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Sammanfattning  
 

Våld i nära relationer betraktas som ett samhällsproblem, där tonåringar har uppmärksammats 

vara en extra sårbar grupp. Syftet med denna studie är att undersöka tonåringars attityder till 

våld i kärleksrelationer under tonårstiden. Hur skildrar tonåringar sina föreställningar om våld 

och vilka etiska och moraliska ställningstaganden gör de? Studien syftar även till att 

undersöka hur tonåringar förklarar förekomsten av våld i kärleksrelationer under tonårstiden 

och om det finns skillnader mellan tjejer och killars attityder. 

    Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, där data samlats in med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. Data har sedan tematiserats med hjälp av meningskoncentrat och 

analyserats utifrån en tolkningsram innehållande teorier på samhälls, grupp- och individnivå.  

 De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att tonåringar har en relativt snäv bild av 

vad våld i nära relation som begrepp innefattar. De presenterar på en generell nivå en attityd 

som förmedlar att våld i nära relation inte är acceptabelt, men på en individuell nivå finns en 

större acceptans och förståelse för våld i nära relation. Svaren kan kopplas till patriarkaliska 

och hegemoniska makstrukturer som lever kvar i samhället och medför attityder hos 

tonåringarna som förmedlar stereotypa föreställningar om vad tjejer och killar förväntas vara.   
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Abstract  
 

Domestic violence is regarded as a social problem, where teenagers have attracted attention as 

a particularly vulnerable group. The purpose of this study is to examine teenagers’ attitudes 

towards violence in romantic relationships during adolescence. How do teenagers portray 

their thoughts about violence and what ethical and moral standpoints are they doing? The 

study also aims to examine how teenagers explain the prevalence of violence in romantic 

relationships, and whether there are differences between girls' and boys' attitudes. 

     This study was based on qualitative research. Data was collected by means of focus group 

interviews. Data has been thematized and analyzed from an interpretive framework 

comprising theories of community, group and individual levels. 

 The conclusions to be drawn are that adolescents have a relatively narrow view of what 

domestic violence as a concept involves. They present at a general level, an attitude that 

conveys that domestic violence is not acceptable, but on an individual level, there’s a greater 

acceptance and understanding of domestic violence. The answers can be linked to patriarchal 

and hegemonic power structures which remains in the community and brings the attitudes of 

teenagers that convey stereotypes about what girls and boys are expected to be. 
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Inledning 
En stor andel människor, främst kvinnor men även män, utsätts dagligen för kränkande 

handlingar av den människa som borde värna och älska dem mest, sin partner. Människor som 

utsätts för våld av sin partner riskerar varje dag sin fysiska och psykiska hälsa och får 

härigenom en försämrad psykosocial levnadssituation. Våld i nära relationer förekommer i 

alla länder, i olika sorters samhällen och grupper och kan, åtminstone delvis, sägas 

sammanhänga med patriarkala samhällsstrukturer. 

     Begreppet ”våld i nära relation” har vuxit fram i samband med att patriarkatet börjat 

ifrågasättas, en diskussion som eskalerat i takt med industrialiseringens utveckling under 

1900-talet. Det patriarkaliska samhället som var rådande före industrialiseringen tog fart, 

innebar i hög grad att mannen var familjeförsörjare och resten av familjen därmed ekonomiskt 

beroende av och underställda mannen. Mannen hade rätt att styra familjen och fatta beslut 

kring familjens samtliga medlemmar angående exempelvis val av utbildning, barnens 

framtida partner, fruns arbetsmöjligheter och familjens ekonomiska val. Det ansågs som helt 

normalt att mannen utsatte hustrun för disciplinära åtgärder och bestraffningar om hon 

försökte sätta sig upp mot mannen. De traditionella rollerna som män och kvinnor förväntades 

inta och som säkerställde reproduktionen av maktordningen i familjen, utmanades i takt med 

att industrialiseringen tog fart och även kvinnor fick ökade möjligheter på arbetsmarknaden 

och chans till att bli självförsörjande. I takt med industrialiseringens framväxt fick staten ökad 

makt över viktiga samhällsfunktioner såsom lag, makt och utbildningsrätt som männen 

tidigare varit ”ansvariga” för i sin roll som familjens överhuvud. I samband med ett ökat 

centralstyre från statsapparaten började det moderna samhället växa fram. Även lagarna kring 

partnervåld har utvecklats i och med industrialiseringsprocessen. Fram till runt 1865 var det 

lagligt för en man att aga sin hustru om hon bröt mot vedertagna anständighetsnormer. Efter 

1865 var våld mot partner i hemmet tvunget att polisanmälas av den som blivit utsatt för 

våldet. Dock var det inte förrän 1982 som våld mot partner inföll under allmänt åtal vilket 

innebär att polisen måste utreda misstankar om att det förekommit misshandel. Lagstiftningen 

gentemot den som utsätter sin partner för våld har stärkts under de senaste decennierna, men 

kan fortfarande sägas ha brister (Johnsson-Latham 2008; Eliasson, 2008).  

     Våld i nära relation har inom ramen för det moderna samhällets framväxt, fått ökad 

uppmärksamhet och betraktas i nuläget som ett stort samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige 

och i många övriga delar av världen. Våld i nära relation är mer vanligt förekommande i 

samhällen där kvinnors rättigheter inte ses som självklara men våldet är, trots ett övergripande 

arbete för jämställdhet i många länder, fortfarande utbrett i länder som betraktas som mer 

jämställda än andra. FN har beräknat att uppskattningsvis var tredje kvinna i världen någon 

gång utsatts för våld av sin partner (Lindgren, 2009; IMS, 2006; Johnsson-Latham, 2008). 

Europaparlamentet (2011, s. 3) skriver följande i sin resolution som utgör ram för EU-politik 

för att bekämpa våld mot kvinnor:  

 

”Könsbaserat våld mot kvinnor utförs företrädesvis av män och är ett strukturellt och utbrett 

problem överallt i Europa och i hela världen. Det omfattar offer och förövare i alla åldrar 

oavsett utbildning, bakgrund, inkomster eller samhällsställning och hänger samman med den 

ojämlika maktfördelningen mellan kvinnor och män i vårt samhälle”. 

 

En viktig aspekt av våld i nära relationer som inte har fått så stor uppmärksamhet hittills, är 

det våld som förekommer i tonårsrelationer. Studier visar att tonåringar och unga kvinnor 

tillhör en särskilt sårbar grupp, då de i högre grad än andra riskerar att utsättas för våld inom 

kärleksrelationen och har svårigheter med att söka stöd för sina upplevelser eller bli trodda. 

Våld i nära relationer mellan tonåringar har inte uppmärksammats på samma sätt som våld i 
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vuxna nära relationer och orsaker till det tros vara att unga som blir utsatta eller utsätter sin 

partner i högre grad än vuxna inte berättar om våldet. Detta kan ha sin grund i de komplexa 

köns- och maktstrukturer som råder i samhället, vilka samtidigt konkurrerar med 

jämställdhetstankar, varför de attityder som finns kring våld, relationer och att vara tjej och 

kille i dagens samhälle blir mångfasetterade och svårtydda (Nordborg, 2008; 

Ungdomsstyrelsen, 2013). 

     Denna studie går ut på att undersöka hur tonåringar beskriver sina attityder kring 

fenomenet våld i nära relationer. Begreppet relation avser i denna studie kärleksrelationen och 

med våld menas partnervåld inom kärleksrelationen. Genom att undersöka tonåringars 

attityder kring våld i nära relationer inom den kontext som det moderna samhället utgör, 

syftar studien även till att skapa förståelse för hur patriarkaliska könsmaktsnormer fortsätter 

att reproduceras i det dagliga livet genom människors vidmakthållande av stereotypa 

föreställningar om kvinnor och män. Att studien utgår från tonåringars perspektiv har sin 

grund i att de fortfarande befinner sig i en pågående utvecklingsprocess där de försöker finna 

sin väg i livet och skapa en vuxen identitet, samtidigt som de är involverade i komplexa 

kärleksrelationer. Detta torde medföra att de i högre grad än vuxna är beroende av vilka 

attityder och föreställningar som råder kring vilka beteenden som är önskvärda och acceptabla 

inom en kärleksrelation. Samtidigt kan tonåringar sägas vara mer sårbara för att bli 

involverade i våldsamma kärleksrelationer, då de kanske ännu inte har tillräcklig kunskap 

kring hur en sund kärleksrelation bör vara.    

     Det är viktigt att tonåringarnas perspektiv på våld i nära relation lyfts upp och debatteras i 

samhället. Internationella studier visar att våld i tonårsrelationer är ett stort hälsoproblem och 

att tonåringar som upplevt våld i en kärleksrelation riskerar i större grad än andra tonåringar 

att utvecklas ogynnsamt. Longitudinella studier visar dessutom att den som blivit utsatt för 

fysiskt eller sexuellt våld i unga år löper större risk än övriga att även utsättas för våld i vuxen 

ålder. Att utsättas för våld i en nära relation har också visat sig kunna ge svåra negativa 

konsekvenser för den egna hälsan, både psykiskt och fysiskt, exempelvis ökad risk för 

depression, ångest och självmordsförsök samt destruktivt beteende i form av drog- och 

alkoholproblem och sexuellt risktagande (Freeman, Rosenbluth & Cotton, 2012; Bonomi m.fl. 

2012). Genom denna studie vill vi låta tonåringarna själva komma till tals och med egna ord 

beskriva sina föreställningar, tankar och idéer kring det komplexa fenomen som våld i nära 

relation utgör.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka tonåringars attityder till förekomsten av våld i en 

nära kärleksrelation under tonårstiden. Vilka föreställningar, etiska och moraliska 

ställningstaganden samt förklaringar gällande våldet ger tonåringar uttryck för? 

Frågeställningar  

 Hur beskriver tonåringar sina föreställningar kring vad våld i en kärleksrelation är? 

 Hur beskriver tonåringar sina etiska och moraliska ställningstaganden kring att någon 

utsätter sin partner för våld inom kärleksrelationen? 

 Vilka förklaringar ger tonåringar till att någon utsätter sin partner för våld inom 

kärleksrelationen? 

 Finns det några skillnader mellan tjejer och killars attityder till våld i nära relation? 
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Bakgrund 

I denna studie har vi utgått från att verkligheten ses som socialt konstruerad av människorna 

och därmed även föränderlig. Fenomen i samhället konstrueras utifrån föreställningar och 

attityder om vad de förväntas innehålla. I diskussioner om exempelvis män och kvinnor, kan 

föreställningen om vad en man och kvinna uppfattas vara, ofta utgå från patriarkaliska 

strukturer som reglerar olika beteenden för hur en man och kvinna ska agera. Det skapar 

förväntningar på att en människa ska bete sig på ett vis utifrån den normativa roll som skapats 

gällande att vara ”man” eller ”kvinna”. Dessa sociala arrangemang som existerar i samhället 

tas ofta för givna och är därför svåra att uppmärksamma och ifrågasätta då de betraktas som 

naturliga och "självklara" fenomen. De reproduceras och förs vidare genom att människor i 

samhället tänker och handlar utifrån de samhälleliga förväntningarna och attityderna som 

råder kring fenomenen (Payne, 2008).  

     Vi tänker att det är viktigt att beakta i vilken kontext denna studie genomförs och att de 

resultat som framkommer i vår forskningsstudie bör förstås utifrån den samhällsstruktur som 

råder för tillfället. Normer, värderingar och ”oskrivna samhällsregler” är föränderliga över tid. 

Vilka attityder som råder kring olika fenomen som förekommer i samhället bör ses som 

beroende av kontextuella och tidsbundna faktorer. Som vi förstår det är våld i nära relation ett 

fenomen som har varit utsatt för en lång förändringsprocess i och med utvecklingen till det 

moderna samhället, där också attityderna till att utsätta sin partner för våld omvärderats över 

tid. Dock finner vi det problematiskt att det patriarkaliska tänkandet fortfarande, som vi 

uppfattar det, återfinns i det moderna samhället och konkurrerar med tankar om jämställdhet 

mellan könen. Detta kan antas bidra till att skapa en diskrepans och otydlighet gällande 

maktutövande mellan könen och även tänkas påverka de nära relationerna och attityderna 

kring vad som är acceptabelt beteende inom en kärleksrelation.  

Forskningsöversikt  

Tonåringen och skapandet av kärleksrelationer i det moderna samhället 

Dating kan ses som ett sociokulturellt fenomen vilket har existerat över tid och i olika 

kontexter. Det har sin grund i en föreställning om att hitta romantik och kärlek. Dating syftar 

till att tillgodose sociala värden som skapar säkerhet, sexuell bekräftelse och social 

gemenskap. För tonåringar ses romantik och kärlek som spännande och passionerat och även 

om många tonåringar inte är mentalt redo för dating så dejtar de ändå för att passa in bland 

sina vänner. Nära och sexuella relationer bland tonåringar kan se ut på flera olika sätt och det 

är av vikt att acceptera en bred betydelse av vad det innebär att vara i ett förhållande som 

tonåring. Forskning visar att ett tonårsförhållande kan innehålla olika nivåer av förväntningar, 

intimitet och varaktighet. När det gäller förväntningar på relationen kan det innebära att de är 

både fasta och flyktiga i sin karaktär. Relationens varaktighet bör innefatta både officiella 

flick- och pojkvänsrelationer samt korta tillfälliga förbindelser. Gällande intimitet bör det 

beaktas att tonårsrelationer kan innehålla varierande grad av romantiska och sexuella inslag 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). 

     I Barnombudsmannens rapport (2004) angående tonåringars attityder till och tankar kring 

relationer framkommer att de allra flesta, både killar och tjejer, har tankar kring och funderar 

mycket på kärlek och relationer. En faktor som tonåringarna lyfter fram som grundläggande 

för en fungerande kärleksrelation är förmågan att prata om allt, men framförallt om känslor, 

med sin partner. Att kunna umgås med andra, att vara attraherade av varandra, samt att man är 

bra kompisar är andra exempel på saker som tonåringar värderar högt i ett förhållande. Vad 

gäller valet av partner, är det viktigaste för tonåringarna inte vad föräldrarna anser utan vad 

kompisarna tycker, och det framhålls som viktigt att kunna umgås med varandras kompisar. 
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Det har genom studier (Barnombudsmannen, 2004) visat sig att de flesta tonåringar, dock en 

något större andel tjejer än killar, anser att det inte är tillåtet att flirta med andra då man har en 

partner, eller att andra flirtar med ens partner. Trohet och tillit värderas högt av tonåringar, det 

anses viktigt att kunna lita på varandra i en kärleksrelation. Tonåringar funderar också en hel 

del kring sex. Ungefär hälften av de unga tror att de flesta tonåringar inte är så erfarna vad 

gäller sex, som de säger. Killar anser i högre grad än tjejer att det ibland är nödvändigt att 

ställa upp på sex även om den egna viljan inte finns. Barnombudsmannens rapport (2004) 

visar också att det bland tonåringar föreligger olika sätt att se på sin oskuld. För en del är detta 

något pinsamt, man ”ska ha gjort det”, och för en del är det något fint, något att vara stolt 

över. Omkring hälften av tonåringarna, dock en något högre andel killar, anser det vara 

acceptabelt att ha sex vid ett första möte, den andra hälften tycker det är bra att vänta tills en 

relation har byggts upp. Väldigt få anser att oskulden bör bevaras till förlovning eller 

giftermål. Vad gäller frågan om att ha sex utan att vara kär anser de flesta killar att detta är 

mer vanligt bland killar än tjejer, medan tjejerna tror att det är lika vanligt förekommande hos 

båda könen. Dock framkommer att både tjejer och killar tror att killar överlag är mer 

intresserade av sex än tjejer och att de ofta vill ”gå längre” än vad tjejen vill. I en 

undersökning framkommer också att en betydande del av killarna som svarat, ca 20 %, menar 

att påståendet ”om en tjej säger nej menar hon oftast ja” stämmer. 

     Vad gäller homosexuella kärleksrelationer uppvisar killar en mer negativ attityd än tjejer. 

Utifrån en intervjustudie som gjorts med tonårskillar har det dock visat sig att detta inte har att 

göra med just kärleken mellan två personer av samma kön. De negativa attityderna är snarare 

riktade mot de uttryck som de unga respondenterna tycker sig se framför allt hos 

homosexuella män eller killar som avviker från vad man uppfattar som ett ”normalt” 

maskulint beteende. Men oavsett vad det handlar om för den som säger ordet bög så kan det 

självklart upplevas mycket kränkande och hotfullt för andra och särskilt för den som är 

homosexuell, bisexuell eller transperson. Tonåringar som inte ser sig som heterosexuella 

berättar att de känner sig osynliggjorda och inte respekterade. Ord som är nedsättande och 

som rör sexuell läggning används dessutom ofta i skolan utan att vuxna ingriper. Många icke-

heterosexuella tonåringar känner inte att de har möjlighet att få hjälp att bygga upp en positiv 

och trygg självbild på samma villkor som heterosexuella. Det har också visat sig att tonåringar 

som attraheras av personer av sitt eget kön till större del än övriga lider av psykisk ohälsa. 

Inom denna grupp är självmordsförsök två gånger mer vanligt bland flickor och tre gånger 

mer vanligt bland pojkar, jämfört med övrig population (Barnombudsmannen, 2004).  

     Barnombudsmannens rapport (2004) visar att tjejer och killar tillskansar sig information 

och kunskap gällande kärlek och sex på lite olika sätt. Tjejerna uppger sexrådgivningsspalter i 

tidningar, artiklar i dagstidningar, tv-serier och filmer samt ungdomsprogram i tv och radio 

som sina främsta informationskällor, vilket killarna också nämner. Killarna framhåller dock 

att de även lär sig om sex och kärlek genom porrsajter och porrfilmer. Skolans sex- och 

samlevnadsundervisning är en gemensam kunskapskanal för båda könen.     

     Forskning (Socialstyrelsen, 2007; Barnombudsmannen, 2004) visar att det sedan några 

decennier tillbaka pågår en attitydförändring hos tonåringar. Den medför att en upplösning av 

den norm som tidigare skapats för kärleksideologin, vilken definierat former för intima 

relationer, kan skönjas. I detta ses även ett ifrågasättande av den heterosexuella normen som 

ram för kärleksrelationer. Förändringen kommer till uttryck genom en ökning av antalet 

livspartnerns samt förändrade attityder till sexuella aktiviteter som går utanför den 

heteronormativa ramen för kärleksrelationer. Denna utveckling kan förstås utifrån hur det 

moderna samhällets struktur, med stark globalisering gällande internationell migration och 

större möjligheter till kommunikation mellan människor via exempelvis internet samspelar. 

Ökad tillgänglighet skapar intensiva kommunikationsmönster mellan människor som delar 

vitt skilda åsikter och tankemönster kring kärleksrelationer. Tonåringar kan i dagens samhälle 
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ses växa upp i sammanhang där de utsätts för påverkan av många olika tankesystem, under 

den tid då de ska hitta sina egna sätt att förhålla sig till hur kärleksrelationer fungerar.  

     Forskningsstudier har påvisat att tonåringars attityder kring vad våld är och vad som är 

accepterat beteende i ett förhållande är flytande och förhandlingsbart utifrån rådande 

situationer och omständigheter. Både bland förövare och offer finns attityder som tyder på att 

det är vanligt att orsaken till att våld förekommit i relationen härleds till individuella 

egenskaper hos partnern (Nordborg, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2013). 

Normaliseringsprocessen – att leva i en våldsam kärleksrelation 

Frågan om varför den som utsätts för våld i en kärleksrelation inte lämnar, eller har svårt att 

lämna, förhållandet är något som ofta uppmärksammas, och en fråga som kan tyckas svår att 

förstå. Vi anser det därför vara viktigt att försöka förklara de mekanismer som ligger bakom 

detta, genom att belysa normaliseringsprocessen. Den kan också användas som en 

förklaringsmodell till hur det kommer sig att någon väljer att systematiskt bruka våld mot sin 

partner. Vi tycker att normaliseringsprocessen bidrar till viss förståelse och insikt om det 

sammanhang som både den utsatta och förövaren befinner sig i.  

     Begreppet normaliseringsprocess innebär att för de som lever i en våldsam relation, både 

offer och förövare, kan våldet successivt bli ett normalt inslag i vardagen. Gränserna för vad 

som är acceptabelt och inte förskjuts ständigt av båda parter och våldet förminskas medan 

värdet av positiva handlingar uppförstoras. Den som utsätts för våldet tolkar ofta perioder 

utan våld som positiva, just för att det då inte förekommer något våld (Nordborg, 2008; 

Lindgren, 2009). Under normaliseringsprocessens gång utvecklar förövaren och offret varsin 

strategi. Den som utövar våldet gör detta för att få kontroll och makt över sin partner medan 

den utsatta anpassar sig efter förövarens önskemål och krav med en vilja att vara till lags. 

Detta sker inledningsvis för att få slut på våldet, men kan senare handla om ren och skär 

överlevnad. Utifrån denna process kan förklaringen till varför många som är utsatta för våld i 

sin kärleksrelation ändå väljer att stanna kvar, eller har svårt att bryta upp och lämna sin 

partner, finnas. Också förklaringen till varför förövaren fortsätter att bruka våld gentemot sin 

partner kan förstås utifrån normaliseringsprocessen (Nordborg, 2008; Lindgren 2009).  

     Något som är centralt för normaliseringsprocessen är kontroll och isolering. Vidare sker 

våldet i cykler vilket skapar en växelvis varm och kärleksfull relation i kontrast till de 

våldsamma perioderna. Under normaliseringsprocessens gång anammar den utsatta de 

nedsättande värderingar som förövaren förmedlar till denne och börjar identifiera sig med 

dessa, däribland att den utsatta själv är orsaken till våldet. Detta gör att självkänslan blir än 

mindre samt att båda parter minimerar betydelsen av våldet ytterligare. 

Normaliseringsprocessen kan ses som ett mönster där olika variationer förekommer inom, och 

mellan, olika relationer (Nordborg, 2008; Lindgren, 2009).    

Konsekvenser av att leva i en våldsam kärleksrelation under tonårstiden  

Diskussionen kring våld i kärleksrelationer har tidigare oftast berört relationer mellan vuxna. 

Ungdomars utsatthet har dock börjat belysas vilket vi vill ta fasta på. Tonårstiden är för de 

allra flesta en jobbig period på många sätt och det är mycket som händer vad gäller 

utvecklingen, dels med kroppen, men också mentalt. Vi anser det vara av vikt att lyfta fram 

hur det kan påverka en människa att leva i en våldsam relation under tonårstiden, som är en så 

pass sårbar tid i en människas liv, samt hur dessa erfarenheter kan inverka på resten av livet. 

     Enligt "National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence 

Prevention" (2012) kan ohälsosamma relationer börja tidigt och vara livet ut. En stor del av de 

män och kvinnor som i vuxen ålder blivit utsatta för någon form av våld i en kärleksrelation 

har erfarenheter av detta från sin tonårstid. Våld i kärleksrelationer mellan unga människor 

börjar ofta genom att den ena partnern retar eller uttrycker nedvärderande kommentarer om 
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den andra. Dessa beteenden kan av de unga då tros vara en "normal" del av en relation. Men 

dessa beteenden kan senare leda till mer allvarliga former av våld som fysisk misshandel och 

våldtäkt. Datingvåld är ett allvarligt problem men många tonåringar väljer att inte berätta om 

det eftersom de är rädda för förövaren eller för att inte bli trodda och tagna på allvar. Det har 

genom studier visat sig att bland vuxna som utsatts för våldtäkt, fysiskt våld och/eller stalking 

av en kärlekspartner hade 22,4% av kvinnorna och 15,0% av männen upplevt någon form av 

våld i en kärleksrelation under tonåren.  

     Att utsättas för datingvåld i unga år kan ha en negativ effekt på hälsan under hela livet. 

Tonåringar som är offer löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, såsom depression, och 

utbildningsresultaten riskerar att försämras. De kan även utveckla ett självdestruktivt beteende 

och exempelvis använda alkohol och droger på ett ogynnsamt sätt. Vidare föreligger det också 

en förhöjd risk att utveckla någon typ av ätstörning. Vissa tonåringar som utsätts eller utsatts 

för våld av en partner funderar på, eller försöker, att begå självmord (National Center for 

Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention, 2012; Banyard & Cross, 

2008). Vidare har det också genom studier (Banyard & Cross, 2008) framkommit att de 

tonåringar som upplevt ett starkt socialt stöd och hjälp, efter att ha levt i en våldsam relation, 

har en större chans till en positiv utveckling. 

Attityder och värderingar till jämställdhet, maskulinitet, femininitet och 

våld i nära relationer hos tonåringar 

I en studie av Ungdomsstyrelsen (2013) framkommer att tonåringar har en generell positiv 

syn på jämställdhet mellan könen. Dock, när det kommer till mer konkreta frågor som 

ansvarsfördelning av hem och föräldraledighet, vem som passar bäst för att vara chef med 

mera framkommer stereotypa könsföreställningar hos både tjejer och killar. Båda könen 

upplever att det finns föreställningar kring hur en tjej och en kille ska vara för att passa in i 

samhället. Det anses viktigt hos båda könen att killen ska vara manlig och tjejen kvinnlig, 

vilket skapar grupptryck på förväntade beteenden hos könen. Gällande attityder kring våld 

framkommer resultat som tyder på att stereotypa könsföreställningar och antaganden om 

maskulinitet och femininitet kan fungera som riskfaktorer för våldsamt beteende.   

     Maskulinitet som norm är en värdering som anammas av tonåringar idag. Med det följer 

ett antagande om att killar kan använda våld utifrån att de är just killar. Våld kan även ses som 

en statushöjande markör hos vissa tonårsgrupper, även om det enligt en generell social norm 

betraktas som förkastligt. Våld inom relationen ses av unga generellt sett inte som accepterat, 

men om en kille utsatt en tjej för våld förklaras detta ofta utifrån faktorer som ligger bortom 

kontroll för killen och fungerar därmed ansvarsbefriande, exempelvis våld till följd av 

missbruk, psykisk sjukdom eller som förklaring till killars ”starka sexuella drift” vid sexuellt 

våld. Det finns attityder hos tonåringar som skuldbelägger den som utsätts för våld då denne 

väljer att inte lämna förhållandet utan stannar kvar.  

    På basis av svar från tonåringar som utsatt sin partner för våld visar studien att killarnas 

egna förklaringar av våldet till stor del härrör från egenskaper hos tjejerna, såsom att de inte 

når upp till hans förväntningar om att vara en bra mamma, eller har en föraktfull attityd till 

killen som man och försörjare. Tjejerna sågs även som provokativa genom att de var otrogna 

eller uppvisade ett sexuellt icke-acceptabelt beteende. Killarna omdefinierade och 

förminskade ofta våldet i sin beskrivning av vad som hänt till att vara ”bråk” där båda parter 

kan ges skuld för vad som händer och sker. Tjejerna som blivit utsatta för våld betraktar ofta 

sig själva som offer vilka genom normaliseringsprocessen blivit passiva aktörer i förhållandet, 

samtidigt som de förklarar våldet utifrån killens individuella egenskaper.  

     En förklaring till att både tonåriga tjejer och killar söker avståndstagande förklaringar till 

våldet inom relation kan vara att de har svårt att identifiera sig med vuxna våldsutövare som 

använt partnervåld. Detta då de tillskriver tonårsförhållanden och vuxna förhållanden olika 
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innebörd och mening. Tonåringar har ofta bilden av att den våldsutövande partnern och den 

misshandlade kvinnan är man och hustru med barn, samtidigt som tonåringar betraktar sig 

själva som killar och tjejer. Därför berättar tonåringar inte heller om våldet öppet i 

omgivningen. Denna syn på våld i tonårsrelationer bör förstås utifrån att problemet inte lyfts 

särskilt mycket i samhället i jämförelse med våld mellan vuxna i en kärleksrelation 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). 

Förklaringsmodeller till förekomsten av våld i nära relation 

Könsrollsföreställningar och sexistiska värderingar som riskfaktorer 

Forskning (Söderberg, 2010) har funnit samband som påvisar att män som har traditionella 

konservativa värderingar om kön och vad det innebär att vara man och har en i övrigt 

accepterande inställning till våld generellt, i högre grad än andra män finner det berättigat att 

utsätta sin partner för våld. Sexistiska värderingar som innefattar att kvinnan inom 

kärleksrelationen ska ha en underordnad position gentemot mannen som är familjens 

överhuvud, att männen har en större sexualdrift än kvinnorna som betraktas som manipulativa 

och ej pålitliga, samt utgår från att ett äktenskap ses som en garanti för sexuellt samtycke, 

återfinns ofta hos män som utsatt sin partner för våld. Även män med starka stereotypa åsikter 

om vad manlighet och manliga beteenden innebär ursäktar i högre grad partnervåld. Vilka 

attityder som associeras med sociala roller för män och kvinnor ses som en av de största 

faktorerna som kan frambringa partnervåld. Män som har ett stort behov av att vara familjens 

överhuvud och försörjare, samt värderar auktoritet, dominans och kontroll som viktiga 

manliga egenskaper och dessutom vill upprätthålla en bild av att vara fysiskt starka och 

överlägsna är överrepresenterade vad det gäller att utsätta sin partner för våld. Människor som 

är uppväxta i en konservativ miljö och som har fått en sträng uppfostran löper också ökad risk 

att utsätta sin partner för våld. Detta gäller särskilt för pojkar som levt i en hemmiljö präglad 

av dominans och kontroll som uttryck för manlighet. En problematisering utifrån 

forskningsresultaten är dock att även om det finns starka samband mellan ovanstående 

faktorer och utövandet av partnervåld går det ej att överföra resultaten okritiskt till att gälla på 

individnivå, där det har varit svårare att fastställa statistiska samband. Starka empiriska 

samband påvisar samtidigt att attityder som stödjer ökad jämställdhet mellan könen främjar en 

minskning av partnerrelaterat våld (Söderberg, 2010; Price & Byers, 1999; Pham, 2010).  

     En central del i attityder som accepterar partnervåld (Söderberg, 2010) utgörs av en 

generell negativ kvinnosyn som går ut på att kvinnor är motståndare som bör besegras genom 

makt, dominans och kontroll. Häri ingår ofta stereotypa föreställningar hur en kvinna ska 

vara, samt en övertygelse om att kvinnan inte har samma förmågor som mannen gällande 

exempelvis tankeförmåga, begåvning och ledaregenskaper. Kvinnan betraktas som ett objekt 

och ideal, ofta ur ett snävt svartvitt perspektiv, där kvinnor delas in i bra och dåliga utifrån 

vilka egenskaper de uppvisar. En sådan inställning fungerar ofta ursäktande vid partnervåld då 

kvinnan ska ”lära sig” passa in i ramen för att vara kvinna. 

Bakgrund och tidigare upplevelser av våld  

Barn som under sin uppväxt upplevt och bevittnat våld mellan föräldrarna eller som själv 

blivit utsatt för våld kan påverkas av sina upplevelser under lång tid framöver. Dessa barn kan 

komma att uppvisa beteendemässiga problem som utåtagerande beteende, ha svårigheter i 

socialt samspel, samt uppvisa aggressivitet gentemot andra människor. Barnen löper också 

ökad risk att utveckla psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Barn som upplevt våld inom 

familjen riskerar i väsentligt högre grad än andra barn att själva utsättas eller utsätta sin 

partner för våld i framtida relationer. Dock bör beaktas att även om tidigare erfarenhet av våld 

är en stark riskfaktor för att uppleva framtida partnervåld, kan resultaten inte ses som statiska 
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för individer utan det är ett komplext samband mellan betydligt fler faktorer på både 

samhälls- och individnivå som avgör risken för att utsätta eller utsättas för partnervåld inom 

relationen (Överlien, 2007; Överlien & Hydén, 2007; Lagerberg & Sundelin, 2000; 

Söderberg, 2010).  

Exponering för våld under tonåren och attityder hos kompisar och andra 

Forskning (Pham, 2010) visar att tonåringar som exponeras för våld i högre grad riskerar att 

utsätta eller utsätta andra för våld, vilket delvis kan förklaras med hjälp av sociala 

inlärningsteorier som betonar att människan lär in beteenden genom att betrakta hur andra 

beter sig. Riskfaktorer för användande av våld kan finnas hos tonåringar som bevittnat våld i 

hemmet, eller som lever i ett samhälle där våld är vanligt förekommande, eller som genom 

media blir exponerad för våld på olika sätt, då det påvisats föreligga samband mellan dessa 

faktorer och aggressiva reaktioner vid konflikter. Individuella riskfaktorer hos tonåringar för 

att bli utsatt för våld kan vara tidigare övergrepp, sexuella riskbeteenden, depression och 

skolproblematik samt tidigare trauman. För tonåringar som brukar våld är riskfaktorer 

depression, skolproblematik, självförtroendeproblematik och missbruksproblematik. 

      Forskning visar att en kultur inom kompisgruppen med värderingar som accepterar våld 

kan ses som en riskfaktor för förekomsten av partnervåld inom relationen. De normer och 

värderingar som styr det sociala nätverket kan ha stor påverkan på attityderna till våld. 

Tonåringar vänder sig i första hand till andra tonåringar för att söka information och råd kring 

relationer varför de värderingar som råder mellan tonåringar får stor vikt gällande acceptansen 

för partnervåld (Price & Byers, 1999; Pham, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2013). Tonåringar som 

dejtar varandra umgås ofta i skolan varför skolan har en viktig uppgift när det gäller att främja 

positiva relationer för att minska förekomsten av våld. Skolan är en av de vanligaste platser 

där tonåringar blir utsatta för våld och det finns tydliga kopplingar mellan förekomst av våld i 

skolan, skolmiljön, samt förekomst av mobbing (Pham, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2013).  

     En amerikansk studie som fokuserat på betydelsen av kärleksrelationens sociala kontext 

(Giordano, Soto, Manning & Longmore, 2009) visar resultat som tyder på att riskfaktorer som 

kan leda till partnervåld inom ett tonårsförhållande, utöver traditionella förklaringar som 

påverkan från familj och vänner, är kraftiga verbala konflikter, hög grad av svartsjuka och 

otrohet. Ofta kan även en rubbad maktbalans förekomma i dessa relationer. 

Tolkningsram  
 

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat fenomen vars existens möjliggörs genom 

interaktioner inbäddade i en komplex social struktur. Det kan vara komplicerat att utifrån en 

enskild teori försöka skapa förståelse för fenomenet. I denna studie har därför en tolkningsram 

konstruerats som syftar till att försöka synliggöra de strukturer som samspelar med varandra 

och skapar de förutsättningar som möjliggör förekomsten av våld i nära relationer. 

Tolkningsramen utgår i sin konstruktion från Bronfenbrenners socialekologiska modell, se 

bild nedan (Andersson, 2002; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Modellen har som 

utgångspunkt att fenomen samspelar med varandra i den miljö som de förekommer i och att 

alla fenomen bör förstås i sitt sammanhang. Genom att utgå från olika samhällsnivåer för 

analys, vilka inte är hierarkiskt ordnade utan påverkande och beroende av varandra, skapas en 

djupare förståelse för hur fenomen kan ta sig uttryck på olika sätt i samhället.   
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I denna studie använder vi teorier som utgår från att världen är socialt konstruerad av 

människan. Vi inleder avsnittet med en allmän teoretisk definition av begreppet våld såsom 

det används i denna studie, i syfte att få en uppfattning kring tonåringarnas föreställning om 

vad våld i nära relation innebär. Sedan fortsätter vi med den tolkningsmodell som beskrivs 

ovan. Vi har på samhällsnivå valt att utgå från teorier om kön och sexualitet i det moderna 

samhället, där vår tanke är att dessa ska belysa attityder och värderingar hos tonåringarna som 

kan kopplas till maktstrukturer i samhället. På organisations/gruppnivå omfattas tonåringens 

socialisationsprocess utifrån begreppen normalitet och avvikelse, där syftet är att lyfta 

tonåringarnas ställningstaganden kring hur ”normala” beteenden skapas och upprätthålls, samt 

tonåringarnas resonemang kring hur avvikelser från det normala beteendet kan förstås och 

förklaras. På individnivå berörs tonåringens identitetsutveckling utifrån ett rollteoretiskt 

perspektiv, där syftet är att belysa tonåringarnas attityder till relationer och hur den roll man 

intar påverkar relationen.  

Våldsbegreppet 

Våld är ett brett begrepp, och vad som anses vara våld kan skilja sig åt beroende på vem du 

frågar. I denna studie återkommer vi ständigt till begreppet våld. Därför anser vi det vara av 

vikt att vi förklarar och beskriver vilken innebörd vi lägger i begreppet. Vi har valt att utgå 

från FN:s och Socialstyrelsens definitioner av våld i nära relation. FN (1993) beskriver detta 

begrepp som alla könsrelaterade handlingar som åsamkar partnern fysisk, psykisk eller 

sexuell skada eller lidande. Även hot om sådana handlingar, egenmäktigt frihetsberövande 

eller tvång oberoende av om det sker i privatlivet eller i det offentliga livet ingår i 

definitionen. Socialstyrelsen (2013) skriver att våld i nära relationer ofta är ett mönster av 

handlingar som kan vara allt ifrån subtila gärningar till grova brott. Mer specifikt är det allt 

mellan att bli förlöjligad till att bli utsatt för våldtäkt eller allvarliga hot. Ofta kan det vara 

kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.  

 Vi tycker också att det är viktigt att visa att våld är så mycket mer än bara slag och sparkar. 

Därför har vi valt att lyfta fram flera olika former av våld såsom fysiskt, latent, materiellt, 

psykiskt, sexuellt och elektroniskt våld. Det fysiska våldet beskrivs (Lindgren, 2009; 

Socialstyrelsen 2013) som alla former av oönskade fysiska handlingar och beröringar som 

skadar eller orsakar smärta, exempelvis att bli fasthållen, knuffad, dragen i håret eller bli 

sparkad. Latent våld innebär stark aggressivitet och ilska som tar sig uttryck genom 

kroppshållning och kroppsspråk, vilket skapar rädsla hos den närstående, samt upplevs som 

ett hot om våldsamma konsekvenser eller påminner om tidigare upplevelser av fysiskt våld. 

Materiellt våld innefattar våld som är riktat mot saker och föremål, men som kan verka 

hotfullt och skapa rädsla hos den som bevittnar våldet. Psykiskt våld kan vara kränkande eller 

förlöjligande handlingar och ord som utförs mot en närstående person, egendom eller 

människovärde. Det kan också innebära hot om fysiskt våld eller våldsamma konsekvenser, 

indirekta hot om exempelvis självmord eller hot riktade mot husdjur, egendom eller annan 

närstående. Psykiskt våld kan även innefatta en begränsning av rörelsefriheten, vilket kan ses 

som en social utsatthet, där frihetsinskränkningar medför isolering i form av att bli hindrad 

från att delta i sociala aktiviteter eller från att träffa släkt och vänner. Vad gäller det sexuella 

våldet innefattar det påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt eller andra sexuella handlingar 

som partnern inte vågar säga nej till. Sexuellt våld omfattar också att någon tvingas delta eller 
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se på sexuella handlingar mot sin egen vilja. Om handlingar uppfattas som sexuellt kränkande 

av den närstående så räknas det som sexuellt våld (Lindgren, 2009; Socialstyrelsen 2013). En 

annan aspekt av våldet som vi anser viktig att lyfta fram är det som sker elektroniskt, över 

internet eller genom telefonen. I dagens uppkopplade samhälle och med den teknik som finns 

tillgänglig uppstår nya former av våld som inte varit möjliga tidigare. En rapport (National 

Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention, 2012) beskriver 

just detta, hur våld i kärleksrelationer inte alltid behöver ske ”face-to-face”. Det kan också ske 

elektroniskt, exempelvis genom upprepad textning eller genom att lägga ut sexuella bilder av 

en partner på nätet, utan dennes tillåtelse.  

Samhällsnivå – kön och sexualitet i det moderna samhället 

Kön konstrueras i socialt samspel mellan människor via språk och handling och sätter gränser 

för vad som anses feminint och maskulint utifrån gemensamma förväntningar och normer om 

vad kvinnor och män antas vara. Det sker genom att vi överallt i det sociala livet förmedlar 

dessa normer genom att osynliggöra eller synliggöra oönskade och önskade beteenden 

gällande kvinnor och män (Johansson & Lalander, 2010; Payne, 2008).   

     Utifrån en samhällshistorisk utgångspunkt där människan behövde fysisk styrka för att 

överleva, har mannen, med sin överlägsenhet gällande fysisk styrka, blivit normgivande och 

ideal för hur människan ska vara och därmed fått ett maktövertag gentemot kvinnan. Detta 

kan ses som en grundläggande del i framväxten av en könsmaktsordning i samhället som 

resulterat i att män ges tillgång till mer makt och förutsättningar att skapa maktrelationer 

mellan sig och andra, medan kvinnor systematiskt utesluts från dessa och istället förväntas ha 

ansvar över hushållsarbete och familj. Detta fenomen kallas patriarkat och har kommit att 

prägla samhället långt in i våra dagar. De biologiska skillnaderna mellan kvinnans och 

mannens kropp har angetts som förklaring till kvinnans underordning och mannens 

överordning, då mannen generellt är fysiskt starkare än kvinnan och därmed anses överlägsen. 

Grunden i kvinnoförtrycket skulle allstå kunna förstås utifrån mannens kontroll över kvinnans 

kropp, genom skillnader i förmåga till fysisk styrka. Denna biologiska skillnad, som förr var 

avgörande för människans överlevnad, har förts vidare i generationer genom attityder som 

betonar mannens överlägsenhet. Dessa attityder har med tiden implementerats i människans 

sätt att tänka och har fått en självklar plats i alla sociala rum. Attityderna har kommit att 

länkas till olika värden och förmågor där kvinnor fortlöpande underordnas männen vilket syns 

i olika sociala orättvisor och ojämlikheter som kommer till uttryck på alla nivåer i samhället. 

Detta visar sig på samhällsnivå exempelvis genom mäns överordnade position på 

arbetsmarknaden (fördelning av chefspositioner), att kvinnodominerande yrken värderas lägre 

och har lägre lön, samt löneskillnader mellan könen inom samma yrken. På individnivå visas 

detta genom att kvinnor tar ut största delen av föräldraledigheten med påföljd att de halkar 

efter i karriären, vilket också bidrar till att attityder kring att kvinnor ska ha huvudansvar för 

barn och hushåll vidmakthålls. De sociala orättvisorna och ojämlikheterna syns även genom 

attityderna kring mäns och kvinnors sexualitet. En kvinna bör vara villig att ställa upp sexuellt 

för sin partner, men om en kvinna har många sexuella relationer kan hon komma att betraktas 

som en ”hora” vars kropp inte är lika mycket värd längre och hennes sociala status minskar. 

En man i samma position betraktas däremot ofta som erövrare och får därigenom förhöjd 

social status. Genom dessa attityder kring sexualitet skapas ursäktande attityder vad gäller 

mäns sexuella övergrepp på kvinnor vilket kommer till uttryck genom milda domar i 

våldtäktsmål där det inte är ovanligt att mycket skuld läggs på kvinnan och hur kvinnan har 

agerat i övergreppssituationen (Mattsson, 2010).  

 Hegemoni som maktbegrepp är viktigt för att skapa förståelse kring hur patriarkatet kan 

upprätthållas i det moderna samhället. Hegemoni som maktutövande innebär att starka 

grupper tar social kontroll över och sprider åsikter om fenomen i samhället, vilket i sin tur 
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skapar en ideologi över hur saker och ting ”ska vara” i samhället. Syftet med detta är att 

gruppen inte vill skapa utrymme för andra grupper att konkurrera om makten, utan gruppen 

vill bibehålla och säkerställa sin maktposition i olika sociala strukturer. En aspekt av den 

hegemoniska maktstrukturen i samhället är att dessa även återfinns inom de dominerande 

grupperna genom över- och underordning mellan exempelvis män utifrån social status. Vilken 

makt mannen får inom den dominerande gruppen avgörs och rangordnas utifrån kategorier 

som tillskrivs olika värden. Materiell, kulturell, etnisk, sexuell, och social status är några av 

de kategorier som skapar skillnader mellan män och medför gradskillnader av tillgång till 

makt att utöva gentemot andra grupper (Payne, 2008; Hydén & Månsson, 2006; Mattsson, 

2010). Utifrån hegemoni som maktbegrepp kan man förstå att männen som grupp i samhället 

värnar om sin överordnade maktposition för att inte tvingas ge avkall på de förmåner som 

makten för med sig i form av fördelar på bland annat arbetsmarknaden och i sociala 

relationer. För att vidmakthålla könsmaktssystemet är det därför viktigt att det existerar 

olikheter mellan könen så att ett ideal för en normativ ”man” och ”kvinna” skapas och 

upprätthålls. Därigenom kan män och kvinnor jämföras med varandra. Det sker ofta i 

dikotomier där det tas fasta på de skillnader som finns mellan män och kvinnor, varför en 

förväntning på att det förekommer olikheter mellan kön konstrueras. Dessa olikheter 

uppmuntras och förstärks sedan i samhällets sociala strukturer utifrån hur det ”ska vara” på 

många olika sätt, exempelvis genom att spädbarn ”könskodas” med blå eller rosa kläder, 

småpojkar uppmuntras leka med vissa leksaker och småflickor med andra leksaker eller att 

killar inte förväntas gråta utan vara starka medan tjejer får gråta och visa sig svaga. Denna 

skillnad mellan könen vägs sedan till männens fördel och bidrar till att patriarkatet 

upprätthålls och få utrymme till fortsatt existens i det moderna samhället (Payne, 2008; Hydén 

& Månsson, 2006; Mattsson, 2010).  

Gruppnivå – tonåringens socialisationsprocess utifrån begreppen 

normalitet och avvikelse 

Genom sociala interaktioner formas människans bild av sig själv, andra och samhället. 

Människan påverkas starkt av hur andra människor reagerar på dennes handlingar vilket 

skapar ramar, regler och begränsningar för beteende (Thorsén, 2010). Dessa regler kan sägas 

ha sin grund i gemensamma normer och värderingar som genomsyrar de sociala strukturerna. 

Tonåringar är en grupp människor som strävar efter att finna sin plats i samhället genom att 

lära sig ”det sociala spelet” vilket sker i en socialisationsprocess som pågår under hela 

uppväxten (Wrangsjö, 2004). Skoltiden och val av utbildningen är ofta central för tonåringens 

vardagsliv och utvecklandet av sociala relationer. Det anses som viktigt att prestera bra i 

skolan både resultatmässigt och socialt för att kunna få ett arbete, passa in i samhället och 

betraktas som normal. Normalitet utgår från en konstruerad idé om hur samhället, samt 

sociala och normala beteenden ska se ut. Upplevelsen av att vara ”normal” formas i möten 

och sociala situationer mellan grupper och mellan individer. Normalitet är ett skört tillstånd 

som är föränderligt över tid och kontextberoende. Vad som anses normalt av vissa grupper ses 

som onormalt av andra (Thorsén, 2010; Johansson & Lalander, 2010; Erjnæs & Kristiansen, 

2002; Wrangsjö, 2004). 

     Med normalitet som norm för accepterade beteenden i samhället skapas förutsättningar för 

att människor kan komma att betraktas som avvikande, om de inte följer normen för 

förväntade beteenden i sociala situationer (Payne, 2008). Ett avvikande beteende kan skapas 

av omgivningens reaktioner på beteendet, där själva regelbrottet i sig ofta betonas mer än det 

faktiska beteendet. Det är alltså själva avvikelsen från normen som betraktas som förkastlig 

och inte det avvikande beteendet. Det kan ha sin grund i att avvikelser ofta ses som synonyma 

med sociala problem och som en uppluckring av den sociala ordningen i samhället. För 

tonåringar är bevarandet av den sociala ordningen inom sin ”grupp” än mer betydelsefullt än 
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för vuxna utifrån socialisationsprocessens inverkan på tonåringens liv. Detta då tonåringen 

strävar efter att höra till någonstans och ofta har en oro för att bli utanför. Kompisgänget eller 

bästisen är viktig för känslan av tillhörighet. Genom tillhörigheten med kompisarna skapas 

även solidaritet mellan dem, vilket medför att en känsla av trygghet uppstår inom gruppen. 

Tonåringen är ofta benägen att följa de regler som finns inom kompisgänget, även om det 

medför att de får utföra handlingar som de egentligen inte vill, såsom exempelvis sexuella, 

kriminella eller mobbande aktiviteter. Grupptryck uppstår lätt inom kompisgänget vilket kan 

medföra en ökad press hos tonåringar och kan skapa situationer där tonåringarna utmanar 

varandra på olika sätt. En faktor som kan verka skyddande mot avvikande beteende är skam. 

De flesta människor känner impulser till att utföra avvikande handlingar i vissa situationer, 

men hejdas av skamkänslor som utgår från att de inte vill riskera att bryta sina sociala band 

med omvärlden och därmed riskera social exkludering (Wrangsjö, 2004; Lindqvist & Nygren, 

2006; Johansson & Lalander, 2010).  

     Människan tar in de signaler andra människor sänder i det sociala samspelet om hur vi 

väntas agera, där de förväntningar och beteenden som anses höra ihop med en viss grupp 

påverkar hur vi uppträder i gruppen. Genom att agera inom ramen för gruppens normer 

uppträder människan enligt vad sociala förväntningar säger är ”normalt” för just den gruppen. 

Utifrån detta kan förstås att om en människa uppfattas som avvikare av andra, kan denna 

komma att börja betrakta sig själv som avvikare, genom att se sig själv ur de andras ögon. 

Den avvikande identiteten är inte konstant utan blir till i ett socialt sammanhang i en process 

där man gradvis tar över andras perspektiv på sig själv (Payne, 2008; Johansson & Lalander, 

2010). Tonåringar som har en högre grad av inre osäkerhet än andra, vilket kan vara en följd 

av exempelvis en otrygg uppväxt eller tidigare trauman, förlitar sig ofta mer till 

kompisgängets regler och normer, då de kan sakna tillräcklig egen styrning för agerande. Om 

gängets struktur då är gränslöst kan det skapa utrymme för att tonåringen agerar utifrån sina 

behov utan eftertanke genom att ”leva rövare, bli ögontjänare eller slåss” (Wrangsjö, 2004). 

Människor som stämplats som avvikande söker sig ofta till miljöer där de upplever sig vara 

accepterade. En grupp som präglas av avvikande beteende förstärker det ofta genom att skapa 

en stark gemenskap kring de upplevelser de delar (Johansson & Lalander, 2010). 

Individnivå – tonåringens identitetsutveckling utifrån ett rollteoretiskt 

perspektiv 

Tonåringen är ofta osäker på sig själv under puberteten då denne går igenom snabba fysiska 

och psykiska förändringar och kan även uppleva en minskad impulskontroll. Tonåringen ska 

försöka hitta sin identitet och roll i samhället där det finns många förvirrande alternativ att 

välja mellan (Crain, 2008). Wrangsjö (2004) beskriver de val tonåringen ställs inför och 

varför dessa skiljer sig från de val de gjort tidigare i livet. Exempelvis nämns 

utbildningsinriktning, arbete, kamrater samt intima relationer. Dessa val kan tonåringen 

mycket väl ha stött på tidigare i livet, men under den senare delen av tonåren, då 

självständigheten är större, får tonåringen själv bära ett större ansvar för de val de gör. För att 

kunna avgöra vilka val som är bäst för den egna personen behöver tonåringen ha utvecklat en 

identitet.  

     Tonåringen försöker ofta hitta en grupp att identifiera sig med som delar ”sanna värden om 

livet”, men föräldrar och andra nära i omgivningen är fortfarande viktiga identifikationsobjekt 

för tonåringen. Denna utvecklingsprocess leder lätt till rollförvirring hos tonåringen då den 

”gamla” identiteten i en utvecklingsprocess ersätts av en ny som inte är färdigformad och 

tonåringen får kämpa med att hitta vilken väg den vill gå i livet (Crain, 2008). Det 

rollteoretiska perspektivet kan sägas ha sitt ursprung i socialpsykologiska teorier, som 

beskriver hur människan skapar en social identitet genom samspel i relationen till andra 

människor (Payne, 2008). Rollteorin belyser människans personlighet ur ett socialt 
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sammanhang och fungerar som ett komplement till psykologiska tolkningar av 

personligheten. Att ha en identitet beskrivs av Wrangsjö (2004, s. 54) som ”om jag känner att 

min upplevelse av min existens har en rimlig passform med såväl min kropp som mitt 

förflutna och min framtid, då har jag en identitet”. Identitet är inte något statiskt eller för 

alltid givet, utan måste hela tiden bekräftas i samspel med omgivningen. Tonåringen står inför 

uppgiften att forma sin egen identitet utifrån de specifika sammanhang som denne ingår i vad 

gäller samtid, kultur, skola, kamrater och familj. Detta sker genom att tonåringen provar sig 

fram, ställs inför nya utmaningar och upplevelser, vilka skapar erfarenhet av livet i stort och 

en känsla av ”vem jag är”. Det är viktigt att få möjlighet prova olika beteenden och olika 

roller under tonåren, då det är detta sökande som leder fram till en identitet. Även 

omgivningen spelar en stor roll för identitetsutvecklingen (Wrangsjö 2004). Tonåringens 

identitet utvecklas i samspel med andra på så sätt att reaktioner utifrån och bemötande från 

andra bidrar till den egna självbilden och hjälper till att forma det ”jag” som den unge 

identifierar sig med. Detta kan skapa både förvirring och en känsla av att vara ”klämd” då 

tonåringarna slits mellan kamraternas och föräldrarnas uppfattningar och åsikter, vilka inte så 

ofta överensstämmer (Wrangsjö 2004).  

     De olika roller människan intar har olika värde och social status och rangordnas därefter 

genom att de viktigaste rollerna prioriteras över de mindre viktiga vid exempelvis 

rollkonflikter (Thorsén 2010). Rollkonflikter handlar om två olika sorters konflikter, där inter-

rollkonflikt innebär att de roller en människa har inte är förenliga och där intra-rollkonflikt 

innebär att människor har olika uppfattning om en annan människas roll. Rollkonflikter kan 

skapa rollosäkerhet vilket innebär att människan inte vet hur den ska bete sig eftersom de 

olika rollerna är oförenliga i situationen och motsäger varandra. Det finns delar av roller som 

inte ses som socialt accepterade och därför försöker människan ofta dölja de delarna för att 

framstå som ”normal”. Det sker även i grupper, där människorna gemensamt försöker dölja de 

dysfunktionella beteenden som egentligen ingår i gruppens roll. De beter sig likartat i fasad 

utåt men även inåt när andra inte ser, i lättnad över att inte behöva bevara den normativa roll 

de annars agerar utifrån (Payne, 2008).      

Metod 

Val av metod 

Undersökningsdesign/ Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att utföra studien genom att använda en kvalitativ undersökningsdesign. Detta för 

att skapa en fördjupad förståelse för hur tonåringar, med egna ord, berättar om sina 

föreställningar, förhållningssätt och förklaringar till våld i en kärleksrelation under tonåren 

(Bryman, 2011). Studiens metodologiska ansats har skapats utifrån vår uppfattning om 

verkligenheten och vår syn på vad vetenskap och kunskap är. Vi utgår från en 

konstruktionistisk verklighetssyn (Bryman, 2011) vilket innebär att fenomenet våld i nära 

relation uppfattas vara en social konstruktion och definieras utifrån hur de som ingår i studien 

uppfattar fenomenet (både vi och respondenterna). Våld i nära relation har fått innebörd och 

mening med utgångspunkt i hur respondenterna har förstått begreppet och hur deras 

uppfattning sedan tolkats av oss.  

Tillvägagångssätt och litteratursökning (avgränsningar) 

Efter att ha skrivit ett utkast till syfte påbörjade vi litteratursökningen för att samla in tidigare 

forskning på området samt öka våra egna kunskaper och sätta oss in i ämnet. Vi tillämpade en 

systematisk litteraturgenomgång (Bryman, 2011), där vi använde utvalda sökord som vi 
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kombinerade på olika vis och systematiskt tillämpade på utvalda databaser. Vi använde oss av 

ett flertal sökmotorer på internet såsom divapoartal.se, artikelsok.se, Social Services Abstract, 

Scirus, google scholar med flera. Vi använde oss även av kurslitteratur från 

socionomprogrammet, sökte litteratur på bibliotek i Örebro och Mariestad samt 

socialtjänstens bibliotek. För att hitta tidigare forskning använde vi sökord som ”våld”, ”våld i 

nära relation”, ”tonåringar”, ”ungdomar”, ”attityder”, ”teen dating violence”,” domestic 

violence”, ”domestic violence among teens” ”attitudes towards teen dating” med mera, vilka 

vi kombinerade på olika vis. Vi använde oss även av en narrativ litteratursökningsstrategi 

(Bryman, 2011), där vi använde referenser i de studier vi hittade för att söka oss vidare till 

andra studier som var relevanta för vår forskningsfråga. Vi valde att använda oss av både 

systematisk och narrativ strategi för att säkerställa att vi skulle få tillräckligt mycket och 

relevant forskning på området. Dock vill vi inte göra anspråk på att ha gått igenom all 

forskning som existerar gällande vår forskningsfråga. Vi bedömer dock att den forskning och 

kunskap vi tillskansat oss genom litteratursökningen är tillräcklig för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. 

Insamling av data  

Urval 

För att uppsöka och komma i kontakt med respondenter har vi dels utgått från vissa på 

förhand bestämda kriterier (kriterieurval), dels valt de första respondenter som vi kunde få tag 

i som uppfyllde våra undersökningskriterier (bekvämlighetsurval) (Bryman, 2011). De 

kriterier vi satte upp för respondenterna vi sökte var att de skulle vara tonåringar men över 18 

år, att de på något vis skulle ha kännedom om varandra sedan tidigare, samt befinna sig i en 

trygg miljö där de efter intervjutillfällena kunde fångas upp av andra vuxna vid behov. Vi 

valde att ta kontakt med en gymnasieskola för att efterhöra om de kunde vara oss behjälpliga. 

Via studievägledare på skolan blev vi förmedlade till en klasslärare för en gymnasieklass 

årskurs tre, där läraren hjälpte oss att få kontakt med elever som ville medverka i 

undersökningen.  

Fokusgruppsintervju 

Då syftet med studien var att undersöka attityder till våld i kärleksrelationer bland unga tjejer 

och killar valdes fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod för data. Detta för att komma åt 

de perspektiv som förmedlas av respondenter när de interagerar med varandra (vilket är 

poängen med fokusgrupper och som är svårt att få tillgång till med andra 

datainsamlingsmetoder). De medverkande ger här sin bild och uppfattning om ett specifikt 

fenomen. Tyngden ligger på det kulturella snarare än på det individuella, exempelvis vad som 

är gemensamt för tjejer respektive killar. Det centrala med fokusgrupper handlar om hur 

människor i dialog kommer fram till och ger uttryck för sina värderingar och synsätt. Att 

använda sig av fokusgrupp som metod var lämpligt då vi ville undersöka hur tonåringar 

resonerar kring ett specifikt fenomen. Fokusgrupper användes också i denna studie för att 

jämföra hur olika, inbördes homogena, grupper (tjejer och killar) tänkte angående fenomenet 

våld i nära relation (jfr Billinger, 2005).  

     Fokusgruppintervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och denna i denna studie har 

intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär (Bryman, 2011), vilket innebär att de varit 

delvis strukturerade utifrån teman, men samtidigt fanns det utrymme för relativt fria 

diskussioner utifrån de olika temana. I den mer strukturerade formen (Billinger, 2005) leder 

forskaren diskussionen och har en stark kontroll över de frågor och de ämnen som behandlas. 

En nackdel med den strukturerade fokusgruppen är att det kan föreligga viss risk att 

forskarens föreställningar och förförståelse påverkar respondenterna. Fördelen är att 
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materialet kan bli enklare att analysera jämfört med om upplägget under intervjun varit 

ostrukturerat. Positivt är också att forskaren själv kan påverka vad som ska vara i fokus under 

diskussionen. Utifrån att de intervjuer som genomförts i studien var semistrukturerade har 

respondenterna gissningsvis i lägre grad än vid en helt strukturerad intervju, påverkats av våra 

föreställningar kring fenomenet. Dock måste det beaktas att de teman vi utformat, vilka 

tonåringarna diskuterat kring, formulerats utifrån den förförståelse vi besatt kring fenomenet. 

Vi tänker att temana till viss del styrt vilka ämnen som kommit upp till diskussion och att det 

kan finnas en risk att vissa aspekter av våld i nära relation, som hade kunnat beröras med 

hjälp av något annat tema eller högre grad fria diskussioner, kanske inte gjorde det.  

      I denna studie har tre fokusgruppsintervjuer genomförts vilket utifrån studiens syfte, 

karaktär och omfång ses som rimligt (jfr Billinger 2005). Vi valde att göra två könsneutrala 

samt en könsblandad intervju då vi ville observera om det förelåg några skillnader i 

tonåringarnas förhållningssätt till våld och/eller i interaktionerna mellan respondenterna i de 

olika grupperna. Den första fokusgruppen bestod av fyra killar, den andra av åtta tjejer och 

den tredje av tre killar och tre tjejer, utvalda från de tidigare grupperna. Vi fann det viktigt att 

beakta storleken på grupperna, då dessa bör innehålla mellan fyra och sju deltagare (Billinger, 

2005), eftersom en alltför stor grupp för med sig risken att alla inte kommer till tals och en 

alltför liten grupp har benägenhet att bli mer relationsorienterad än uppgiftsorienterad (jfr 

Billinger, 2005). Då den ena gruppen bestod av åtta respondenter problematiserar vi kring det 

faktum att det förelåg svårigheter att få igång diskussioner där alla deltagare var aktiva, vilket 

även kan ha påverkat resultatet. Eftersom naturliga grupper är att föredra, då syftet med 

fokusgruppen är att det ska vara mycket diskussion mellan deltagarna vilket underlättas av att 

de redan känner varandra, konstruerades fokusgrupperna i studien av elever ur samma klass 

som kände till varandra sedan tidigare (jfr Billinger, 2005). 

     En fördel med fokusgruppsintervjuer är (Bryman, 2011) att mycket data samlas in på en 

gång vilket är tidssparande och effektivt. Utifrån studiens karaktär (c-uppsats) bedömdes det 

vara bra att samla in data på ett enkelt och effektivt sätt för att säkerställa att tillräckligt stor 

mängd data skulle hinna samlas in. En annan fördel med fokusgruppsintervjuer är att även 

dynamiken i gruppen kan studeras och analyseras, vilket kan ge intressanta infallsvinklar till 

hur vissa resultat produceras (se ovan) (Bryman, 2011). En nackdel med 

fokusgruppsintervjuer är att det kan vara svårt att hantera insamlad data. Det finns en ökad 

risk för att felaktigheter i transkriberingen kan uppstå, vilket bör beaktas i denna studie. En 

annan brist som kan ses med fokusgruppsintervjuer är att det kan produceras skeva resultat 

om en eller ett par i gruppen är mer dominanta, vilket kan medföra en osäkerhet kring om alla 

respondenter håller med de dominerande. Detta inkluderar föreliggande studie, där en av 

fokusgrupperna präglades av viss skevhet i hur respondenterna kom till tals. 

Intervjuguide 

Inför fokusgruppsintervjuerna konstruerade vi en allmän intervjuguide som innehöll ett antal 

teman eller frågeområden vilka var kopplade till frågeställningarna. Till varje tema 

formulerades ett antal öppna underfrågor. Frågorna behövde under intervjuerna inte ställas i 

samma ordning eller på precis samma sätt till alla respondentgrupper, då denna typ av 

intervjuguide fungerar mer som en checklista för att vara säker på att täcka in de områden 

studien syftar till att belysa (Larsson, 2005). Intervjuguiden innehöll även till viss del 

stimulimaterial eller vinjettmaterial (Bryman, 2011) i form av tre korta exempel som 

deltagarna fick läsa och diskutera fritt kring utifrån det temat som exemplet berörde. De två 

första exemplen utgick från Martin 19 år, som berättar om sina erfarenheter av att utöva våld 

mot sin flickvän (se bilaga 1). I det andra exemplet berättar Stina, 18 år, om sina upplevelser 

av att leva med en våldsam pojkvän (se bilaga 2). Den sista fokusgruppsintervjun utgick i sin 

helhet från ett på förhand konstruerat stimulimaterial, vilket bestod av en berättelse om Claes 
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och Eva (se bilaga 3), ett par som hade en relation där det förekom våld, med löpande frågor 

till gruppen genom hela berättelsen. Respondenterna fick diskutera kring dessa på förhand 

bestämda frågeställningar, men det förekom även fria diskussioner.  

Bearbetning och analys av data  

Transkribering 

Efter genomförandet av fokusgruppsintervjuerna transkriberades materialet från 

ljudupptagning till skriven text. Det är av vikt att spela in intervjuerna eftersom det krävs en 

detaljerad analys av materialet i kvalitativa analyser, för att det ska vara möjligt att återberätta 

mer exakt vad respondenten sagt i form av citat och dylikt (Bryman, 2011). En nackdel vid 

transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna var att det fanns svårigheter att genom text fånga 

den dynamik som kunde ses ”i rummet” under diskussionernas gång (jfr Bryman, 2011). Det 

kunde även uppstå vissa svårigheter att tolka ljudupptagningen korrekt då flera deltagare 

pratade samtidigt under intervjun, samt att det kunde vara svårt att höra vem som sa vad. I 

denna studie har vi försökt minimera effekten av dessa svårigheter genom att deltagarna i 

början av intervjun presenterade sig med sina namn så att vi under transkriberingen kunde 

koppla ihop deltagarnas namn och röster med varandra. Vi har även konstruerat ett sociogram 

i ett försök att återberätta en del av den interaktion som skedde under intervjuerna. Detta med 

anledning av att vi använt en tjejgrup, en killgrupp och en blandad grupp för att kunna påvisa 

eventuella skillnader i tonåringarnas sociala samspel beroende på gruppens sammansättning.   

Meningskategorisering och kvalitativ analys 

Resultatet har vi valt att hantera och kategorisera med hjälp av meningskategorisering. Längre 

utsagor har vi reducerat till korta teman eller begrepp, för att göra sammanställningen 

tydligare och mer överskådlig, vilket till största delen skett genom att vi använt citat och gjort 

sammanfattningar av texten (jfr meningskategorisering som analysmodell: Larsson, 2005). 

 Syftet med den kvalitativa analysen i denna studie var att identifiera mönster och 

betydelsefulla kopplingar mellan olika typer av beskrivningar, som framkommit under 

intervjuerna. En vägledande princip vi använde var att fokusera på ett antal specifika områden 

eller teman, som har tydliga kopplingar till studiens syfte och frågeställningar, vilka har 

plockats ut från den data som insamlats med fokusgruppsintervjuerna (jfr Larsson, 2005). 

Deltagarnas perspektiv måste alltid beaktas i en kvalitativ analys. Det är av största vikt att 

särskilja deltagarnas beskrivningar från de tolkningar som görs av forskaren i studien då 

läsaren själv ska ha möjlighet att dra egna slutsatser och göra egna tolkningar av det material 

som samlats in, vilket vi försökt beakta genom att tydligt skriva fram vem som säger vad i 

analysen (Larsson, 2005). 

Studiens anspråk 

Reliabilitet/Validitet/ Generaliserbarhet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är något som är viktigt att beakta när man gör en 

forskningsstudie. Detta då begreppen utgör verktyg för att bedöma hur pass tillförlitliga 

forskningsresultaten är samt hur väl de stämmer överens med verkligheten. Inom den 

kvalitativa forskningen kan dock reliabilitet och validitet som begrepp bytas ut mot 

tillförlitlighet och äkthet, då dessa utgör bättre kriterier för att bedöma subjektiva upplevelser, 

vilket är det som står i fokus i denna studie. Tanken är att människors upplevelser av 

verkligheten skiljer sig åt och att det därmed finns flera olika och legitima beskrivningar och 

tolkningar av samma verklighet (Bryman, 2011). Tillförlitligheten i studien bygger på dess 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt hur väl forskningsresultat och teoretiska begrepp 
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överensstämmer. Vi betraktar studiens trovärdighet som god, då resultatet till största del 

stämmer överens med syftet, att undersöka tonåringars attityder till våld i kärleksrelationen 

under tonårstiden. För att öka riktigheten i resultaten har vi valt att transkribera intervjuerna 

ordagrant för att sedan redovisa utvalda citat som speglar tonåringarnas attityder och 

ställningstaganden. Vad gäller överförbarheten i studien har syftet aldrig varit att generalisera 

resultaten, utan istället försöka visa på likheter och skillnader mellan de deltagande 

tonåringarna generellt samt specifikt utifrån kön (jfr Bryman, 2011). 

     Pålitligheten i studien har tillgodosetts genom transparens, där både tillvägagångssätt och 

resultat redovisas på ett utförligt och tydligt sätt. Objektivitet har vi försökt att uppnå genom 

att använda ett brett spektra av forskning och teoretiska begrepp för att belysa resultaten ur 

olika vinklar. Vad gäller undersökningens äkthet handlar den om en bedömning av om studien 

skildrar en rättvis bild av tonåringars attityder till våld i nära relationer under tonårstiden. 

Detta har tagits hänsyn till genom att låta resultatet vara en återberättelse av intervjuerna med 

tonåringarna, utan att värdera sanningshalten i det som sägs (jfr Bryman, 2011). 

Etiska överväganden 

Forskningsstudier som genomförs i Sverige ska utgå från etiska riktlinjer för forskning vars 

fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenterna i studien ska informeras om 

studiens syfte, vad deras uppgift är i studien, att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst 

har rätt att avbryta deltagandet i studien. Samtyckeskravet går ut på att respondenterna själva 

har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill deltaga i studien. De har även rätt 

att om de väljer att avbryta sin medverkan inte utsättas för påtryckningar att fortsätta 

deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter kring respondenterna i en studie ska 

ges största möjliga konfidentialitet och ska förvaras så att ingen obehörig har åtkomst till dem. 

Nyttjandekravet innefattar att de uppgifter som samlas in till studien inte får användas eller 

lånas ut till annat bruk än vad syftet med studien avser (Bryman, 2011). 

 I denna studie har de etiska riktlinjerna beaktats genom att respondenterna före 

intervjuerna informerats om dem och deras innebörd, vilket gjorts före alla intervjuerna även 

då det var samma respondenter på den tredje intervjun som under de tidigare. Dock kan det i 

denna studie ifrågasättas att respondenterna inte tillfrågades av oss personligen, utan förfrågan 

till medverkan i intervjuerna gjordes genom respondenternas klasslärare. Därför kan graden 

av frivilligt deltagande ifrågasättas, då intervjuerna skedde under lektionstid i skolan där 

respondenterna utifrån skolsituationen med närvarorapportering, var tvungna att medverka. 

Dock anser vi att vi genom den information vi gav före intervjuerna började, där vi 

poängterade det frivilliga deltagandet, ändå gav möjlighet till respondenterna att välja om de 

ville deltaga eller inte, varför bedömningen gjordes att kraven från de etiska riktlinjerna 

tillgodosågs.   

Resultat/Analys 
 

Studiens resultat har tematiserats och beskrivs utifrån tre övergripande teman innehållande 

sammanlagt åtta underteman. Dessa analyseras sedan utifrån tolkningsramen i den löpande 

texten och ställs mot forskning samt att varje tema avslutas med slutsatser. Först presenteras 

ett inledande sociogram som beskriver interaktionen under fokusgruppsintervjuerna. Sedan 

redovisas det övergripande temat Tonåringars föreställningar om våld i nära relation 

innehållande undertemat Fysiskt och psykiskt våld. Nästa övergripande tema är Tonåringars 

etiska och moraliska ställningstaganden kring våld i nära relation som inrymmer följande 

underteman: Trovärdighet, Social status – skam, Ansvar – rätt och fel, Jämställdhet och genus 
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och Acceptans för våld. Det sista övergripande temat behandlar Tonåringars förklaringar till 

att någon utsätter sin partner för våld inom kärleksrelationen innehållande undertemana 

Individrelaterade förklaringar och Samhällsrelaterade förklaringar.  

     Tre fokusgruppsintervjuer ligger till grund för resultatet och när vi beskriver vad 

”tjejgruppen” framfört är det vad tonårstjejerna sagt när de varit en enskild grupp. När vi 

skriver vad ”killgruppen” sagt är det vad som framkommit när tonårskillarna var en enskild 

grupp. När vi refererar till ”den blandade gruppen” så är det vad som framförts i och av den 

gemensamma gruppen som bestod av medlemmar från de två tidigare grupperna. 

Sociogram 

I tjejgruppen var fyra av tjejerna relativt tysta under intervjun och de fyra andra diskuterade 

mer med varandra. En av tjejerna hade mer annorlunda åsikter än de flesta andra av tjejerna, 

vilket hon även vågade ge uttryck för i diskussionen. I killgruppen var det en av de fyra 

killarna som ledde de flesta diskussionerna och som pratade mycket och länge. De andra höll 

med honom till stora delar. Två av killarna var lite tystare och kom med korta svar och den 

tredje killen diskuterade mer tillsammans med den pratglada killen. Han gav intryck av att 

vilja verka jämställd och öppen i diskussion, medan de tre andra killarna gav uttryck för mer 

traditionella könsrollsföreställningar. Det kan tänkas att diskussionen blivit påverkad av den 

pratglada killens dominans och att de andra inte helt kom till tals med sina åsikter även om de 

tog för sig mer och mer ju längre diskussionerna gick.  

Den blandade gruppen 

I den blandade gruppen ändrades interaktionen. Den jämställda pratglada killen grupperade 

sig mest med två av tjejerna. De två andra killarna, som i killgruppen varit ganska tysta och 

tillbakadragna bildade i denna grupp ett par som höll ihop i sina åsikter. De tog stöd av 

varandra för att framföra dem på ett mer dominerande sätt än vad de gjorde i första gruppen, 

varför två sidor skapades i diskussionerna, vilket vi fann spännande utifrån ett maktperspektiv 

(jfr hegemonisk maktutövning och dikotomier: Payne, 2008; Hydén & Månsson, 2006; 

Mattsson, 2010). Den av tjejerna som hade en del annorlunda åsikter i tjejgruppen pendlade 

mellan att stå på killarnas eller tjejernas plus den ena killens sida i diskussionerna.   

Tonåringars föreställningar om våld i nära relation  

Fysiskt och psykiskt våld 

Under intervjuerna framkommer att då tonårstjejerna och tonårskillarna diskuterar kring våld i 

nära relation är det fysiskt och psykiskt våld som är i centrum: ”Både via ord och med slag. 

Att trycka ner någon”. Tjejgruppen anser att det är fråga om våld då någon säger saker som 

man själv inte anser vara okej, eller framför hot. De menar även att våld kan innebära att bli 

nedtryckt av sin partner via kränkningar, nedvärdering och ”små pikar”: ”Man känner sig 

mindre värd typ. Att han eller hon hela tiden är över typ så man känner sig lägre…”. 

Gällande frågan kring hot om våld säger killgruppen att det säkert förekommer, men att det 

nog kan finnas ett stort mörkertal, så det är svårt att veta hur vanligt det är. En av killarna 

säger att det kan finnas underkategorier av våldet, men kan inte precisera vad dessa kan 

tänkas vara, medan de övriga nöjer sig med att förknippa våld i nära relationer med fysiskt 

och psykiskt våld. Det råder delade meningar i tjejgruppen om vilken typ av våld som är 

värst. Vissa framhåller det fysiska våldet med slag som värst med argumentet att alla någon 

gång i affekt kan råka säga något obetänksamt till någon annan, medan steget till att slå någon 

är större. Några tjejer menar att båda typer av våld är lika illa. De menar också att då det 

förekommer våld i en kärleksrelation är det oftast inte bara en typ av våld, om det 

förekommer slag så förekommer också verbalt våld: ”Mm, det är ju alltid en blandning, det 
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är ju inte bara en grej. Oftast”. Killgruppen diskuterar kring att våld ofta börjar med ord och 

sedan övergår i fysiska slag. Killgruppen anser att våld som sker innanför stängda dörrar är 

värre än våld som sker öppet, då det finns en större rädsla för att anmäla det våld som ingen 

annan har sett. Killgruppen är eniga i att psykiskt våld nog är värre än fysiskt, en åsikt som 

några av tjejerna också framför utifrån att det är svårare att upptäcka: ” Du bär på det på ett 

annat sätt. Slag är något som syns. Ord, det som sägs är inget som syns på personen. Det är 

inte säkert att de som är i vården litar på vad som har hänt eller kan ta reda på det heller så 

det är nog svårt”.  

     Tonåringarna ger uttryck för ett relativt snävt synsätt kring vad våld i nära relation innebär 

sett till den definition som gjorts gällande våld i nära relation (Socialstyrelsen, 2013; 

Lindgren, 2009). De berör nästan uteslutande det fysiska och psykiska våldet och har 

svårigheter att utveckla innebörden av dessa. Utifrån tonåringarnas svar kring vad våld i nära 

relation innefattar kan man fundera över varför de inte nämnde sexuellt, materiellt, latent och 

elektroniskt våld. Tonåringarna visar dock upp en insikt i att det kan förekomma 

kombinationer av våld i en relation samtidigt. Tonåringarna framför en bild av att våldet i en 

tonårsrelation ofta börjar med kränkande ord och nedvärderingar för att sedan övergå i slag. 

Det psykiska våldet uppfattas vara värst och tonåringarna förmedlar en rädsla för att anmäla 

utsatthet för våld utifrån risken att inte bli trodd. Denna bild tonåringarna förmedlar stämmer 

överens med forskningsresultat (National Center for Injury Prevention and Control, Division 

of Violence Prevention, 2012; Banyard & Cross, 2008) som visar att tonåringar kan ha svårt 

att veta vad som är ”normalt beteende” i en relation och att många tonåringar väljer att inte 

berätta om att de blivit utsatta för våld.  

 En slutsats vi kan dra gällande tonåringarnas kunskap kring vad våld i nära relation innebär 

är att den är begränsad. Detta utifrån att de enbart berör det fysiska och det psykiska våldet i 

våldsbegreppet. Även deras förståelse av fysiskt och psykiskt våld anser vi vara snäv då de 

främst betonar slag och ord inom dessa kategorier. På frågan om vad våld i nära relation är 

nämns inte de andra typerna av våld, men tonåringarna tar upp materiellt och sexuellt våld 

under diskussionerna, dock inte som en del i våldsdefinitionen utan i andra sammanhang. En 

annan slutsats är att det bland tonåringar existerar en ovilja att berätta om utsatthet för våld 

och en rädsla för att bli misstrodd.  

Tonåringars etiska och moraliska ställningstaganden kring våld i nära 

relation  

Trovärdighet 

Den blandade gruppen är splittrad i frågan om man kan lita på att en tjej som berättar för sin 

kompis att hon blivit utsatt för våld, talar sanning eller ljuger. De resonerar också kring vad 

det är som gör att man tror på sin kompis eller inte om denne berättar om utsatthet för våld: 

”Det beror väl på hur länge man har varit kompisar, men har man varit kompisar länge så 

vet man ju typ hur personen är och hur den beter sig och då är det enklare att… om jag skulle 

prata allvarligt med en person, så vet ju jag om den pratar sanning eller inte… och då är det 

enklare att döma och få förklaringar”. En av killarna menar dock på att det inte är säkert att 

man vet hur den personen hanterar en viss situation, även om man känner denne väl. Killarna 

diskuterar vidare kring att det är fel att utsätta sin flickvän för våld men om hon tidigare ljugit 

mycket för killen är det inte konstigt om han inte kan lita på henne. Två av killarna lägger 

fram det som ett argument att om en tjej ljuger i förhållandet, kan hon även ljuga om att hon 

blivit utsatt för våld till sina kompisar och är därmed inte trovärdig. De menar att en tjej kan 

”myta” och ”varför ska hon vara oskyldig”. De två killarna i den blandade gruppen är mer 

inställda på att en tjej skulle kunna ljuga om att hon blivit utsatt för våld av sin partner och att 

det går att ifrågasätta trovärdigheten om det inte finns några bevis, en åsikt som även en av 
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tjejerna delar. Två av tjejerna och en av killarna menar att man måste lita på att en tjej inte 

skulle ljuga om att hon blivit utsatt för våld av sin partner: ”Jag menar om nån berättar nåt 

sånt för mig, så även om det inte är sant… alltså… även om jag får reda på sen att det inte är 

sant så just då så måste man ju ta det på allvar, om det är sant”. De menar att om man väljer 

att inte lyssna eller tro på kompisen väljer man att blunda för att våld förekommer i relationer 

vilket kan få allvarliga konsekvenser för den som är utsatt: ”Det är att ta den lätta vägen att 

se det så, att tänka det kanske är så här istället, vi skiter i det, det är nog inte så allvarligt 

som vi tror. Det går att göra nåt annat istället”. Både tjejerna och killarna är dock överens 

om att ifall en kompis berättar om sexuella övergrepp är det viktigt att man tror på personen 

och hjälper till att ta kontakt med kurator och prata med föräldrar. 

     Med ovanstående resonemang som utgångspunkt kan tonåringarnas diskussion gällande 

när man tror att ens kompis talar sanning eller ljuger gällande upplevelser av våld i nära 

relation, förstås utifrån deras tidigare erfarenheter av socialt samspel med kompisen. Dessa 

erfarenheter, i kombination andra erfarenheter såsom huruvida kompisen brukar anpassa sig 

till de sociala regler för beteende som finns i samhället, brukar ljuga eller inte, ligger till 

grund för att bedöma kompisars trovärdighet (jfr ungdomars strävan efter normalitet: 

Wrangsjö, 2004; Lindqvist & Nygren, 2006; Johansson & Lalander, 2010). Resultaten kan 

förstås utifrån forskning (Barnombudsmannen, 2004) som visar att trohet och tillit värderas 

högt av tonåringar när det kommer till relationsskapande.  

 Av resultaten att döma kan man anta att både tjejer och killar värderar sexuella övergrepp 

som allvarliga och mer avvikande från det normala än ”vanligt” våld. Sexuella övergrepp 

uppfattas vara nära förknippade med skamkänslor. Det kan tänkas att tonåringarna tror att en 

kompis skulle berätta om sådana handlingar mer öppet, om det inte var för de skamkänslor 

som förknippas med att ha blivit utsatt och de medföljande riskerna att förlora sociala band 

(Wrangsjö, 2004; Lindqvist & Nygren, 2002; Johansson & Lalander, 2010). 

     En slutsats vi drar utifrån temat trovärdighet är att huruvida tonåringar tror att en kompis 

talar sanning eller ljuger om upplevelser av våld i nära relation är beroende av vilken social 

relation man har med kompisen. Trovärdigheten baseras också på tidigare erfarenheter av 

kompisens sätt att agera, där ett tvivelaktigt agerande medför minskad trovärdighet. Vi kan 

dock se att tonåringarna tar ställning till berättelser om sexuella övergrepp på ett annat sätt än 

gällande ”vanligt våld”, där de betonar vikten av att alltid tro på den som säger sig vara utsatt. 

Utifrån detta kan vi se att tonåringarna graderar sexuellt våld som mer allvarligt än andra 

typer av våld, vilket vi finner intressant då de inte benämner sexuellt våld som en del i 

begreppet våld i nära relation.  

Social status – skam  

Killgruppen menar på att våld i relationen inte är något man går och pratar om med andra om 

det exempelvis förekommer i ens familj, då det finns en rädsla för vad omgivningen ska säga: 

”Social skam blir det också om man har någon i ens familj som slår, mamman eller tvärtom. 

Det blir lite social skam kanske liksom. Eftersom barnen ofta blir som föräldrarna, eftersom 

man blir som man umgås. Då kanske folk tror att man blir våldsam själv”. Killgruppen 

funderar på om våld kan förekomma i deras umgängeskretsar, vilket de tror att det kan göra: 

”Mörkertalen är ju rätt stort, så det är ganska stor sannolikhet att nån av ens kompisar har så 

men man vill ju inte direkt tänka så heller. Man vill ju tänka gott om alla om man säger så. 

Man tänker att det inte händer nåt, men det händer säkert utan man vet om det”. Den 

blandade gruppen diskuterar kring hur det kan medföra status att vara ihop med någon och hur 

detta kan göra det svårt att bryta upp, även om förhållandet är dåligt och det förekommer våld, 

i och med rädslan för att statusen ska sjunka. En tjej säger: ”Man… man kanske blir klassad 

som att man inte är en bra person att vara tillsammans med”. Det kan också föreligga en 

rädsla för ryktesspridning, tror gruppen: ”Rädd för att det ska pratas… Liksom att han ska 
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säga nåt eller att hon ska säga nåt”. Tjejerna menar att om en tjej skulle ljuga om att hon 

blivit utsatt för våld av sin partner skulle både ryktet och statusen förstöras, när det sedan 

framkommit att hon ljugit. Två killar menar att om allt var påhitt skulle det aldrig uppdagas, 

då det är mest vanligt att tjejens utsaga tas för sanning: ”Då tror jag han får ta stryk… alla 

rykten och sådär... all skit”. Tjejerna tror dock att de båda skulle få sämre rykte.  

 Gällande frågan kring förekomst av sexuella övergrepp inom förhållandet menar två av 

killarna i den blandade gruppen att sannolikheten att det händer inte är så stor och den tredje 

killen ställer sig tveksam till hur vanligt det är. Tjejerna menar däremot att det kan 

förekomma i ett förhållande och att man som tjej kanske inte vågar säga ifrån av rädsla för 

killen, sätta gränser kring vad som är okej och att säga nej om man inte vill ha sex med sin 

partner. Tjejerna menar att man inte heller pratar om att man blivit utsatt för sexuella 

övergrepp med sina kompisar då det är tabubelagt och förknippat med skam. En av killarna 

tar upp argumentet om att tjejen har hög status som hon vill skydda och får medhåll från de 

andra två killarna gällande detta. En av tjejerna menar att tjejen kanske vill upprätthålla sin 

status där hon förväntas vara bra i sängen, vilket killarna håller med om. De tre tjejerna 

diskuterar kring att rykten och rädsla för vad andra ska säga som aspekter till att sexuella 

övergrepp är skambelagda. De tänker att skuld lätt läggs på tjejen för att hon inte gått från 

förhållandet: ”Det är väl bara att gå därifrån typ. Det hade säkert de kompisarna sagt”.  

Vidare tror de att kompisar kan ha svårt att sätta sig in i situationen och förstå att det inte är 

lätt att lämna sin partner. Gällande om det är killen i förhållandet som blir utsatt för sexuella 

övergrepp är den blandade gruppen överens om att det är svårare att tro på att det sker och de 

skrattar till vid frågan: ”Man tror ju inte riktigt att, ja eller ja”… En av killarna menar: ”Det 

är svårt att tänka sig in i att det är tvärtom, men det sker ju ganska ofta, bara att det är ett 

mörkertal av det”.  

     Resultaten visar att tonåringarna betonar den sociala statusen som viktig och att en hög 

social status visar att man passar in i den sociala gemenskapen (jfr olika rollers sociala 

betydelse: Payne, 2008). De uppvisar attityder som tyder på en rädsla för att komma att 

betraktas som avvikande om den sociala statusen sänks och därför är det viktigt att uppvisa 

beteenden som säkerställer en fortsatt hög social status hos vännerna. Detta även om man 

befinner sig i ett sammanhang, den våldsamma relationen, som generellt inte betraktas som 

normal, vilket kan förstås utifrån tonåringars strävan efter normalitet och tillhörighet 

(Wrangsjö, 2004; Lindqvist & Nygren, 2006; Johansson & Lalander, 2010). 

     Killarna förmedlar att de bär på vissa föreställningar som säger att dysfunktionella 

beteenden i familjen såsom våld bör döljas för att man ska framstå som normal för 

omgivningen. Samtidigt förmedlas en rädsla kring att man själv ska dömas och betraktas som 

avvikande utifrån den grupp som man tillhör (jfr hur utomståendes perspektiv på avvikande 

grupper påverkar individen: Payne, 2008; Johansson & Lalander, 2010). 

     Med tonåringarnas diskussion kring sexuella övergrepp som utgångspunkt framkommer 

attityder som kan förstås utifrån en patriarkalisk könsmaktsordning (Mattsson, 2010). 

Tonåringarna förmedlar att det finns en förväntning på att tjejen bör ställa upp sexuellt med 

sin kropp. Det framkommer att tjejerna upplever att det finns en press att inte säga nej och att 

det är svårt att sätta gränser för sin egen kropp, vilket de även länkar till upprätthållandet av 

social status. Man kan även fundera över om tonåringarnas reaktion på om det är killen i 

förhållandet som är utsatt för sexuella övergrepp, kan förklaras utifrån patriarkaliska attityder 

om dominerande män och underlägsna kvinnor? (Mattsson, 2010). 

 Utifrån temat social status och skam kan vi dra slutsatsen att tonåringarna förmedlar 

attityder som visar att upprätthållandet av den sociala statusen och ett positivt rykte är 

viktigare än att avsluta ett våldsamt förhållande, vilket kan medföra sänkt status. Förekomsten 

av våld i nära relation är något som tonåringarna vill dölja då det anses vara belagt med skam 

och rädsla för att betraktas som avvikande i samhället. Tonåringarna påvisar attityder kring 
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sexuella övergrepp som kan kopplas till implementerade könsrollsföreställningar, vilket visas 

i deras resonemang där de betonar skillnaden mellan om det är en kvinna eller man som är 

utsatt.  

Ansvar – rätt eller fel 

Tjejgruppen diskuterar kring hur ansvaret för att ett tonårsförhållande där barn finns med i 

bilden ska fungera ligger hos båda parter, men att en tjej borde tänka sig för innan hon 

provocerar fram killens ilska om hon vet att han kan bli våldsam i förhållandet 

(vinjettmaterial, se bilaga nr 1): ”Om hon vet att han kan bli arg och liksom slå och sånt, 

varför kommer hon hem då, och gör sånt?”. Tankar kring att tjejen ”triggar igång” killen för 

att hon vet att det blir bra efteråt, och att hon då får saker av honom, framkommer. De tror 

också att det kan vara för att ”testa honom”, om han verkligen gör det och hur långt han kan 

gå vad gäller våldet. Det framkommer också att tjejgruppen har en viss förståelse för att en 

kille agerar våldsamt: ”När inte orden räcker till liksom, då blir det ju liksom… så man kan ju 

förstå på sätt och vis”. Samtidigt betonar tjejgruppen att det inte är acceptabelt att en kille 

utövar våld: ”Ja men, alltså, det är ju… han berättar om hur jävlig hon är... men han har ju 

ändå tagit till med våld också, eller alltså... båda är ju lika skyldiga egentligen... typ… han är 

ju starkare än henne, han behöver ju inte, antagligen inte slå”. Tjejgruppen diskuterar kring 

att om tjejen och killen är unga är det inte är så lätt att veta hur ett förhållande ska vara. 

Någon påpekar att man ändå borde veta att det inte är okej att slåss. Killgruppen resonerar 

kring att om ett tonårsförhållande (vinjettmaterial, se bilaga nr 1) där det finns barn med i 

bilden ska fungera måste tjejen ta ansvar för att ta hand om barnet, ge det mat och omsorg då 

hon är föräldraledig istället för att göra annat. Att tjejen inte kan bidra till ekonomin ses som 

en viktig del i hennes ansvar över barnet. Eftersom hon inte jobbar utan bara tar hand om 

barnet på dagarna borde hon ta mer ansvar över hushållets skötsel. Gällande om killen utsätter 

tjejen för våld då hon inte ”gör som hon ska” utan killen får ta mest ansvar över hushållet, 

säger en av killarna: ”Han vill ju inte skada henne, men hon verkar ju inte förstå på annat 

sätt”. Killgruppen anser att tjejen borde lyssna mer på vad killen säger och bete sig mer 

moget.  

 Tjejerna uppfattas i sin diskussion ha en förväntning på hur tjejer och killar bör agera inom 

ramen för ett förhållande (Jfr konstruktion av kön: Johansson & Lalander, 2010; Payne, 

2008). Det kommer till uttryck genom att de normaliserar ett aggressivt beteende hos en kille 

och ursäktar att han brukar våld och samtidigt uppvisar en förväntning på att tjejen bör 

underordna sig killen och inte utmana honom. Dessa attityder skulle kunna tänkas ha sitt 

ursprung i patriarkaliska maktstrukturer (Johansson & Lalander, 2010; Payne, 2008).  Killarna 

förmedlar en attityd gällande ansvarsfördelningen i ett förhållande som man kan tänka har 

kopplingar till patriarkaliska tankegångar och könsmaktsordning (Mattsson, 2010). De 

betonar tjejens ansvar för hushåll och barn, underordning gentemot killen, killens ekonomiska 

fördelar och ett ursäktande av våldet utifrån att tjejen inte uppfyller kraven.  

 De attityder gällande temat ansvar – rätt och fel som tonåringarna uppvisar i denna studie 

kan stärkas utifrån forskningsresultat (Ungdomsstyrelsen, 2013) som bekräftar bilden av att 

våld generellt inte ses som accepterat men att den våldsutövande urskuldas utifrån 

utomliggande faktorer och att den våldsutsatta ofta skuldbeläggs utifrån individuella faktorer. 

Likt vad forskning (Ungdomsstyrelsen, 2013; Söderberg, 2010) kommit fram till, påvisar 

resultatet i denna studie att tonåringar fortfarande bär på stereotypa könsrollsföreställningar 

för hur tjejer och killar ska vara, vilket kan ses som riskfaktorer för våldsamt beteende. 

 En slutsats som dras utifrån temat ansvar – rätt och fel är att både tjejerna och killarna 

betonar tjejens överordnade ansvar att agera om hon blir utsatt för våld i relationen. En 

skillnad som kan ses mellan tjejernas och killarnas attityder gentemot ansvarsfördelning för 

att få förhållandet att fungera är att tjejerna betonar ett jämlikt ansvar mellan killen och tjejen. 
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För att relationen ska fungera betonar killarna dock att tjejen behöver ta det överordnade 

ansvaret över hushållet och barnet då killen är ansvarig för ekonomin, vilket kan förklaras 

utifrån patriarkaliska tankegångar och hegemonisk maktutövning. Både tjejerna och killarna 

menar att det finns faktorer i ett förhållande som kan förklara och ursäkta förekomsten av 

våld.  

Jämställdhet och genus 

Tjejgruppen anser att det egentligen inte är någon skillnad på om det är killen som slår tjejen 

eller tjejen som slår killen, men att killen oftast är starkare: ”Alltså egentligen så är det ju 

ingen skillnad, det är ju inte mer rätt att slå sin pojkvän, än vad, alltså så men… alltså en 

kille kan väl mer försvara sig än vad en tjej kan göra… om han slår mig så är jag ganska 

under, eller såhär… fast det är aldrig mer rätt… eller fel eller”. Det framkommer ändå 

åsikter som menar att om en tjej brukar våld mot sin partner så är det oftast mer befogat än om 

en kille gör det, och att det då oftast handlar om en örfil eller liknande. Tjejerna tycker till viss 

del att en tjej har större rätt att bruka våld då en kille har större chans att kunna försvara sig i 

och med att han oftast är starkare. I killgruppen diskuteras att det inte är lika vanligt 

förekommande att det är tjejen som är den våldsutövande. De tänker att det beror på att media 

ofta lyfter fram killar som slår tjejer och att tjejer betraktas som mer oskyldiga. Tjejgruppen 

tror att det pratas mindre om det är killen som är utsatt för våld i förhållandet. De menar på att 

det finns ett stort mörkertal och att detta beror på att killen upplever det som pinsamt, på 

grund av normer i samhället om hur en kille ska vara: ”Killen tycker väl att det är... en kille 

är ju stor och stark typ… om det kommer ut att han har blivit misshandlad så blir ju han 

såhär liten typ”. Killgruppen är av samma åsikt: ”Det känns som att tjejer är mer oskyldiga 

liksom och att killar får mer skit liksom. Direkt”. Förklaringar som ges till att tjejer ses som 

mer oskyldiga är att man litar mer på tjejer generellt, killar är starkare, kan göra mer skada 

och för att det är vanligare att killar slår än tjejer. Därför kan även tjejer komma undan med 

att ljuga om våldshändelser. Denna åsikt höll killarna fast vid även i den blandade intervjun.  

     I killgruppen diskuterar några om att killen ofta är den som har mest makt i hemmet att 

kunna utöva våld (vinjettmaterial, se bilaga 1): ”Tjejerna har kanske mer med hushållet att 

säga till om, men kanske inte så mycket med andra frågor att som pengar och det här”. 

”Även om man kan sköta det, så känns det som att mannen har mer koll, väljer vart man ska 

spendera pengarna i alla fall”. ”Jooo, men det är nog olika i olika familjer naturligtvis. Men 

killen har nog på nåt sätt ändå makten än så länge ändå, även om vi vill vara jämställda. Det 

tror jag faktiskt.” Killarna är överens om att jämställdhet är viktigt för att få ett förhållande att 

fungera och att det minskar risken för tjafs och bråk. De menar att i ett jämställt förhållande 

blir man tvungen att kompromissa och att jämställdhet innebär: ”Lika mycket rätt båda 

könen”, ”Man delar upp liksom, arbetet eller uppgifterna man ska göra”, ”Lika mycket av 

allt”.  

     I den blandade gruppen tror samtliga att en kille som blir slagen av sin tjej har lättare att 

lämna förhållandet än vad en tjej i samma situation har. De kommer in på några exempel där 

det är tjejen som är förövare. Både tjejerna och killarna är överens om att det är svårare för en 

kille att bli trodd på om han berättar att han blir utsatt för våld än om en tjej berättar om det: 

”Det är så att bara för att en tjej gör det ska det finnas en anledning bakom det, vad ska man 

säga, en okej anledning”. En förklaring som ges av både tjejer och killar till att det är så är 

hur rättsystemet fungerar. Återigen lyfts aspekten att det förväntas finnas en bra anledning för 

att en tjej ska utsätta killen för våld. Samtidigt fungerar det tvärtom vid våldtäktsfall där man 

generellt tror på killen och lägger skuld på tjejen: ”Sådana där saker, då är rättsystemet 

bakvänt där istället. Då bara vänder man på det. Det finns olika perspektiv att se på 

händelser. Man ser det på olika sätt”. Den blandade gruppen är överens om att det är vanligt 

att en man blir dömd för kvinnofridsbrott (vinjettmaterial, se bilaga 3). En av tjejerna frågar 



29 
 

om det finns ”manfridsbrott” vilket ingen tror det finns. Hela gruppen är överens om att killar 

kan försvara sig bättre än tjejer och att tjejer är mer utsatta i samhället. Några av tjejerna 

menar att killar generellt är mer aggressiva än tjejer. Killarna ställer sig tveksamma till detta 

men menar att killar biologiskt sätt behöver mer spänning för att bli tillfredsställda än tjejer, 

vilket tjejerna håller med om. Tjejerna menar att det finns en större acceptans i samhället mot 

att killar slåss. En av killarna håller inte med i detta, men menar att vissa exempelvis kan bli 

mer våldsamma av våldsamma spel. Det håller övriga killar inte med om. Några av tjejerna tar 

upp att killar exponeras för våld genom leksaker från tidig ålder, medan tjejer får andra 

leksaker att leka med.  

     Av resultatet att döma kan man anta att tonåringarna har en bild av könen som ojämlika, 

där det manliga står för styrka och det kvinnliga står för svaghet. Detta visar att de i sitt 

synsätt tenderar att begränsas av de implementerade könsroller som föreligger i samhället, 

vilka betonar skillnader och olikheter mellan könen (Jfr konstruktion av kön: Johansson & 

Lalander 2010; Payne, 2008). Killarna ger uttryck för att de bär på föreställningar om att en 

kille alltid är överlägsen tjejen. Deras tankar kring att det är killen som har makten i familjen 

vad gäller exempelvis ekonomin, medan det är tjejen som står för hushållssysslorna, påvisar 

deras attityder kring tjejers och killars olikheter samt deras olika värde (Jfr patriarkaliska 

föreställningar: Payne, 2008; Hydén & Månsson, 2006; Mattsson, 2010). De tankar 

tonåringarna har kring att det skulle vara mer genant för en kille att erkänna sig våldsutsatt, 

och då särskilt av en tjej, visar att detta är en typ av situation som en kille inte förväntas 

befinna sig i. Tonåringarna menar att det tyder på svaghet hos killen, något som inte är 

förenligt med den norm som finns kring hur killar och män ”ska vara” (Jfr könsnormer: 

Payne, 2008; Johansson & Lalander 2010).  

     Killarnas attityder kring jämställdhet tänker vi kan grunda sig i samhällets och individens 

strävan efter normalitet. Då jämställdhet är en av normerna i det moderna samhället, kan det 

tänkas att killarnas tankar kring att ett förhållande bör vara jämställt påverkas av normen och 

att de utifrån detta svarar så som det förväntas att de ska tycka (Jfr normalitet: Thorsén, 2010; 

Johansson & Lalander, 2010; Erjnæs & Kristiansen, 2002; Wrangsjö, 2004). Tonåringarna 

uppfattas vara lyhörda för hur samhället gör skillnad på människor utifrån kön och att de inte 

anser detta vara acceptabelt. Resultaten visar också att de till vis del är medvetna om hur 

dessa olikheter består och förstärks genom yttre påverkan genom exempelvis vilka leksaker 

som erbjuds flickor respektive pojkar (Jfr könsmaktssystemet: Payne, 2008; Hydén & 

Månsson, 2006; Mattsson, 2010). Resultatet i denna studie gällande tonåringars stereotypa 

könsrollsföreställningar stämmer överens med tidigare forskning kring ämnet 

(Ungdomsstyrelsen, 2013; Söderberg, 2010). Tonåringarnas syn på tjejer respektive killar 

utifrån normer kring maskulinitet och femininitet skulle kunna ses som riskfaktorer för 

möjliggörandet av våldsamt beteende.  

     En slutsats som kan dras utifrån temat jämställdhet och genus är att tjejerna ger 

motsägelsefulla svar utifrån huruvida det är acceptabelt att utöva våld. Detta då de ger uttryck 

för att det aldrig är okej att utöva våld men samtidigt visar en accepterande inställning till att 

som tjej utöva våld mot sin partner. Det ses inte som lika allvarligt då killen har en fysisk 

förmåga till att försvara sig som en våldsutsatt tjej saknar. En annan slutsats vi kan dra är att 

både tjejerna och killarna framhäver en tydlig skillnad baserad på könstillhörighet gällande 

förmåga att hantera våld i en nära relation. Killar tillskrivs en större makt och 

handlingsutrymme att kunna utöva våld eller bryta upp från ett våldsamt förhållande jämfört 

med tjejer. Detta baserar de på skillnader i fysisk förmåga mellan tjejer och killar. 

Tonåringarna framhåller attityder som förmedlar tjejens oskyldighet och killens skuld utifrån 

stereotypa värderingar om vad tjejer och killar förväntas vara vilket medför att omvända roller 

gällande våldsutövandet blir extra skamfyllt. 
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Acceptans för våld 

Spontant svarar samtliga i både tjejgruppen och killgruppen att det aldrig är okej att utöva 

våld. Dock nämns självförsvar som acceptabelt av båda. Tjejgruppen är dock inte helt överens 

utan åsikten att det är bättre att gå därifrån finns: ”Man ska inte va lika dålig”. Tjejerna gör 

också skillnad mellan självförsvar vad gäller fysiskt våld och vad gäller psykiskt. De menar 

att det är mer acceptabelt att försvara sig mot fysiskt våld än mot psykiskt. Exempelvis nämns 

att det är onödigt att säga något elakt tillbaka till någon, men om man blir överfallen och 

slagen så är det självklart att man försöker att göra sig fri: ”Fast det finns… om man tänker 

typ våldtäkter… om jag skulle bli överfallen ute på gatan, det är klart som fasen att jag skulle 

försöka med en spark eller nåt för att komma därifrån”. Den blandade gruppen diskuterar 

kring svårigheterna att bevisa att man blivit utsatt för våldtäkt, men att det kan gå om det syns 

skador (vinjettmaterial, se bilaga 3). De tar även upp att man kanske ger sig och inte gör 

motstånd för att inte bli skadad vilket kan göra så att det blir mindre bevis, samt svårigheten 

att anmäla sin partner i efterhand. En av tjejerna menar: ”Det kanske är så att det inte är 

våldtäkt juridiskt sett, om man är tillsammans med personen. Det kanske inte räknas som det 

då”. Gruppen kommer fram till att det i många fall inte spelar någon roll om man anmäler 

eller inte då det oftast inte händer något på grund av brist på bevis, vilket också ses som orsak 

till att många inte anmäler våldtäkter alls. 

     Tjejgruppen ger uttryck för att de tror att det är vanligt att våldet smyger sig på 

(vinjettmaterial, se bilaga 2), och att det är lätt att acceptera ett förlåt från den man älskar: 

”Om man verkligen älskar nån så vill man ju att det ska hålla. Om man ändå får en ursäkt… 

dom visar att dom verkligen är ledsna så är det ju jätte svårt att bara gå därifrån om man 

verkligen har fått ett förlåt”. Tjejerna menar att ju längre tiden går desto svårare blir det att 

lämna relationen, dels för att förhållandet mellan våldstillfällena kanske är bra, dels för att det 

kan förekomma hot vid försök att bryta upp. Denna åsikt läggs även fram av en av killarna i 

killgruppen. Även rädsla för ensamhet kan spela in vid valet att stanna i en våldsam relation, 

tror tjejerna, och att den som är utsatt tror att den kan förändra den våldsamme. 

 I killgruppen tycker några av killarna inte att det är mer okej att använda någon sorts våld 

som får någon annan att må dåligt, medan några av de andra resonerar kring att det är bättre 

att slå sönder möbler och materiella ting än att puckla på någon annan. Tillslut kommer de 

allihop fram till att det är mer okej att utöva våld på materiella ting än mot sin partner: ”Men 

det är la mer okej att ta ut det på omgivningen på objekt och så än att ta ut det på någon 

person”. ”Ja det är det ju. Absolut. Förhoppningsvis är det ingen som kommer till skada på 

det sättet. Materiella ting. Det går att ersätta”. Killgruppen menar att de kan ha förståelse för 

en kille som utövar fysiskt våld mot sin partner (vinjettmaterial, se bilaga 1), utifrån att det 

kan vara många faktorer som påverkar, exempelvis om denne upplevt sin livssituation som 

påfrestande en längre tid: ”Det är nog ganska frustrerande och om de börjar tjafsa så sen 

behövs det nog inte så mycket för att trigga igång att det blir något fysiskt våld utan det 

kommer nog ganska naturligt”. En kille betonar dock mer än de andra att våldet ändå inte är 

berättigat. 

     Tjejernas resonemang visar att de har en icke-accepterande attityd till våld vilket skulle 

kunna förstås utifrån att de ser sig själva som personer som inte utövar våld, samt att 

våldsutövande inte är socialt acceptabelt. Det faktum att självförsvar anses vara okej kan 

tänkas bero på att det då handlar om att göra motstånd mot ett i tjejernas ögon, felaktigt 

beteende (Jfr socialt accepterat socialt beteende: Thorsén, 2010). Tonåringarna ger i sina 

resonemang kring våldtäkter uttryck för att de anammat tankarna om tjejen som underlägsen 

killen även här. Vidare föreligger det en viss uppgivenhet hos tonåringarna kring 

svårigheterna med att få juridisk upprättelse efter en våldtäkt, vilket kan tänkas spegla 

samhällets syn på kvinnans sexualitet och acceptans för utnyttjande av kvinnans kropp (Jfr 

attityder kring killars respektive tjejers sexualitet: Mattsson, 2010).  
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 Utifrån tjejernas diskussion uppfattar vi att de betraktar kärlekspartnern som en mycket 

betydelsefull person som har stor påverkan på det egna livet och vilka val man gör, även om 

partnern utövar våld inom relationen. Denna sårbarhet och osäkerhet som uppvisas kan 

kopplas till tonåringens sökande efter en identitet och utifrån hur forskning (Nordborg, 2008; 

Lindgren, 2009) visar att normaliseringsprocessen påverkar en våldsutsatt människa (Jfr 

tonåringens identitetsutveckling: Wrangsjö 2004).  

 Resultatet visar att killarna uppfattas förringa betydelsen av det materiella våldet. Detta 

kan tolkas som att deras uppfattning om vad våld är, enbart berör våldshandlingar riktat direkt 

mot en annan människa (Jfr materiellt våld: Lindgren 2009; Socialstyrelsen 2013). Killarna 

väljer att synliggöra utomliggande orsaker till att en kille utövar våld mot sin partner och 

ursäkta dessa, vilket medför att de osynliggör och förminskar individens ansvar för sina egna 

handlingar. Killarnas attityder kan förstås utifrån att de kan tänkas vara präglade av den norm 

som finns kring manlighet där styrka och aggressivitet är centrala inslag. De ger uttryck för att 

det finns en förväntan som säger att det är naturligt för en kille som upplever motgångar att 

utöva våld (Jfr kön som konstruktion och könsrollsföreställningar: Johansson & Lalander, 

2010; Payne, 2008; Mattsson 2010). Resultatet vad gäller tonåringarnas accepterande attityder 

till våld, stämmer överens med tidigare forskning (Nordborg, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2013) 

som visat att tonåringars attityder till våld och vad som är acceptabelt eller inte, kan variera 

beroende på situation och omständigheter. En slutsats som kan dras utifrån temat acceptans 

för våld är att både tjejerna och killarna anser generellt att det inte är okej att utöva våld mot 

sin partner. Dock finns en accepterande attityd för våldsutövandet i specifika situationer då 

våldet normaliseras och ursäktas av tonåringarna. 

Tonåringars förklaringar till att någon utsätter sin partner för våld inom 

kärleksrelationen 

Individrelaterade förklaringar 

Tjejgruppen resonerar kring hur den som blivit slagen som barn senare i livet själv tar efter 

det våldsamma beteendet och utövar våld mot sin partner. De tror också att det kan påverka 

att som barn bevittna våld i hemmet: ”Ja om man har sett sin mamma bli misshandlad så 

kanske det blir så att, ja men det är såhär det funkar”. Denna åsikt delas av killgruppen: ”Om 

man varit med om våld själv i barndomen. Om man sett pappa slå mamma eller tvärtom. Så 

att det sätter sig i huvudet liksom. Blir som ett uppförande sådär som man gör själv sen, när 

man blir äldre och så”. ”Ofta följer det ju ett mönster, så som man själv blivit behandlad”. En 

av killarna tycker att man alltid ska stå för sina handlingar, medan en annan menar att om man 

bevittnat våld i barndomen kan man inte på samma sätt rå för om man själv använder våld, 

utan att det i så fall mest är ens föräldrars fel: ”Om man själv fick stryk liksom när man var 

liten är det ju inte mycket man kan göra åt det”.  

     Tjejgruppen tror att de båda parternas syn på förhållandet kan leda till våld, om åsikterna 

om hur en relation bör vara går isär. Vidare resonerar de kring hur ett bra förhållande sällan 

leder till att någon utövar våld mot sin partner, utan detta är något som förekommer i dåliga 

relationer: ”Om man har det bra och är jättelyckliga liksom så är det ju inte så stor chans att 

man slår till varandra, när man är glad och lycklig liksom”. Svartsjuka och otrohet tror 

tjejerna kan vara faktorer som kan utlösa våld i en nära relation, en åsikt som även killgruppen 

ger uttryck för. Otrohet ges en central plats i killarnas diskussion för huruvida man kan 

kontrollera och behärska sig eller inte: ”Om man skulle vara otrogen till exempel och sen får 

han eller hon reda på det och så häver man ur sig vissa grejer, man kanske tar tag i den 

andra, man blir förbannad, arg och ledsen och allt vad man nu blir”. En av killarna 

beskriver: ”Så mycket känslor på alla olika håll att det inte går att mäta nästan. Klart det kan 

hända att man blir så förbannad att man gör någonting som man kan ångra senare om man 
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är i ett normalt tillstånd så att säga”. En annan tycker dock det är viktigt att försöka tänka på 

vilka konsekvenser olika handlingar får innan man utför dem, för sin egen skull och 

ytterligare en säger: ”Om man skulle konfrontera någon som varit otrogen blir det mycket 

impulsgrejer. Så det är säkert lätt hänt att man ger en torvning”. Killarna argumenterar vidare 

kring om det är mer okej att slåss om partnern varit otrogen där de är överens i att det 

fortfarande inte är okej, men att hur man agerar är beroende på hur känslig man är och vilken 

förmåga man har att kontrollera sina känslor. 

     Uppfattningen att alkohol och droger kan leda till våld delas av både tjejgruppen och 

killgruppen. Detta då man inte har samma impulskontroll och samma spärrar som sätter 

gränser för ens handlande då man är berusad eller drogpåverkad, som i nyktert tillstånd. En av 

killarna uttrycker: ”Alkohol och så, om man är missbrukare. Alkohol och så slår man. Man är 

inte samma person då som man vanligen är ”. Tjejgruppen tror också att våldet riskerar att bli 

grövre då alkohol och droger är inblandat. Psykisk ohälsa anses av tjejgruppen kunna vara en 

faktor som spelar in vid utövandet av våld: ”Man trycker ner nån annan istället, om man själv 

mår dåligt kanske man vill trycka ner den andra också… så att man mår bättre liksom”. ”Du 

ska också må dåligt, när jag mår dåligt”. Killgruppen är inne på samma spår och menar att 

faktorer som stress och ekonomiska problem kan medföra att man inte klarar av att hantera 

situationen på något annat sätt än att ta till våld. Gällande om dessa förklaringar kan ursäkta 

att man använder våld mot sin partner råder skilda meningar bland killarna. Killgruppen 

diskuterar även kring att ju mer negativa faktorer som förekommer i ens liv desto mer ökar 

risken för att utöva våld. ”Man kan få viss förståelse om allt är typ helt piss i livet typ. Varför 

det brister”. 

     Resultatet visar att tonåringarna ser tidigare upplevelser av våld som en riskfaktor för att 

själv utöva våld utifrån att detta är "det normala" för dessa människor. De menar att ett 

avvikande beteende hos föräldrarna i barndomen präglar resten av livet genom att barnet då 

det växer upp "tar på sig" det avvikande beteendet och för det vidare (Jfr avvikande beteende: 

Johansson & Lalander, 2010). Utifrån hur tonåringarna diskuterar kring den enskildes skuld i 

att vara våldsutövande kan vi förstå att den kille som anser att det är viktigt att stå för sina 

egna handlingar har en tanke om att även om en person har bevittnat eller varit utsatt för våld 

så är detta inte dennes statiska identitet (Jfr tonåringens identitetsskapande: Wrangsjö, 2004). 

Tonåringarna ger uttryck för att det finns vissa "regler" och förhållningssätt för att en relation 

ska fungera. Om dessa regler är gemensamma och följs av båda parter anses detta vara en 

skyddsfaktor för våld. I motsats uppfattas att om någon skulle bryta mot reglerna tros detta 

kunna vara en orsak till våld vilket påvisar tjejernas åsikt om vikten av att handla utifrån ”rätt 

sätt” (jfr normalitet och avvikelse: Thorsén, 2010; Johansson & Lalander, 2010; Erjnæs & 

Kristiansen, 2002; Wrangsjö, 2004; Payne 2008). De reaktioner på otrohet som tonåringarna 

uppvisar kan härledas till bristande impulskontroll utifrån att de befinner sig i en livssituation 

som i och med puberteten präglas av osäkerhet och snabba fysiska och psykiska förändringar 

(Jfr sociala regler utifrån normer: Wrangsjö, 2004; den identitetsbildande fasen: Crain, 2008). 

Utifrån de resultat som framkommit i studien ser vi att tonåringarna lägger orsaken till våld 

bortom den våldsutövande personen och pekar på utomliggande faktorer. Detta anses av vissa 

göra våldet begripligt och även försvarbart vilket lyfter ansvaret från individen (Jfr 

tonåringens identitetsskapande: Wrangsjö, 2008). Det som framkommit i studien vad gäller 

tonåringars regler inom förhållandet och vad det betyder att bryta mot dessa, överensstämmer 

med forskning (Ungdomsstyrelsen, 2013). Det har visat sig att tonåringar ofta skuldbelägger 

den som utsätts för våldet och menar att exempelvis provokation eller ett ”felaktigt” beteende 

är vad som utlöst våldet. En slutsats som kan dras utifrån temat individrelaterade förklaringar 

är att tonåringarna tror att faktorer som tidigare erfarenheter av våld, förhållandets karaktär, 

missbruk och psykisk ohälsa kan påverka att någon utsätter sin partner för våld.  
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Samhällsrelaterade förklaringar 

I tjejgruppen diskuteras det kring att de som utövar våld gör det för att få makt. De menar att 

det är en skön känsla att känna att man kan bestämma över någon annan, att det känns bra, 

och att det också kan medföra förhöjd status. Vidare tror de att omgivningen och framförallt 

kompisar kan påverka hur man tänker kring våldsutövande: ”Om det är grupptryck liksom, 

eller status, det är ju det vad... om ens kompisar gör så kanske man gör så själv… fast man 

kanske egentligen inte tycker det är okej”. Också killgruppen tar upp detta till diskussion. De 

menar att omgivningens attityder till våld är en påverkande faktor och drar paralleller till 

andra sorts grupptryck: ”Jaa varför börjar folk röka, jo för att det är kanske de omkring dig, 

som drar med andra naturligtvis”.  

 Samtliga i tjejgruppen är överens om att media har en stor inverkan på människor överlag 

och skapar normer i samhället angående hur exempelvis en kille respektive tjej ska vara och 

hur ett förhållande bör se ut. Detta tror de kan vara en orsak till våld. De resonerar mycket 

kring exempelvis reklam, hur killar framställs som tuffa och starka, medan tjejer förväntas 

vara försiktiga och väna: ”Som jag såg härom dan, då var det såhär sparkcyklar med såhär 

motorljud och häftigt och såhär, då är det ju en kille med jätte mörk röst som berättar såhär 

hur häftig och frän den här är. Sen kommer det en reklam om dom här små hästarna och så 

sjunger dom, det är tjejer som sjunger den här reklamen om hur man kan bada och kamma 

dom här höstarna... alltså det är ju en tjej som pratar in det här och det är bara tjejer i 

reklamen... och så tvärtom eller ja, alltså när det är killar ”. Tjejgruppen är av uppfattningen 

att detta skapar olika förväntningar på respektive kön, som sedan tas med in i förhållandet och 

att detta kan leda till våld. Även tv- och dataspel lyfts fram som något som skulle kunna vara 

en orsak till våld, främst då våldsamma spel, som de menar att det är mest killar som spelar. 

Detta lyfts även upp av killgruppen. Det råder delade meningar mellan vilken påverkan spel 

kan ha mellan en av killarna som inte spelar och de andra killarna som spelar. ”Ja spel och 

sånt kan göra det värre faktiskt, för allt yngre börjar ju spela. Framför allt nu i den här 

tidsåldern när man spelar våldsamma spel och man skjuter och får extraliv och den synen kan 

nog ske sen att gå ut och måste testa, funkar det i verkligheten nästan, det kan bli en 

overklighet i verkligheten. Den grejen, jag vet inte, men jag spelar ju inte nånting själv”. 

Några av de andra killarna uttrycker: ”Det känns som att man måste ha en spärr som är borta 

för att man ska göra det, kunna gå ut i verkligheten och tro att det är som spelet”. ”Man 

måste ju ändå tänka sig. Man kan ju inte bara gå ut och prova som på ett jävla spel”.  

 Tonåringarnas diskussion kring att våld i nära relation utövas för att skapa och upprätthålla 

makt kan förstås utifrån att hegemoniska maktstrukturer (Payne, 2008; Hydén & Månsson, 

2006; Mattsson, 2010) i samhället påverkar tonåringarnas attityder. Tonåringarna förmedlar 

en bild av att de är medvetna om att tjejer och killar förväntas vara olika och uppvisa 

skillnader i agerande. De visar även en insikt i att deras beteenden blir påverkade av dessa 

förväntningar (jfr dikotomier mellan kvinnor och män: Payne, 2008; Hydén & Månsson, 

2006; Mattsson, 2010). Tonåringarna menar att omgivningen och kompisars attityder till om 

våld är acceptabelt eller inte, har påverkan på tonåringarnas inställning till våldsutövande och 

att det föreligger ett grupptryck som tonåringar kan ha svårt att stå emot eftersom de vill värna 

om sin sociala status (jfr socialisationsprocess och tonåringars strävan efter normalitet: 

Wrangsjö, 2004; Lindqvist & Nygren, 2006; Johansson & Lalander, 2010). Det resultat som 

framkommit under temat samhällsrelaterade förklaringar kan stärkas utifrån tidigare forskning 

(Pham, 2010) som bekräftar att omgivningen och en kompiskultur som innehar värderingar 

som accepterar våldsutövande har stor påverkan på tonåringars attityder till våld i nära 

relation. 

  En slutsats som kan dras utifrån temat samhällsrelaterade förklaringar är att tonåringarna 

tror att faktorer som omgivningens attityder, kompisar och media kan påverka att någon 

utsätter sin partner för våld.  
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Diskussion 

Allmän diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka tonåringars attityder till våld i nära relation under 

tonårstiden. Resultatet av studien visar att när tonåringarnas diskussion ligger på en generell 

nivå, uppvisar de en attityd som förmedlar att våld i nära relation inte är acceptabelt. Men när 

diskussionerna hamnar på en individuell nivå med specifika fall finns en större acceptans och 

förståelse för våld i nära relation. Dessa resultat finner vi vara bekymmersamma då vi anser 

att all form av våld i nära relation är förkastlig. Resultatet är dock inte oväntat då det finns 

forskningsstudier som också uppvisar resultat som tyder på att tonåringars attityder kring våld 

i nära relation är flytande och förhandlingsbart utifrån vilka omständigheter som råder 

(Nordborg, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2013). Detta förhandlingsutrymme som finns gällande 

acceptans av våld som kommer till uttryck genom tonåringarnas motsägelsefulla attityder till 

våldet, kan förstås utifrån forskningsresultat som visar att tonåringar har benägenhet att vara 

ombytlig i sina åsikter (Nordborg, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2013). Vi tänker att ombytliga 

åsikter har sin grund i sökandet av den identitet som tonåringar försöker utveckla och således 

kan ses ett karaktäristiskt ”drag” vad gäller tonåringars sätt att vara (jfr identitetsutveckling: 

Crain, 2008; Wrangsjö, 2004). Detta tänker vi kan medföra en ökad sårbarhet för tonåringar 

som grupp gällande risken att bli utsatt för partnervåld då de kan ha svårigheter med att 

avgöra vad som är ett ”normalt och bra” förhållande.  

 Vi anser det vara viktigt att problematisera kring tonåringarnas i vissa fall accepterande 

inställning till våld. Detta då acceptansen dels ursäktar den våldsutövandes beteende, dels 

förminskar våldets betydelse för den som är utsatt, vilket skulle kunna ses som en riskfaktor 

för att utsätta eller utsättas för partnervåld. Forskningsresultat visar att upplevelser av våld 

under tonåren ofta sätter en stor prägel på vuxenlivet med ökad risk för utsatthet på flera 

livsområden (National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence 

Prevention, 2012; Banyard & Cross, 2008). 

     Utifrån de etiska och moraliska ställningstaganden som tonåringar uppvisar gällande våld i 

nära relation ser vi att trovärdighet görs till ett centralt begrepp för tonåringarna, där fokus på 

sanning och lögn ges företräde framför själva utförandet av våldet. Det kan förklaras genom 

forskningsresultat (Barnombudsmannen, 2004) som visar att tonåringar anser tillit vara av stor 

betydelse och något som de värderar högt i sina relationer. Vi tänker även att detta svartvita 

”tänk” hos tonåringarna skulle kunna förstås utifrån att de befinner sig mitt i utvecklandet av 

en identitet där de ställs inför många svåra val som de behöver ta ansvar för. Vi tänker att det 

kan vara lättare för tonåringar att kategorisera ”sanning och lögn” än att behöva ta ställning 

till svåra upplevelser som de kanske inte är mogna att hantera (jfr identitetssökande och 

”sanna värden”: Crain 2008; Wrangsjö 2004).  

     Studien visar dock att sexuellt våld i tonåringarnas ögon har en särställning, då det anses 

vara av största av vikt att alltid ta utsagor angående denna typ av våld på allvar. Utifrån detta 

finner vi det anmärkningsvärt att de inte nämner det sexuella våldet som en del i begreppet 

våld i nära relation. Kan det ha sin förklaring i att sexuella övergrepp är så förknippade med 

skam och skuldkänslor att tonåringar inte vill beröra ämnet förrän det kommer till konkreta 

frågor? Resultatet visar att tonåringarna tror det är vanligt förekommande, speciellt för tjejer, 

att ställa upp på sex fast man inte vill. Denna bild stärks av tidigare forskning, som visat att 

både tjejer och killar tror att killar ofta vill ”gå längre” än vad tjejen vill samt att en betydande 

andel killar menar att ”om en tjej säger nej menar hon oftast ja” (Barnombudsmannen, 2004). 

Diskussionerna kring det sexuella våldet utmynnar i tjejens underlägsenhet gentemot killen, 

dock görs inga reflektioner utifrån killens ansvar och skuld, vilket vi finner både oroväckande 

och problematiskt. Vi funderar kring om dessa attityder gällande sexualitet, kön och 

skillnader i förväntningar mellan tjejer och killar kan ha sin grund i kvarhängande 
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patriarkaliska maktstrukturer och könsrollsföreställningar? (jfr patriarkatet: Mattsson, 2010). 

Utifrån detta kan vi spekulera kring om killar bär med sig attityder som innefattar en högre 

”rättighet” att utöva sin sexualitet utifrån att de är just killar? Detta då de kanske inte är 

medvetna om den press som finns på tjejer att ge sexuellt samtycke utifrån de förväntningar 

som finns på att vara tjej och sexuellt tillgänglig. Denna spekulation stärks utifrån resultatet i 

studien där både tjejer och killar reagerar med skratt och förmedlar en svårighet att tro på att 

en tjej kan vara förövare och en kille offer när det kommer till sexuella övergrepp inom ett 

förhållande. Med patriarkaliska maktstrukturer som norm i samhället torde det vara svårt att 

tänka sig den starka dominerande mannen som utsatt av den svaga underordnade kvinnan?  

 Tonåringarnas etiska och moraliska ställningstaganden angående social status och skam 

mynnar ut i att statusen anses så pass viktig att värna om att det kan vara värt att stanna i ett 

våldsamt förhållande för att inte riskera att den egna statusen sjunker. Det föreligger enligt 

tonåringarna mycket skam kring våld och det är något som döljs för att inte riskera att anses 

som avvikande. Vi uppfattar detta som problematiskt då det egna anseendet sätts framför den 

egna säkerheten, samt att unga som utsätts för våld på grund av detta väljer att inte söka hjälp. 

Vi tänker, med utgångspunkt i forskningsstudier (Ungdomsstyrelsen, 2013), att en orsak till 

att våldet bland just tonåringar är så belagt med skam och förknippat med social status kan 

vara att tonåringarna har ett motstånd mot att identifiera sig själva som våldsutövande och 

våldsutsatta, då vi tänker att dessa positioner i samhället inte anses åtråvärda och något att 

”sträva efter” som identitetssökande tonåring.  

 Studien visar att tonåringarna tar ställning för att ansvaret ligger på den våldsutsatta tjejen 

att agera för att bryta upp från relationen. Vad gäller ansvaret för förhållandet i stort kan en 

skillnad mellan könen ses, då killarna menar på att det är tjejens ansvar att få det att fungera 

medan tjejerna betonar att det är båda parters ansvar. Enligt killarna bör tjejen ansvara för 

hushållet och killen för ekonomin vilket vi tydligt kan relatera till stereotypa könsroller och 

patriarkat, där mannen ses som överordnad kvinnan. Vi ser det som bekymmersamt att dessa 

tankegångar lever kvar hos dagens tonåringar och motverkar samhällets chanser att bli mer 

jämlikt, dock kan vi förstå men inte ursäkta, att killarna värnar om sin överordnade 

maktposition (jfr hegemoni som maktutövning: Payne, 2008; Hydén & Månsson, 2006; 

Mattsson, 2010).  

 Vi finner det angeläget att lyfta det faktum att både killar och tjejer i studien anser att det 

finns faktorer som kan förklara och ursäkta förekomsten av våld i en nära relation. Tjejerna 

framför åsikter att våld blir förståeligt om man bryter de uppsatta reglerna för relationen och 

killarna menar att stress, ekonomi och konflikter kan bidra till våldsutövande. Omgivningens 

syn på våld och medias framställning av stereotypa könsroller uppfattas också påverka 

tonåringarna till att anta en ursäktande attityd gentemot våldsutövande. Dessa attityder anser 

vi förmedlar en bekymmersam bild då forskning visar hur könsrollsföreställningar och 

sexistiska värderingar (jfr stereotypa attityder kring manlighet: Söderberg, 2010) fungerar 

som riskfaktorer för partnervåld. Vi uppfattar att studien överlag uppvisar tonåringarnas 

stereotypa föreställningar om människans olikhet utifrån könsskillnader, där killar tillskrivs 

större makt och handlingsutrymme och en ständig överordnad gentemot tjejer. Denna bild kan 

bekräftas av forskning som visar att tonåringar i det moderna samhället har maskulinitet som 

norm att sträva efter (Ungdomsstyrelsen, 2013). Detta kan vi se som problematiskt då den 

stereotypa mannen eller killen kopplas samman med egenskaper som styrka och aggressivitet, 

vilket vi tänker medverkar till att skapa en bild av att det är ”normalt” att killar utövar våld. 

Dessa tankar kopplar vi också till det faktum att tonåringarna anser det vara mer skamfyllt för 

en kille att vara våldsutsatt än för en tjej. De attityder som tonåringarna ger uttryck för i 

studien anser vi kan förstås utifrån att patriarkaliska och hegemoniska makstrukturer som 

lever kvar i samhället och förmedlar stereotypa föreställningar om vad tjejer och killar 

förväntas vara. Vi ställer oss dock frågande till hur dessa normer kan ha så starkt fäste i 
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dagens samhälle som influerats av attityder vilka upphöjer vikten av jämställdhet, att de förs 

vidare till de tonåringar som i framtiden ska överta arbetet med att utveckla samhället till det 

bättre? Vi anser det vara viktigt att tonåringars attityder till våld i nära relationer synliggörs. 

Genom att granska hur de uppkommer kan de grundläggande maktstrukturerna som påverkar 

attityderna föras fram i ljuset och ifrågasättas, vilket på sikt kan tänkas skapa en 

förändringsprocess där tjejer och killar betraktas som jämställda och med likvärdiga 

rättigheter i samhället, vilket torde minska förekomsten av våld i nära relationer.  

Problematisering utifrån metod och studiens begränsningar 

Vi uppfattar att vi med denna studie har lyckats besvara vårt syfte att undersöka tonåringars 

attityder till våld i nära relation. Dock vill vi problematisera studiens reslutat och analys 

utifrån vår begränsade erfarenhet av att bedriva forskningsstudier. Vi gör inga större anspråk 

gällande reliabilitet eller validitet och vill betona att de uttalanden som görs i studien får ses 

som befintliga utifrån den kontext som rådde när datainsamlingen genomfördes. Studien kan 

ses vara begränsad i och med det snäva urvalet av respondenter samt att de alla kom från 

samma gymnasieklass. Om vi valt att intervjua respondenter från andra klasser kanske vi fått 

fram ett annorlunda resultat, då vi tänker att val av gymnasieprogram påverkar tonåringens 

attityder genom att värderingar förmedlas på olika sätt utifrån programmets syfte.  

 Vi vill även problematisera det faktum att vår intervjuguide till stor del konstruerades 

utifrån den forskning vi fann relevant för besvarandet av vårt syfte och att övrig forskning ej 

togs i beaktande. Därför finns en risk att vi prioriterat bort viktiga delar som kunde belyst 

syftet på ett annat sätt än det som nu gjordes. Dock anser vi att det bör beaktas att denna 

studie hade ett behov att begränsas utifrån studiens omfattning för att bli genomförbar, varför 

vi anser att denna begränsning var nödvändig. En styrka i studien är att datainsamlingen 

skedde genom fokusgruppsintervjuer där tonåringarna själva fick diskutera fritt. Detta tänker 

vi minskar risken för att datainsamlingen blivit påverkad av våra föreställningar kring ämnet 

och att tonåringarna verkligen fått utrymme att visa sina föreställningar och attityder kring 

våld i nära relationer.  

Framtida forskningsområden 

Då denna studie mynnat ut i att det moderna samhället och tonåringarna som lever i detta, 

fortfarande präglas av en patriarkalisk könsmaktsordning anser vi det intressant med vidare 

forskning på hur detta mönster ska kunna brytas. Exempelvis skulle det vara intressant att 

undersöka hur skolan som är en viktig plats för tonåringar, rent praktiskt skulle kunna arbeta 

mer med dessa frågor och utmana den stereotypa könsrollsföreställning som är djupt rotad i 

oss. Vidare anser vi att mer forskning kring förmågan att fånga upp tonåringar som lever i en 

våldsam relation är av relevans, då det visat sig att just unga som är utsatta för våld har en 

benägenhet att inte söka stöd och hjälp för detta.   
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Bilaga nr 1 
 

Material hämtat från: Ungdomsstyrelsen (2013). Unga och våld. En analys av 

maskulinitet och förebyggande verksamheter. ISBN 978-91-85933-63-. 

Hämtad 130309 från www.ungdomsstyrelsen.se.  
 

 

Exempel: Martin 
 

Martin, 19 år, blev pappa under gymnasiet och jobbar nu heltid för att försörja sin 

flickvän och deras gemensamma barn. Flickvännen är 18 år och föräldraledig från 

gymnasiet. Här berättar Martin om varför han slår sin tjej:  

 
”Och så kommer hon hem och det första hon gör är ju liksom att klampa in, 

sätter [barnet] i barnstolen eftersom jag står i köket och sa: ’Ge han mat.’ Och 

han gallskriker liksom och jag bara: ”Du får, du får ju ge han mat alltså, vad är 

problemet? Ge han du mat, du ser att jag diskar, jag kan liksom inte bara avbryta 

allting för att du kommer hem och säger att jag ska ge han mat. Hon bara: ’Jo, 

du får ge han mat, han har inte ätit på hela dan.’ Så sa jag: ’Va?’ ’Nej, han har 

inte ätit på hela dan.’ ’Så vad är din uppgift?’ fråga jag. ’Jag har gått och jobbat i 

ni… åtta timmar, vad är din uppgift?’ sa jag. … Så jag: ’Ni har gått där och 

klappat låren på stan medan, medan jag har gått och jobbat. Du kan inte ens ge 

ungen mat.’ sa jag. Så blev hon jättearg och spotta på mig. Och då tog jag henne 

och tryckte upp henne, alltså jag tog henne så i kragen och tryckte upp henne i 

väggen.” 

 
Martin berättar även om ett annat tillfälle:       

”Jag hade kompisar hemma och hon ville liksom visa att hon bestämde som hon 

bara gick runt och jag stod och diska igen och, och så hade vi det kärvt i 

ekonomin och sånt. Så jag hade väl liksom ont i huvet av allting och så sa jag 

det: ’Men du får hjälpa till med nånting, det ser ut som fan’ sa jag du vet. Och så 

hon bara: ’Nej.’ Och så skratta hon åt mig: ’Jag ska inte göra det.’ Och så: ’Gör 

du det.’ Så tyckte jag att det skulle hon inte sagt. Så då liksom gick jag efter 

henne och drog henne i köket, hon var i hallen, drog in henne i köket då. Och så 

drog jag liksom ner henne på marken men jag kommer ihåg, jag lade henne på, 

på min fot så, för att alltså jag ville inte att hon skulle slå huvet i golvet. Och så 

sa jag det, alltså: ’Jag betalar hyran, jag jobbar för dig, du får fan se till och göra 

nåt.’ ”



 
 

Bilaga nr 2 
 

Material hämtat från: Ungdomsstyrelsen (2013). Unga och våld. En analys av 

maskulinitet och förebyggande verksamheter. ISBN 978-91-85933-63-. 

Hämtad 130309 från www.ungdomsstyrelsen.se.  

 

 
 

Exempel: Stina 

 

Stina är en 18-årig tjej som beskriver hur hennes förhållande med den våldsamma 

pojkvännen såg ut: 

 

”I början förstod jag ju ändå liksom att såhär kan det ju inte hålla på. Men 

emellan varje gång så var han ju väldigt noga med och be om ursäkt och 

verkligen, verkligen visa att han menade förlåt och köpte massa saker och bjöd 

på massa grejer. Och att det aldrig skulle hända igen. Och så kunde det va lugnt 

ett tag och sen så kunde det hända igen. Så i början så hände det med ganska 

långa mellanrum, för att det, det smög sig ju liksom på.” 

 



 
 

Bilaga nr 3 

Material hämtat från: http://www.polismuseet.se/Skola/Pedagogiskt-

material/Case-kring-brott-i-nara-relationer/ 

 

 

 

 

 

 

 

Eva och Claes 
 



 
 

Händelsen 

Siri: Gud vad Claes är snygg. Vilken häck! Vilken kille! 

Lena: Och Eva. Kolla hennes jeans, hennes tröja. Hon har 

alltid de dyraste märkesgrejerna. De är gymnasiets coolaste 

par! 

Siri: Vet du att de bor ihop varje helg, hemma hos varandras 

föräldrar? Urschysta föräldrar. De har till och med tandborstar 

som står där. Gulligt va? 

Lena: Men vad hände på festen i lördags? De drog ju jätte 

tidigt. 

På den festen hade Eva kommit lite före Claes. Hon stod i 

köket med några killar och pratade och skrattade. Precis då 

dök Claes upp. Claes och Eva stannade inte länge på festen. På 

måndagen, två dagar senare, var Eva hemma hos sin kompis, 

Hanna… 

Eva: Claes var ursur och full när vi kom hem. Han slog mig. 

Flera gånger. I magen. 

Hanna: Va? Du kan inte mena allvar? Claes är inte sån.  

Eva: Hanna, du fattar inte, det är inte första gången. Claes är 

sjukt svartsjuk. 

 

Vad skulle du råda Eva? 

a) Låt bli att provocera fram Claes svartsjuka genom att 

vara med andra killar. Prata ut om problemen. 

b) Gör slut. 

c) Skriv i detalj ned vad som hänt. Om det finns synliga 

märken, gå till en läkare eller visa dem för andra.



 
 

Claes och hans kompis John sitter på bussen. 

Claes: John, jag kan inte lita på Eva. Hon flirtar hit och dit. I 

lördags, när jag kom till festen, höll hon på med Bosse och 

flera andra killar. 

John: Det är för djävligt. Vilken bitch. Säg till på skarpen! 

Claes: Precis. Jag försöker vara tydlig. Hon fattar inte att jag 

också har känslor! 

 

Vad skulle du råda Claes om du var John? 

a) Gör slut om hon fortsätter. 

b) Prata igenom det hela med henne. 

c) Säg till henne att hon får stryk nästa gång. Men gör 

såklart inget. Skräm henne lite bara.  



 
 

Upptrappning 

Några veckor senare: Claes får syn på Eva i en portuppgång 

bakom skolan. Hon står och kramar om Pär, en klasskamrat. 

Efteråt följer ett stormigt samtal. Eva berättar för Hanna om 

bråket… 

Eva: Claes skrek att jag var en hora. Men jag gjorde ju inget! 

Pär var ledsen. Pia hade gjort slut med honom. Jag försökte 

bara trösta honom.  

Hanna: Sa du inte det till Claes? 

Eva: Jovisst… men sedan, utanför fysiksalen på tredje 

våningen, tryckte han mig mot ett fönster med sin ena hand 

mot min hals. Jag blev väldigt rädd. ”Gör inte om det där!” 

viskade han.  

Hanna: Var det någon som såg er? 

Eva: Nej, jag vet inte. 

 

Vad tycker du Hanna ska råda Eva? 

a) Claes menar inte så illa. Prata honom till rätta. 

b) Tala med kuratorn. 

c) Polisanmäl honom.  



 
 

Claes pratar med sin kompis John. 

Claes: Eva sprider rykten. Hon påstår att jag tagit strypgrepp 

på henne och slagit henne! 

John: Har du gjort något? 

Claes: Det är totalt skitsnack. 

John: Fan. Det borde vara förbjudet att sprida den typen av 

lögner.  

 

Är det förbjudet? 

a) Nej, yttrandefriheten ger människor rätt att säga vad de 

vill. 

b) Ja, om det står i tidningen eller annan massmedia. 

c) Ja, om man utan grund anklagar någon för något 

brottsligt kan det vara fråga om förtal, vilket är straffbart. 

 



 
 

Trovärdighet 

Kan John vara säker på att Claes inte slagit Eva? Nej, men 

Claes är hans vän och han litar på vad han säger. Samma sak 

gäller Hanna: Hur kan hon veta om det Eva säger är sant? Det 

kan hon inte, men hon tror på sin vän.  

 

Om det gick till en domstol, vem ska domstolen tro på? 

Domstolen är inte vän med någon part. 

a) Domstolen använder sig i första hand av lögndetektor för 

att avgöra vem som säger sanningen. 

b) Domstolen tror på den som är mest trovärdig och kan 

styrka sin berättelse med bevis. 

c) Domstolen lyssnar bara på vad vittnena säger



 
 

Fortsättning 

Eva och Hanna har inte talats vid på flera veckor när de möts 

på ett café. Eva börjar genast gråta. Hon berättar att i helgen 

slog Claes henne igen och rev henne. Hon visar rivmärken på 

axeln.  

Eva: Jag sa till mamma att jag ramlade i en taggbuske. Jag vill 

inte att hon ska veta. Han är hemsk. Han knuffas ofta. En dag 

slängde han igen en skåpdörr över min handled.  

Hanna: Men Eva, varför? Vad är det med honom? Han är ju 

sjuk. 

Eva: Jag hade bara sagt åt honom att sluta dricka så mycket öl 

på fester… 



 
 

Anmälan 

Evas mamma tror inte på att rivmärkena kommer från 

taggbuskar och konfronterar dottern, som nu berättar om Claes 

och våldet. Familjen beslutar sig för att tillsammans 

polisanmäla Claes. 

 

Vilket är bästa sättet att göra en anmälan på? 

a) Agera snabbt. Ring polisen eller gå till polisstationen.  

b) Anmäl via internet så tar polisen kontakt. 

c) Ring 112.  

 

 

Vad händer om man gör en polisanmälan?  

a) Claes hamnar i fängelse. 

b) Polisen startar en utredning. 

c) Rättegång inleds direkt.  



 
 

Förhör 

Under förhör har Eva berättat om hur Claes har slagit henne, 

knuffat henne, med ett strypgrepp pressat henne halvvägs 

genom ett öppet fönster, om hur han skadat hennes handled 

med en skåpsdörr. Och nu säger hon också, att för fyra 

månader sedan, när de bodde själva under sommarlovet, hade 

han flera gånger sex med henne mot hennes vilja.  

 

Vilka fyra saker riskerar Claes att åtalas för? 

 Misshandel 

 Lögn 

 Ofredande 

 Grovt kvinnofridsbrott 

 Våldtäkt 

 Utpressning 

 Mordförsök      

 

Vad är kvinnofridsbrott? 

a) Upprepad kränkning av en närstående kvinna, till 

exempel genom återkommande misshandel. 

b) Intrång mot någon som har skyddat boende. 

c) En gammal lag om fredade zoner för kvinnor och barn 

under krig. 



 
 

Åtal 

När utredningen är klar bestämmer sig åklagaren för att åtala 

Claes för misshandel, ofredande och grovt kvinnofridsbrott. 

Hon åtalar inte Claes för våldtäkt. 

Varför inte, tror du? 

a) Brist på bevis. 

b) Det är inte våldtäkt, juridiskt sett, om man är tillsammans 

med personen som man tvingar sig på.  

c) Brott måste anmälas inom tre månader.  



 
 

Rättegång 

Åklagaren bygger sitt mål på fem händelser. Däri ingår 

anklagelserna om att ha tryckt Eva genom ett öppet fönster, 

gett henne rivsår, kastat en skåpdörr över hennes handled. 

Claes nekar till allt ”Jag är fullständigt oskyldig” säger han 

och tittar på sina föräldrar som sitter i tingsrättssalen. Ord står 

mot ord. För domstolen handlar det nu om vem man ska tro 

på.  

Åklagaren: Och om du är oskyldig -hur kom då rivsåren till på 

Eva? 

Claes: Vi hade ett skojbråk. Sånt händer. 

Åklagaren: Men dagen efter skickade du ett sms där du 

”ångrade djupt” att du gjorde henne illa. Det låter inte som ett 

skojbråk.  

Claes vet inte vad han ska svara. Hans trovärdighet är 

ifrågasatt tack vare ett sparat sms. Fler sådana små 

motsägelsefulla fakta dyker upp under förhandlingen. 



 
 

Straff 

Domstolen går till slut på åklagarens linje i tre av de fem 

händelserna. Man anser att det är styrkt att Claes pressade 

henne genom ett fönster = ofredande. Tillfogade henne rivsår 

= misshandel. Slängde en skåpdörr över hennes hand = 

misshandel. Man dömer alltså Claes för två fall av misshandel 

och för ofredande. Han dömdes inte för kvinnofridsbrott. 

 

Varför? 

a) Rätten kände att Eva överdrev och att en del av hennes 

anklagelser var ett sätt att ge igen. 

b) Åklagaren och rätten var mild mot Claes eftersom han 

bara var 17 år och aldrig tidigare dömts för något.  

c) Det saknades bevis. 

 

 

Vad tycker du att Claes ska dömas till? 

a) Ett års fängelse. 

b) Tre månaders samhällstjänst. 

c) Böter. 



 
 

Tingsrätten dömde Claes till 90 dagsböter. Tingsrätten har 

tagit hänsyn till att han är ung och tidigare ostraffad. Hade han 

varit äldre och tidigare straffad hade det kunnat bli fängelse.  

 

Vad kan Claes göra om han anser sig oskyldigt dömd eller att 

straffet är för hårt? 

a) Ingenting. En dom står fast. 

b) Kräva skadestånd.  

c) Överklaga till en högre domstol.  

 

 

Vad tror du att Claes gjorde? 

a) Överklagade. 

b) Överklagade inte. 



 
 

Bilaga 4 

 

Intervjuguide  
       

1. Vad anser ni att våld i en kärleksrelation är? 

- Finns det olika sorters våld? Vad innebär dessa?  

- Är vissa former av våld värre än andra? Vilka? Varför? 

 

2. Kan det någonsin vara berättigat att utöva våld gentemot sin partner? 

- I vilka situationer? Hur? Varför?  

- På vilket sätt? 

- Är någon form av våld mer berättigat att utöva än andra? Ex, psykiskt: förlöjliga, 

   håna, skämma ut, göra till åtlöje inför andra eller ensamma? 

- Är det någon skillnad mellan om en tjej slår sin kille eller om en kille slår sin tjej?  

  Varför? På vilket sätt? 

- Exempel Martin & Exempel Stina  

   Rätt och fel? Vem, hur varför? Agerande? Annorlunda agerande av någon? 

 

           3. Hur tror ni det kommer sig att någon utsätter sin partner för våld?  

             - Tror ni att det kan påverka om tjejen och killen har olika syn på hur förhållandet ska                          

               vara? Bryta mot uppsatta regler inom förhållandet? 

             - Tror ni att tidigare upplevelser av våld kan göra så att någon utövar våld? 

             - Tror ni att omgivningens attityder till våld kan göra så att någon utövar våld? 

               Kompisar? Familj? Hur då? På vilka sätt? 

 - Tror ni att media, dags/kvälls och veckoprex, nätet – facebook m.m., någon särskilt 

    typ av musik, spel och film kan göra så att någon utövar våld i en kärleksrelation?                                                  

  - Tror ni att om man dricker alkohol eller tar droger kan påverka? 

  - Tror ni att psykisk ohälsa kan påverka? 

  - Tror ni att det kan påverka om det är ett bra eller dåligt förhållande? Ex. mycket 

     bråk, svartsjuka, otrohet? 

  - Könsroller, hegemoni, sexuell förmåga?  

  - Jämställdhet i ett förhållande? 

 


