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Våldsamma och kränkande handlingar under             
tonåren – en studie om barns och unga vuxnas 
konflikter med sina föräldrar 

Får vi bjuda in ditt barn att delta i en vetenskaplig studie? 
Du får det här brevet eftersom du är vårdnadshavare till ett barn i 
årskurs 8 och eftersom rektor/ledningsgruppen på ditt barns skola 
har meddelat att skolan vill medverka i studien.  
Vi vill få ditt tillstånd att bjuda in ditt barn till att delta i studien. 
Studien bedrivs av forskare vid Malmö universitet och genomförs på cirka 40 
högstadie- och gymnasieskolor i Skåne under vårterminen 2022. Totalt räknar vi med 
att fler än 6000 barn och unga vuxna kommer delta i studien. 

Vad handlar studien om? 
Konflikter mellan barn och föräldrar är vanligt under tonårstiden. Denna studie handlar 
om olika typer av våldsamma och kränkande handlingar som barn och unga vuxna kan 
utsätta sina föräldrar för, och hur detta kan förklaras. Internationellt finns det väldigt lite 
forskning om denna typ av handlingar från barn och unga vuxna mot deras föräldrar. 
Detta är den första studien i Norden med ett sådant fokus. 
I studien vill vi undersöka hur vanligt det är att barn och unga vuxna i åldrarna 14 till 19 
år utsätter sina föräldrar för olika typer av våldsamma och kränkande handlingar: 
verbala kränkningar, fysiskt våld, stölder och skadegörelse. Vi vill ta reda på om sådana 
beteenden skiljer sig åt mellan olika åldrar och mellan olika sociala grupper i 
befolkningen. Vi vill också undersöka vilka personliga och familjerelaterade faktorer 
som kan förklara sådana beteenden. För att kunna undersöka detta är det viktigt att nå en 
stor grupp av barn och unga vuxna, både de som har erfarenheter av de beteenden vi är 
intresserade av och de som saknar sådana erfarenheter. Studien genomförs i skolor i ett 
tiotal skånska kommuner och riktar sig till ungdomar i årskurs 8 och 9 i grundskolan 
samt i årskurs 1, 2 och 3 i gymnasiet. 

Vad innebär det för ditt barn att delta i studien? 
Ditt barn får besvara en enkät i skolan. Enkäten fylls i digitalt (på dator) och innehåller 
många frågor, bland annat om personliga egenskaper, uppväxt och familjeförhållanden, 
social bakgrund, skola och fritid samt erfarenheter av olika typer av våldsamma och 
normbrytande beteenden riktade mot föräldrar.  
Enkäten besvaras anonymt. Det betyder att vi inte vet vem som svarat på 
enkäterna – det krävs inga inloggningsuppgifter eller lösenord, och vi registrerar 
inga IP-adresser. Varken andra barn, föräldrar eller lärare kan ta del av ditt 
barns svar. 
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Hur hanteras ditt barns uppgifter? 
Den information vi får fram i studien kommer att läggas upp i en databas som sparas på 
en sekretesskyddad server på Malmö universitet. De insamlade uppgifterna får bara 
användas inom studien och på det sätt som du och ditt barn har godkänt. Databasen 
sparas i tio år efter att projektet avslutats och raderas sedan. 
 
Vi behöver ditt samtycke till att bjuda in ditt barn 
För studier som rör barn som ännu inte fyllt 15 år är det vedertaget att inhämta både 
barnens och deras vårdnadshavares godkännande, så kallat informerat samtycke. Detta 
brev är en förfrågan om du/ni som vårdnadshavare samtycker till att ditt/ert barn inbjuds 
att delta i studien. I slutet av brevet finns information om hur du samtycker till att ditt 
barn deltar. Om du väljer att inte svara kommer det att tolkas som samtycke. Detta 
kallas passivt samtycke.  
När det gäller barnen tillämpar vi aktivt samtycke. Det innebär att det är helt frivilligt 
för dem om de vill delta i studien eller inte. Innan barnen fyller i enkäten informerar vi 
dem om studien och dess syften, att deras deltagande är frivilligt och att de när som 
helst kan avbryta ifyllandet av enkäten om de skulle vilja det. 
 
Hur kommer resultaten redovisas? 
Resultaten från studien kommer publiceras i vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen på 
engelska, och i populärvetenskapliga texter på svenska. Resultaten redovisas enbart i 
form av statistik på gruppnivå. Det finns inte någon risk att enskilda personer kan 
identifieras. 
 
Vad finns det för nytta med att delta? 
Genom att delta i studien kommer ditt barn att hjälpa oss att få ny kunskap om 
våldsamma och normbrytande beteenden som förekommer i många familjer i Sverige. 
Våldsamma beteenden mot föräldrar kan vara förenat med oro, skuld, skam och andra 
negativa konsekvenser, både för föräldrarna och för barnen. Den kunskap vi får genom 
studien kan lära oss mer om hur vi ska utforma förebyggande insatser och stödinsatser 
för drabbade familjer. 
 
Finns det några nackdelar med att delta? 
De frågor vi ställer i enkäten har använts i många tidigare ungdomsstudier av andra 
forskare, utan att några problem upptäckts. Vi har också genomfört en pilotstudie där vi 
testat enkäten med drygt 350 elever. Det kan naturligtvis inte helt uteslutas att några 
frågor kan väcka funderingar eller känslor hos vissa barn. Om ditt barn tycker att vissa 
av frågorna i enkäterna är känsliga eller jobbiga kan han/hon låta bli att svara på dem. 
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Ansvariga för studien 
Studien genomförs av forskare vid Malmö universitet och är finansierad av FORTE, 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektledare är Björn Johnson 
(professor vid Institutionen för socialt arbete). I projektet deltar även Lisa Andersson 
(forskare vid Institutionen för socialt arbete) och Robert Svensson (professor vid 
Institutionen för kriminologi). 
 
Får vi bjuda in ditt barn till studien? 
Om du samtycker till att ditt barn bjuds in att medverka i studien behöver du inte göra 
något alls. Om du INTE samtycker till att ditt barn bjuds in ber vi dig att meddela oss 
detta via e-post (respons@mau.se), telefon (040-6657690) eller SMS (070-4383973). 
Ange barnets för- och efternamn samt vilken skola barnet går på. 
Om du vill ha mer information om studien kan du vända dig till professor Björn 
Johnson, antingen via e-post (bjorn.johnson@mau.se) eller via telefon (040-6657690). 
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