2010). Då 

innehåll och utformning av enkätfrågorna beprövats av tidigare framstående undersökningar 

samt Landstedt (2010) anser vi att måtten för denna studie har en hög validitet. Detta innebär 

att vi mätt det som vi avsett att mäta för att besvara studiens syfte (Djurfeldt et al., 2010).  

Även om validiteten för denna studie är bra kan särskilda händelser påverkat respondenternas 

svar i enkäten och detta kontrolleras inte vid en tvärsnittsstudie menar Ejlertsson (2003). 

Exempelvis kan respondenterna befunnit sig i en påfrestande period i livet och förknippat oro 

och ångest med stress, eller tvärtom. Eftersom en tvärsnittsstudie är en överblicksbild av en 

viss tidpunkt kan vi inte enbart hävda att upplevd stress beror på fysiskt våld. Hypotetiskt kan 

respondenterna redan varit stressade under denna period och som Shek och Tang (2003) 

framhåller kan även stress orsaka ett våldsamt beteende.  

Det finns även två formuleringar i enkäten som är värda att diskutera då de innefattar studiens 

beroende och oberoende variabler och kan ha påverkat resultatets utfall. Den beroende 

variabeln upplevd stress formulerades i enkäten som: Hur ofta har du under de tre senaste 

månaderna känt dig stressad? Medan den oberoende variabeln formulerades: Har någon 

utsatt dig för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna?  
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Denna tidsskillnad på tre och tolv månader kan ha påverkat sambandet i analyseringen. 

Exempelvis om en elev blivit utsatt för fysiskt våld elva månader tidigare kan eleven upplevt 

stress vid det tillfället och inte åtta månader senare. Däremot kan det vara svårt för eleven att 

komma ihåg hur hon/han kände tolv månader innan. Frågan om fysiskt våld bör trots allt 

innefatta ett brett tidsspann då sannolikheten för att respondenten blivit utsatt ökar. 

Enkätfrågan om utsatthet för fysiskt våld kan ha upplevts som känslig och skulle kunna 

medfört att respondenten valt att undanhålla information. Att studera ungdomars utsatthet för 

fysiskt våld anses som komplext eftersom vi inte vet hur ungdomarna definierar begreppet. 

De socioekonomiska kontrollvariablerna i studien behöver inte nödvändigtvis betyda att 

ungdomarna har lägre inkomst på grund av föräldrarnas arbetslöshet, att ungdomen bor ensam 

eller går yrkesinriktat program. Även Landstedt (2010) påpekar att valet av gymnasieprogram 

inte behöver innebära olika inkomstbakgrunder. Dock framhåller Hagqvist (2007) att de olika 

programmen i skolan är bra indikatorer på socioekonomiska skillnader.  

Vidare är det betydande att diskutera hur ungdomar definierar stress och hur det kan ha 

påverkat studiens resultat. Till följd av en diffus definition på begreppet stress kan 

respondenterna ha chargerat rapporteringen av upplevd stress i enkäten. Detta kan innebära att 

ungdomar sett stress utifrån ett bredare perspektiv och förknippat andra problem som 

exempelvis oro och ångest med stress. Detta medför att Landstedts (2010) mätning av 

ungdomars upplevda stress inte är ultimat för denna studies syfte. Hypotetiskt kan 

föreliggande resultat fått annorlunda utslag i relation till platser för fysiskt våld om fler 

faktorer studerats, exempelvis om respondenterna förknippar ångest och oro med stress. Vi 

kan inte heller utesluta att ungdomar inte är stressade om de också upplever andra olika 

påfrestningar.  

Begreppsvaliditeten för Landstedts (2010) studie är relevant då måtten speglar de begrepp 

som det anses skildra (Bryman, 2011). Måtten för föreliggande studie skulle däremot kunna 

förbättras för att svara mot syftet. Vid en egen utformning av enkäten hade enkätfrågorna 

formulerats och anpassats mer utifrån denna studies syfte. Frågorna hade fokuserat på vilka 

platser fysiskt våld sker samt att frågorna hade förenats med andra frågor om upplevd stress. 

Likaså hade en öppen fråga förekommit om på vilka platser fysiskt våld sker så respondenten 

haft möjlighet att skriva ett eget svar.  
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Etiska reflektioner   

Genom arbetsprocessen av studien togs stor hänsyn till de etiska principerna. Då 

datamaterialet var helt avidentifierat kunde vi inte utröna vilken enkät som tillhörde vem. 

Detta är helt enligt anonymitetskravet samt att det styrker dess konfidentialitet. Unga kan inte 

alltid påverka den miljö de lever i och därför är främjande- och förebyggande insatser mot 

denna målgrupp betydande. Behovsprincipen i studien uppfylldes genom att studera denna 

målgrupp som alltid är i behov av mer kunskap om livsvillkor och livssituationer. Ur ett etiskt 

perspektiv är studiens största fördel att datamaterialet insamlats utifrån ett etiskt 

förhållningssätt samt att Mittuniversitetets etiska kommitté godkänt studiens 

tillvägagångssätt. 

4.3	  Framtida	  forskning	  	  

 

Med utgångspunkt i studiens resultat behöver framtida forskning fokusera på upplevd stress i 

samband med utsatthet för fysiskt våld bland ungdomar. Forskningen bör vidare studera vilka 

faktorer som kan förebygga fysiskt våld på alla platser i samhället, samt vilka omständigheter 

som ungdomarna upplever som stressande. Exempelvis studera vidare om det finns andra 

faktorer än ”förtroende” och ”insyn och inflytande” som enligt Haraldsson et al. (2010) 

minskar tjejers upplevda stress. En annan intressant aspekt att studera är varför tjejer upplever 

mer stress när det är killarna som i större utsträckning blir utsatta för våld. Ungdomsstyrelsen 

(2013) påpekar också att det saknas studier som mäter killars attityder till våld. Samt att det är 

betydande att studera hur ungdomar ser på användandet av våld och deras inställning till bl.a. 

jämställdhet.  

 

Shek och Tang (2003) samt Mattila et al. (2006) menar även att stress kan framkalla ett 

våldsamt beteende. Vidare forskning bör förslagsvis studera vilka konsekvenser detta kan få. 

Som Ungdomsstyrelsen (2013) framhåller förekommer ofta alkoholkonsumtion i samband 

med situationer som innefattar våld. Det skulle vara intressant att studera målgruppen vid en 

longitudinell studie för att följa relationen mellan upplevd stress och alkoholkonsumtion, kan 

stress framkalla ett våldsamt beteende? Även Boden et al. (2011) menar att folkhälsoåtgärder 

mot alkoholkonsumtion kan minska risken för utsatthet av våld.  
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Ungdomars definition på stress bör ytterligare studeras och klargöras för en tydligare bild av 

stress bland unga. Möjligtvis finns det andra faktorer än stress som bättre förklarar ungdomars 

erfarenheter av utsatthet för fysiskt våld som exempelvis ångest och oro. Som Wiklund (2010) 

menar vi att ungdomars upplevelser av stress och hälsoproblem bör ses i en vidare social 

kontext. Forskaren anser att ett genusperspektiv bör innefattas då hälsa och stress är nära 

sammanlänkade med sociala sammansättningar av genus och makt. Stress bland ungdomar 

bör fortsättningsvis diskuteras i förhållande till hur samhällsutvecklingen och dess 

värdegrunder idag inverkar på ungdomar (Wiklund, 2010).  

4.4	  Slutsats	  	  	  

Slutsatsen för examensarbetet är att platsen där utsatthet för fysiskt våld inträffar inte har 

någon betydelse för ungdomars upplevda stress. Betydelsen ligger i att fysiskt våld 

överhuvudtaget sker bland ungdomar i Västernorrlands län samt att detta leder till större 

upplevd stress. Särskilt upplevs stress bland tjejer och de ungdomar som blivit utsatta för 

fysiskt våld på flera platser. Fysiskt våld är dock vanligare bland killar än tjejer och killar 

utsätts för fysiskt våld i offentliga miljöer medan tjejer utsätts i hemmet. 
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