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Abstract 

 
Bakgrund: Trots omfattande kriminalstatistik i Sverige registrerades inte alla de brott 

som ungdomar gjorde sig skyldiga till. Ett mörkertal antas finnas i de brott som 

ungdomar begick, framförallt gällande ungas våld i nära relation, då sannolikheten för 

rapportering var lägre. Tidigare forskning visade att attityden påverkades av bland annat 

uppväxtmiljö och vilka kompisrelationer som fanns. Ungdomsstyrelsen konstaterade att 

det fanns begränsat med studier om ungas våld i nära relation i Sverige. Syfte: Studiens 

syfte var att undersöka gymnasieungdomars uppfattning om hur de fått sina attityder till 

ungas våld i nära relation. Metod: En kvalitativ studie med en deduktiv ansats 

genomfördes och datainsamlingen skedde med tre fokusgrupper, där fem ungdomar 

ingick i varje grupp. Grupperna bestod av pojkar och flickor som gick sista året på 

gymnasiet. En tematisk analys användes vid kodning av materialet. Resultat: 

Majoriteten av ungdomarna var emot ungas våld i nära relation, dock fanns det 

undantag för när detta ansågs vara acceptabelt. Familj och vänner hade betydelse för de 

attityder ungdomarna erhöll, genom bestraffning och belöning påverkades ungdomarnas 

attityder i en viss riktning. Media tycktes haft en begränsad inverkan gällande 

attityderna. Diskussion: Undantagen för när våld i en nära relation ansågs vara 

acceptabelt kan bero på vad ungdomarna ansåg vara mest fördelaktigt. Vännerna kunde 

ha en mer betydande roll för attitydförändring än familjen, men detta påverkades av hur 

säkra ungdomarna var i sina attityder. Medias inverkan på attityderna diskuterades och 

Banduras sociala inlärningsteori applicerades. 

 

Nyckelord: Ungdomar, våld i nära relation, attityder, social inlärning  
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Förord 

Ett stort tack till de sex ungdomar som deltog i pilotstudien, era åsikter bidrog med 

mycket värdefulla insikter. Stort tack också till skolan, elevsamordnaren, lärarna för 

respektive klass och de elever på gymnasieskolan som ställde upp på att delta i denna 

studie. Utan lärarnas engagemang och ungdomarnas vilja till att delta, hade denna studie 

inte varit möjlig att genomföra. Tack också till vår handledare Helena Örnkloo, för de 

värdefulla åsikter som gavs under studiens gång. 
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Inledning 

Ungdomsåren och ungdomskriminalitet 

Enligt Hwang och Nilsson (1995) är den socioemotionella utvecklingen en av flera 

förändringar som ungdomar går igenom under ungdomsåren. Det innebär att med ett 

större oberoende relatera till föräldrarna, skapa närmare relationer till kompisar och med 

ett nytt engagemang identifiera sig med samhället. Under ungdomsåren blir relationerna 

till kompisarna allt viktigare och när ungdomarna frigör sig från föräldrarna, anförtror 

de sig till kompisarna i första hand (Hwang & Nilsson, 1995). Att i ungdomen vara del 

av en parrelation kan vara en viktig del av ungdomarnas sociala utveckling (Ulloa, 

Jaycox, Skinner & Orsburn, 2008).  

Förutom frigörelseprocessen och utökade kompisrelationer så begår några ungdomar 

även olika brott under ungdomsåren, cirka fem av tio ungdomar uppgav att de stulit, 

köpt något stulet eller begått en annan stöldrelaterad handling under det senaste året 

(Brottsförebyggande rådet, [Brå], 2016). Samma statistik visade att brottsligheten var 

ojämnt fördelad, då en mindre andel unga svarade för en större del av den totala 

brottsligheten. Statistik om brott i Sverige är omfattande och benämns som 

kriminalstatistik, då många brott aldrig blir registrerade råder en osäkerhet i 

omfattningen av brott som begås av ungdomar (Ungdomsstyrelsen, 2013). Trots den 

omfattande statistiken från rättsväsendet som Brå årligen samlar in, så fanns ett 

mörkertal kring ungas utsatthet och deltagande i våldsbrott och sexualbrott 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). Relationen mellan det faktiska antalet brott och antalet 

anmälda brott kallas för mörkertal och de brott som ingår i kriminalstatisktiken är de 

som anmälts till polisen (Ungdomsstyrelsen, 2013). Det fanns enligt Ungdomsstyrelsen 

(2013) anledning att anta att en stor del av våldet som unga över 15 år drabbades av 

också hade ett mörkertal och inte syntes i den officiella kriminalstatistiken. Den 

tillgängliga statistiken påvisade olika våldsbrott som ungdomarna kunde göra sig 

skyldiga till. 

Enligt Brå (u.å.) var ungdomar överrepresenterade när det gällde lagföringsbelut, med 

tanke på att ungdomarna utgjorde 8 procent av den totala befolkningsmängden i 

Sverige. Med lagföringsbeslut menas exempelvis strafföreläggande eller 
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straffunderlåtelse tagna av åklagare eller fällande dom av tingsrätten. Av de lagförda 

under 2014 för misshandel, respektive våldtäkt, utgjorde ungdomar upp till 20 år gamla 

strax över 20 procent av samtliga lagförda för dessa respektive brott (Brå, u.å.). En typ 

av brott som antas ha ett stort mörkertal var sexualbrott, vilket ansågs bero på att 

sexualbrotten många gånger skedde i en miljö där förövare och brottsutsatt hade någon 

form av relation till varandra, således kunde det finnas en ovilja till att anmäla 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). Sexualbrott definieras som alltifrån gester med ett 

förnedrande sexuellt innehåll, sexuellt ofredande, tvång och utnyttjande till grov 

våldtäkt. Enligt Ungdomsstyrelsen (2013) var det mer troligt att brottet anmäldes om det 

var grovt, samt om förövaren var okänd och mindre troligt att brottet anmäldes om det 

betraktades som mindre allvarligt, samt om offret var bekant med förövaren. Det finns 

en kunskapsbrist om ungas våld i nära relationer (Ungdomsstyrelsen, 2013).  

Den tillgängliga kunskap angående våld i nära relationer, belyste mäns våld mot 

kvinnor och var centrerad till vuxnas relationer (Ungdomsstyrelsen, 2013), samt berörde 

par som var gifta eller sambos (Lehrer, Lehrer & Zhao, 2010). Brå:s definition på 

partnervåld beskrev våldet i en pågående eller avslutad relation som innehöll övergrepp 

av olika karaktärer, fysiskt, sexuellt eller psykiskt (Frenzel, 2014). Enligt Frenzel (2014) 

var ungdomar mellan 16 och 19 år minst utsatta för våld i en nära relation, jämfört med 

andra ålderskategorier, flickorna var utsatta i större utsträckning mot pojkarna. Orsaken 

hänvisades till att ungdomar inte hade så stor erfarenhet av nära relationer och att 

ungdomar i mindre omfattning än vuxna, ingick parrelationer och därmed var det lägre 

risk att ungdomarna skulle utsättas för våld i en nära relation.  

Enligt olika studier förekom en varierad mängd av våld i ungas nära relationer 

(Machado, Caridade & Martins, 2010; Windle & Mrug, 2009), samt uppgifter om att 

pojkar hade mer accepterande attityder till det våldet (Pradubmook-Sherer, 2011). 

Vidare konstaterade Jouriles, Mueller, Rosenfield, McDonald och Dodson (2012) att 

miljön som ungdomarna interagerade med, var av betydelse för vilken attityd 

ungdomarna senare fick. Attityderna visade sig kunna påverkas av media, då individen 

tog till sig det som visades, påverkades individens inställning till ungas våld i nära 

relation (Bowen et al., 2013). Media bidrog även till den stereotypa inställningen som 

individen hade om ungas våld i nära relation, att brottsoffret var flicka och förövaren 



 Mario Gatica & Camilla Wanberg  

 

7 

 

var pojke. Även individens acceptans till ungas våld i nära relation påverkades via 

media. Detta har lett till studiens syfte, att undersöka ungdomarnas attityder till ungas 

våld i nära relation och hur de uppfattade att de fått dessa attityder. 

Uppväxtmiljö 

Flera faktorer har associerats med ungdomars accepterande attityder till ungas våld i 

nära relation, däribland uppväxtmiljön. Enligt Brå har minst 150 000 barn upplevt våld 

mellan föräldrarna, varav 65 000 barn har växt upp med upprepat våld (Frenzel, 2014). 

Vidare redogörs att “skattningarna kan troligtvis ändå betraktas som en 

minimiuppskattning, eftersom det i de flesta hushåll med barn bor mer än ett barn /…/” 

(Frenzel, 2014, sidan 74). Flera studier undersökte sambandet mellan 

uppväxtförhållanden i hemmet och ungdomars attityder till ungas våld i nära relation. 

Beroende på ungdomarnas uppväxtmiljö, påverkade det attityderna på olika sätt. En 

association påvisades mellan att ungdomen som själva hade bevittnat våld mellan sina 

föräldrar och sedan själv utövade våld i den nära relationen (Garrido & Taussig, 2013).  

Tidigare forskning 

En förebyggande effekt mot att begå övergrepp i en nära relation, hade 

konflikthantering utan våldsanvändning mellan föräldrarna (Miller, Gorman-Smith, 

Sullivan, Orpinas & Simon, 2009). Om föräldrarna uppfattades vara emot 

våldsanvändning och hade en bra relation till barnet, var det mindre sannolikt att 

ungdomarna brukade våld i sin nära relation. Föräldrarnas inställning till våld vid 

konflikthantering, påverkade även hur mycket ungdomarnas vänner kunde inverka på 

deras attityder (Miller et al., 2009). Om ungdomarna hade föräldrar som stödde en 

konflikthantering utan våldsanvändning, och ungdomarna umgicks med vänner som 

uppvisade ett antisocialt beteende, fungerade föräldrarnas inställning som förebyggande 

mot att ungdomarna brukade våld i en nära relation (Miller et al., 2009).  

Umgängeskrets 

Vänner som var våldsamma i sina nära relationer, påverkade attityderna hos 

ungdomarna genom att de själva gjorde som sina vänner (Miller et al., 2009). Genom att 

umgås med kompisar som utövade våld mot sina respektive pojk- och flickvänner samt 

var aggressiva mot andra, kunde en individ ta efter både beteendet och attityden (Foshee 

et al., 2011; Foshee et al., 2013; Pradubmook-Sherer, 2011). Att ha vänner med 
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avvikande attityder, hade ett samband med att ungdomarna brukade fysiskt våld i en 

nära relation (Miller et al., 2009) och desto mer tid som tillbringades med sådana 

vänner, desto större inverkan hade de på attityderna (Pradubmook-Sherer, 2011). I 

jämförelse med familjen, påvisades vännerna ha störst inverkan på attityderna när det 

gällde acceptansen för ungas våld i nära relation (Arriaga & Foshee, 2004). 

Umgängeskretsen kunde även verka förebyggande gällande attityder till ungas våld i 

nära relation. Vänner med en prosocial attityd hade en positiv inverkan på ungdomars 

attityder, det vill säga att ungdomarna inte brukade våld i sin nära relation (Garrido & 

Taussig, 2013). Ju fler sådana vänner ungdomarna umgicks med, desto färre kopplingar 

fanns mellan att bevittna våld mellan föräldrarna och att utföra det själv. Foshee med 

kollegor (2013) kom fram till att ungdomarna tenderade att i mindre grad använda våld i 

sina nära relationer under de perioder de umgicks med prosociala vänner. Att umgås 

med prosociala vänner under gymnasietiden och ha en bra relation till dem, minskade 

sannolikheten till att utöva våld i en nära relation. 

Konsekvenser av ungas våld i nära relation 

Konsekvenserna av att bli utsatt för ungas våld i nära relation varierade (Foshee, Reyes, 

Gottfredson, Chang & Ennett, 2013). En ökad substansanvändning i form av alkohol 

och marijuana påträffades bland ungdomar som blivit utsatta för våld i nära relation, 

specifikt de som hade blivit utsatta för psykisk och fysisk våld. Den sociala 

umgängeskretsen påverkades också, i form av att de utsatta ungdomarna kunde få färre 

vänner efter att ha blivit utsatta för våld i nära relation enligt Foshee et al. (2013). 

Vidare kunde det psykiska våldet påverka de utsatta ungdomarnas psykiska hälsa på ett 

negativt sätt (Ackard, Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2007; Foshee et al., 2013). 

Depression och suicidala tankar var vanligt förekommande, mindre vanligt 

förekommande var suicidala försök. 

Begreppsförklaring  

Till begreppet våld i nära relation i denna studie användes definitionen från Brå, vilken 

beskrev det våld som förekom i en pågående eller avslutad parrelation och kunde 

innebära fysiskt, sexuellt och psykiskt våld (Frenzel, 2014). Det fysiska våldet kunde 

innefatta knuffar, örfilar, slag, sparkar och liknande. Det sexuella våldet kunde handla 

om att tvingas till en sexuell handling eller bli utnyttjad, vilket kunde ske genom 
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exempelvis hot eller fasthållning. Det psykiska våldet innefattade bland annat hot, 

trakasserier och verbala kränkningar. Dessa våldshandlingar kunde förekomma i 

kombination med varandra eller som enskilt (Frenzel, 2014). 

Olika begrepp har använts för att benämna ungas våld i nära relation, som teen dating 

violence (TDV) och adolescent dating violence, samt att det fysiska, sexuella och 

psykiska våldet har varit de våldsformer som har stått i fokus (Garrido & Taussig, 2013; 

Ulloa et al., 2008). Kontexten för när dessa engelska begrepp har applicerats var att 

ungdomarna var ogifta, våldet skedde inom kärleksrelationen och de bodde ännu inte 

tillsammans (Anderson & Danis, 2007; Sugarman & Hotaling, 1989). Vidare har urvalet 

varierat, med ungdomar från 11 år till strax över 20 år gamla (Sellers, Cochran & 

Branch, 2005; Taylor, Stein & Burden, 2010). Denna studie valde att använda samma 

begrepp som används av Ungdomsstyrelsen, ungas våld i nära relation. Det innefattade 

ungdomar mellan 16 och 19 år som hade en intim parrelation och ännu inte flyttat ihop 

med varandra. 

Attityd är i denna studie den inställning en individ har gentemot något eller någon och 

kan vara en gillande eller ogillande värdering eller reaktion (Nolen-Hoeksema, 

Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009). En attityd kan påvisas genom känslor, är ofta 

sammankopplad med en tro eller övertygelse gentemot någon eller något och kan ges 

uttryck genom beteenden. Empati innebär en förmåga att leva sig in i andras sätt att 

uppfatta, uppleva och reagera i en situation (Psykologiguiden, u.å.). 

Teori - Social inlärning 

Den sociala inlärningsteorin beaktade relationen mellan individen och miljön för att 

förstå beteendet (McLaughlin & Muncie, 2006). Att observera ett beteende, kunde 

tillsammans med miljön och individens kognitiva förmåga, vara tillräckligt för att det 

skulle läras in. Vilka beteenden som observerades, modellerades och därmed lärdes in, 

var beroende på de människor som individen umgicks med (Bandura, 1977), till största 

del familj, vänner och symboliska modeller (McLaughlin & Muncie, 2006). Symboliska 

modeller var sådana som en individ kunde ha som förebilder eller utsättas för, men som 

inte nödvändigtvis fanns i individens närvaro fysiskt (Bandura, 1977). Det kunde 

exempelvis vara genom visuella medier som tv. Genom att beteendet bemöttes med en 
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positiv konsekvens, förstärktes det och detta kunde ske genom en intern eller extern 

belöning som exempelvis en positiv känsla eller pengar (McLaughlin & Muncie, 2006). 

Social inlärningsteori kunde förklara hur barn lärde sig komplicerade saker som 

värderingar och sociala färdigheter vilka sällan förmedlades direkt, utan som barnen 

lärde sig genom att observera och delta i det sociala livet (Nilsson, 1996). Om beteendet 

medförde en påföljd som individen såg som bestraffande eller oönskad, var det mindre 

sannolikt att beteendet kom att modelleras (Bandura, 1977). Intryck från symboliska 

modeller kunde räcka för att individen skulle kunna få nya attityder (Bandura, 1977). 

När en individ observerade att modellen gjorde något som var otillåtet av rådande 

samhällsnorm och inte fick några ofördelaktiga konsekvenser, kunde det resultera i en 

attitydförändring hos observatören enligt Bandura (1977). Delvis beroende på vilka 

attityder och beteenden som förstärktes av miljön, kunde individen utveckla ett 

kriminellt eller icke-kriminellt beteende (McLaughlin & Muncie, 2006).  

Attityder.  

Forskning påvisade liknande tillvägagångssätt vid en förändring av attityd som den 

sociala inlärningsteorin (Bandura, 1977) angav för en beteendeförändring. Detta styrkte 

teorins användning för att kunna förklara en attitydförändring. Genom förståelse för 

konsekvenser och lämplighet i beteendet så genomgick individen en attitydförändring 

(Foubert, Godin & Tatum, 2010). Att ha en stark motivation till att bearbeta 

informationen som påverkar attityderna, samt informationens omfattning, gav en 

förändring i attityderna som var stabil över tid (Pierro, Mannetti, Kruglanski, Klein & 

Orehek, 2012). Motivationen kunde vara att individen såg upp till informationskällan, 

samt om någon belöning ansågs kunna erhållas genom att ta till sig det nya. Genom att 

individen identifierade sig med informationskällan, minskade motståndet till en 

attitydförändring (Vernet, Vala & Butera, 2011). Om omgivningens attityder stämde 

överens med individens, var det mer troligt att individen bibehöll sina ursprungliga 

attityder (White, Hogg & Terry, 2002). Däremot, om omgivningens attityder skiljde sig 

från individens, var sannolikheten högre att vederbörande anpassade sina attityder. Att 

höra och tala mycket om en inställning, hade en inverkan på attityderna (Werner, 

Sansone & Brown, 2008). Vissa studier underströk social inlärning som förklaring till 

ungas våld i nära relation, samt att attityderna förändrades via en sociala inlärning 
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(Foshee et al., 2011; Garrido & Taussig, 2013; Pradubmook-Sherer, 2011), vilket gav 

idén till att genomföra denna studie. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomarna uppfattade att de fått sina 

attityder gällande ungas våld i nära relationer. För att besvara syftet, skulle följande 

frågeställningar besvaras: 

1. Hur beskriver ungdomarna sina attityder till ungas våld i nära relation? 

2. Hur kan social inlärningsteori förklara uppkomsten av attityderna? 

Metod 

En litteraturgranskning genomfördes, genom att söka efter tidigare forskning inom 

ämnet. Utifrån de syfte och frågeställningar som formulerats, bestämdes kvalitativ 

metod vara lämplig. En kvalitativ metod bedöms relevant för att ta del av uppfattningar 

och tankar i ett urval av ungdomar.  

Studiedesign 

En kvalitativ studie valdes för att kunna ta del av deltagarnas tankar och känslor (Davies 

& Hughes, 2014), då syftet för denna studie ämnade studera hur gymnasieungdomar 

uppfattade att de fått sina attityder. Detta ansågs som en lämplig design då studien 

undersökte den eventuella inverkan de sociala relationerna hade på ungdomarnas 

attityder (Flick, 2014). En tematisk analys användes med hänsyn till att 

tillvägagångssättet inte var bundet till ett specifikt teoretiskt ramverk samt möjliggjorde 

en rik detaljbeskrivning inom de specifika områden studien undersökte (Braun & 

Clarke, 2006). Vidare gav den möjlighet till identifiering, analysering och rapportering 

av teman som datamaterialet från intervjuerna tillhandahöll. Föreliggande studies analys 

var teoretiskt styrd, det vill säga, ansatsen var deduktiv. Det innebar att litteraturen 

granskades innan analysen och teman valdes på förhand, utifrån det syftet skulle 

besvara. Genom granskning av befintlig litteratur och forskning inom det område 

studien undersökte, erhölls en förförståelse som underbyggde de teman som valdes 

(Braun & Clarke, 2006). 
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Självreflektion var viktigt att ta hänsyn till vid genomförandet av studien (Tracy, 2010). 

Genom självreflektion var författarna ärliga mot sig själva, gällande både hur de egna 

åsikterna samt det egna agerandet kunde påverka deltagarna under intervjuerna. För att 

minimera denna påverkan, diskuterades eventuella förförståelser som författarna hade 

innan både pilotstudien och huvudstudien ägde rum. Det diskuterades även hur 

agerandet skulle vara om det framkom att någon deltagare blivit utsatt för, eller utsatt 

någon, för ett övergrepp inom en nära relation. Efter genomförd pilotstudie, tillfrågades 

deltagarna därför hur författarnas agerande uppfattades. Med en ärlig beskrivning av 

studieprocessen, ökar transparensen i studien (Tracy, 2010). Vidare var ambitionen att 

beskriva materialet, analysprocessen och eventuella hinder som studien stötte på, på ett 

öppet sätt med en förhoppning om att ärlighet och trovärdighet skulle uppnås (Tracy, 

2010).  

Trovärdighet bidrog till en ökad förståelse kring hur studien kom fram till slutsatsen 

(Bailey, 2007), och syftade på sanningshalten, förförståelsen och erfarenheten som kan 

ha påverkat föreliggande studie (Lundman & Hellgren Graneheim, 2011). Genom att 

beskrivningen av metodiken samt författarnas förförståelse gjordes på ett transparent 

sätt, var förhoppningen att öka trovärdigheten i föreliggande studie. Giltigheten gällde 

sanningshalten i resultatet, och detta kunde öka genom att belysa det karaktäristiska för 

det som skulle studeras (Lundman & Hellgren Graneheim, 2011). Detta skedde genom 

exempelvis vald metod för datainsamlingen. Vidare kunde giltigheten öka genom att ta 

reda på deltagarnas uppfattning och vad de menar med sina uttryck (Trost, 2011). Med 

en detaljerad beskrivning av analysen var förhoppningen att studiens tillförlitlighet 

skulle öka, vilket syftade på den öppenhet gällande författarnas påverkan på studiens 

process (Lundman & Hellgren Graneheim, 2011). Överförbarheten, även kallad för 

generalisering, i föreliggande studie gällde ifall resultaten var överförbara till andra 

grupper än de deltagande ungdomar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Insamlingsmetod 

Jämfört med andra gruppinsamlingsmetoder för kvalitativ forskning, var fokusgrupper 

ett lämpligt val då studien både hade ett specifikt tema att diskutera (Bryman, 2008). 

Genom att ungdomarna inte var ensamma vid intervjun och hörde andra ungdomar dela 

med sig, var förhoppningen att detta skulle få övriga ungdomar i gruppen att öppna sig 
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om sina attityder (Bryman, 2008). Intervjuledarens roll, vilken benämns som moderator, 

var att hålla diskussionen igång utan att själv ge sina åsikter (Bryman, 2008). 

Ingripandena från moderatorn skulle vara begränsade under intervjun och ske när 

diskussionen inte längre berörde aktuellt tema för studien eller genom att underlätta 

vidare diskussioner.  

Till fokusgruppsintervjuerna utvecklades en intervjumall (se bilaga 1). Frågorna i 

intervjumallen kom till efter att ha granskat flera studier som undersökt ungas våld i 

nära relation, samt hade ett samband till beskrivningen om attitydförändring i den 

sociala inlärningsteorin (Bandura, 1977). Frågorna ämnade vara öppna, icke-ledande, 

relevanta till syftet och indelade i olika samtalsämnen (Flick, 2014). En pilotstudie 

genomfördes för att prova ut intervjumallen och enheten för ljudinspelning samt få en 

möjlighet till att prova på rollerna som både moderator och antecknare, för att eventuellt 

modifiera intervjumallen för studiens intervjuer. Samtalsämnena var följande: Vilka 

attityder har ungdomarna kring ungas våld i nära relation? Från vem/vad har de lärt 

sig attityderna från? samt Vilken inverkan har kompisar på agerandet i en relation? 

Intervjun planerades att inledas med bakgrundsfrågor om vad pilotdeltagarna visste om 

attityder och vilka olika sätt våld i nära relationer kunde förekomma. Exempelvis om 

ungdomarna visste vad en attityd var och om våld ansågs kunna förekomma i en nära 

relation. Senare talades det om våldet i ungas nära relationer och en fråga som ställdes 

var ”vad är era tankar kring att en partner på ett fysiskt sätt kan misshandla sin 

partner?”. 

Pilotstudie 

Urvalet till pilotstudien, gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. En av författarna kände 

en elev på en skola, vilken sedan frågade fem till i sin klass som sedan deltog. De var 

gymnasieelever från en annan stad än där huvudstudien senare ägde rum och gruppen 

bestod av två flickor och fyra pojkar som gick sista året på gymnasiet. Efter genomförd 

pilotstudie tillkom flera synpunkter från deltagarna. Dessutom kom författarna själva på 

förbättringsmöjligheter genom att granska ljudinspelningen från pilotstudien. Det som 

åtgärdades till följd av deltagarnas synpunkter var följdfrågorna, som utökades. De 

önskade även mer information om vad ungas våld i nära relation var, en aspekt som 

förbättrades. Ytterligare en synpunkt var önskemål om en skylt framför deltagaren med 
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initialerna på, för att lättare kunna hänvisa till varandra under intervjun och ändå 

behålla anonymiteten. Tanken var även att underlätta vid transkribering genom att de 

nämner varandras initialer under intervjun. Åsikterna bidrog till förbättringar av de 

kommande fokusgruppsintervjuerna. 

Författarnas egna åtgärder var tydlighet gällande frågorna, angående vikten av att varje 

deltagare skulle besvara frågorna utifrån sin egen inställning och ett förtydligande 

gjordes inför kommande gruppintervjuer. Författarna uppmärksammades på att vissa 

frågor från intervjumallen ställdes på ett ledande sätt under intervjun. Det antecknades 

till kommande gruppintervjuer, för att fortsättningsvis undvikas. Nya frågor tillkom 

efter pilotstudien och dessa var till för att ta reda på hur ungdomarna uppfattade en 

normal relation. De frågorna ingick sedan under samtalsämnet vilka attityder har 

ungdomarna kring ungas våld i nära relation och det var dessa nya frågor som fick 

inleda intervjuerna. Exempel på frågor var ”när ni tänker på en kärleksrelation, hur ska 

den vara enligt er?”, ”när det kommer till hur man ska bete sig i ett förhållande, vart har 

ni lärt er det?”. Det som inte åtgärdades var pauserna, som upplevdes som obekväma av 

två deltagare. Syftet med pauserna var att de skulle användas till reflektion över frågan 

samt minimera författarnas inblandning under intervjuerna. Samtliga deltagare var 

överens om att övergången mellan frågor och svar var bra, frågorna kändes relevanta 

och inte för känsliga. En deltagare sa att om någon fråga uppfattades för känslig, så 

kunde den personen utan svårigheter låta bli att svara. 

Urval 

Gymnasieskola valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket är det enklaste sättet att få 

kontakt med studiedeltagare (Davies & Hughes, 2014). Det geografiska läget och 

skolans samarbetsvilja var avgörande vid valet samt den korta tidsram som förelåg. 

Kontakt togs med en elevsamordnare i en mindre kommun i södra Norrland. Hon fick i 

god tid veta studiens syfte, att attityderna till ungas våld i nära relationer skulle studeras 

genom fokusgruppsintervjuer, samt att inga frågor kring utsatthet eller begångna brott 

skulle ställas. Inga direktiv gavs om vilka elever som eftersöktes, med undantag av att 

det skulle vara jämnt fördelat mellan könen, för att kunna ta del av fler perspektiv 

(Davies & Hughes, 2014). Elevsamordnaren valde ut de klasser som senare tillfrågades. 

Kontakt togs med ansvariga lärare till två utvalda program med olika inriktningar, de 
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undersökte intresset bland sina elever för att delta i studien. Slutligen blev det tre 

grupper av sistaårselever från två olika teoretiska program. Deltagarna var 18 och 19 år. 

Eleverna fick information om vad studien handlade om, att medverkan skulle innebära 

att delta i en gruppintervju, att det var frivilligt samt att de när som helst kunde ångra 

sitt intervjudeltagande. Den aktuella studien bygger på tre fokusgrupp intervjuer med 

fem deltagare per grupp, något lägre antal än det som föreslås för de som är oerfarna 

inom den kvalitativa forskningen (Davies & Hughes, 2014), ett beslut som baserades på 

den tidsram som fanns. Den första gruppen bestod av tre flickor och två pojkar, de andra 

två grupperna bestod av två flickor och tre pojkar. 

Intervjuerna 

Intervjuerna var semi-strukturerade och spelades in, för att kunna transkriberas och 

återge citat (Davies & Hughes, 2014). Innan intervjuerna började, presenterade 

författarna sig och redogjorde för studiens syfte. Därefter hade författarna en 

genomgång med deltagarna gällande samtyckes- och informationsbrevet (se bilaga 2) 

som de fick godkänna och skriva under, sedan fick de presentera sig med sina initialer. 

Ungdomarna tillfrågades om tillstånd för inspelning av intervjuerna, något alla 

samtyckte till. Intervjuerna genomfördes på skolan under tre dagar i mars 2016, en miljö 

som antogs vara trygg för målgruppen, då de förmodades kunna dela med sig lättare 

(Davies & Hughes, 2014). Intervjuernas längd varierade och varade mellan 30 och 40 

minuter. Ambitionen var att genomföra intervjuerna på ett professionellt och 

fördomsfritt sätt för att minimera påverkan på deltagarna (Davies & Hughes, 2014). 

Under samtliga intervjuer närvarade båda författarna och växlade mellan rollerna som 

moderator och antecknare (Bryman, 2008). 

Transkribering 

Inspelningen transkriberades så att de grammatiska felen vid tal inte korrigerades, 

anteckningar togs under intervjuerna som sedan inkluderades i transkriberingen för att 

kunna beskriva det som inte uttalades. Kroppsspråk såsom nickande togs med i 

transkriberingen och framgår inom parentes, liksom skratt, viskande eller annan verbal 

eller icke-verbal kommunikation för att ge en känsla av stämningen under intervjun. 

Transkriberingens noggrannhet var till den grad att varje läte såsom “ehhh”, “hmmm” 

och dylikt inkluderades. Vidare antecknades längre pauser med uteslutningstecken, det 
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vill säga ”... ”, för att ge läsaren insikt i deltagarnas agerande under intervjun. Den första 

intervjun transkriberades gemensamt av författarna, sedan bearbetades de två följande 

av en författare vardera. Alla tre transkriberingar kontrollerades sedan gemensamt, 

genom att spela upp dem igen och granska varje transkribering. På detta sätt 

kontrollerades kvaliteten på ett smidigt sätt. Transkribering och kodning gjordes 

manuellt och de teman som varje kodning kunde tilldelas var någon av de tre valda; 

attityder, inlärning samt belönande och bestraffande. Varje ungdoms initialer ändrades 

till ett fingerat namn, en pseudonym. 

Kodning och analys 

Kodningen gjordes utifrån teman som tillkom före analysen, för att besvara syftet samt 

frågeställningarna. Den tematiska analysen var semantisk och endast det explicita 

materialet som framkom under intervjun bearbetades, ingen tolkning gjordes av det 

underliggande, det som inte uttalades. Den analytiska processen var inte linjär, det vill 

säga fokus förflyttades mellan hela datasetet, vilket var transkriberingarna, koderna som 

analyserats och materialet som producerats (Braun & Clarke 2006).  

Tabell 1. Exempel på kodningsprocessen     

Utdrag transkribering Kodning Huvudtema Undertema 

"… eller ja en riktig vän, dömer inte Vännen bestraffar  Attityd Vänners attityd 

riktigt en … för det mesta. Så då sällan en   

går man ju till den, och kunna    

prata då, prata ut utan att bli Kan prata med vännen  Inlärning Inlärning från 

dömd" Kasper utan att bli verbalt  vänner 

  bestraffad     

    
 

Föreliggande studies analytiska process skedde enligt följande moment. Det första 

steget (1) i den analytiska processen var att bekanta sig med materialet. Genom att 

transkribera manuellt, läsa intervjuerna flera gånger om och föra diskussion samt 

anteckna olika tankar och idéer som uppkom, så lärde författarna känna materialet. 

Därefter skapades de första koderna (2), vilka kunde återkopplas till frågeställningarna 

och som föreföll ligga i linje med syftet. Då studien var deduktiv, gjordes kodningen 
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med specifika frågor i åtanke. En del av närliggande material togs med för att inte 

förlora för mycket av kontexten. Ingen begränsning för antalet teman en kodning kunde 

ingå i tillämpades, citaten kunde således sorteras in under flera teman. Härnäst 

kategoriserades alla de identifierade kodningarna (3) under de teman som skapats på 

förhand. För att underlätta kategoriseringen av kodningarna, gavs varje kod en färg som 

representerade varje tema i datamaterialet. När samtliga koder blivit sorterade, 

påbörjades arbetet med att analysera sambandet mellan koderna och underteman tillkom 

(se Tabell 1). Förädlingen av teman (4) var nästa steg och utgjordes av att de olika 

teman skulle hålla samman och tydliga kännetecken finnas för varje huvudtema och 

undertema. Varje undertema skulle beskriva huvudtemat den låg under, samt behövde 

varje huvudtema förklara det övergripande syftet. Sista steget (5) var att definiera och 

förfina befintliga teman och analysera den data de innehöll. 

Etik 

Vidare, då interaktion skedde med deltagarna under intervjuerna, var etiken viktig att ta 

hänsyn till (Tracey, 2010). Deltagarna i denna studie deltog frivilligt, i pilotstudien 

såväl som huvudstudien och kunde när som helst avbryta sitt deltagande, enligt 

informationskravet från Vetenskapsrådet (u.å.). Alla var över 15 år, inga känsliga frågor 

ställdes och då behövdes inget medgivande från vårdnadshavaren enligt 

Vetenskapsrådet (u.å.). Innan intervjuerna, informerades ungdomarna muntligt och ett 

samtyckesbrev delades ut med information om de fyra kraven; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, (se bilaga 2). För att tillgodose 

samtyckeskravet, fick deltagarna godkänna sin medverkan genom att skriva under 

samtyckesbrevet, innan intervjuerna påbörjades. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

har följts, deltagarna medgav samtycke till inspelning av intervjun, vilken endast 

författarna haft tillgång till. Anteckningarna samt inspelningarna berörde endast 

studiens syfte och har förvarats på ett säkert sätt, för att raderas efter slutförd studie, 

vilket är en del av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). De förordar också 

information till deltagarna gällande nyttjandekrav, vilket tas upp i bilaga 2 och berör 

vad studien ska användas till, examensarbete och publikation kommer inte ske i 

kommersiellt syfte.  
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Skolans kurator kontaktades i förväg och fick information om studiens syfte, samt att 

inga frågor om till exempel utsatthet eller begångna brott, som skulle kunna bedömas 

som känsliga, skulle ställas till deltagarna. Åtgärden vidtogs ifall någon av de 

deltagande ungdomarna skulle behöva prata med någon då tankar kan ha väckts utifrån 

de ämnen som berördes, då var det bra att kuratorn informerats i förväg och var insatt i 

diskussionsämnet. Vidare så fick deltagarna kontaktinformation till författarna och de 

uppmuntrades att ta kontakt, det var ingen som hört av sig vid studiens färdigställande i 

slutet av maj. Ingen av deltagarna hade heller anmält att de viljat ta del av studien, då 

det tillfrågades vid intervjutillfället. 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieungdomar uppfattade att de ansåg att 

de fått sina attityder till ungas våld i nära relation. De tre huvudteman som användes var 

attityder, inlärning samt belönande och bestraffande. Varje huvudtema innehöll 

underteman (se Tabell 2), vilka hjälpte till att förklara respektive huvudtema. Dessa 

inkluderade hur ungdomarna lärt sig från familjen, vilka attityder de hade till ungas våld 

i nära relation och vad de ansåg vara åtråvärt i en relation.  

 

Tabell 2. Översiktsbild av teman och underteman  

Huvuddtema Attityder Inlärning Belöning och bestraffning 

Underteman Personliga attityder Inlärning från familjen Den inre bestraffningen 

    

 När våldet är acceptabelt Inlärning från media Åtråvärt i en relation 

    

 Familjens attityder Inlärning från vänner Omgivningens 
   tillrättavisande och icke- 
 Vänners attityder Andra inlärningskällor åtråvärda resultat 

    

        

 

Samtliga huvudteman hjälpte i sin tur till att förklara hur ungdomarnas attityder hade 

formats. Okorrigerade citat har använts för att exemplifiera varje undertema. I de citat 

som användes för att exemplifiera underteman, kan ordet “man” förekomma. Det är 
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endast de citat där ungdomarna säger man, men syftar på sig själva, som har inkluderats. 

Detta för att undvika generella uttalanden där ungdomarna inte utgick från sig själva. 

Grupptillhörigheten för varje ungdom, om de deltog i första, andra eller tredje 

gruppintervjun, anges efter deras pseudonym. I tabell 2 beskrivs de olika teman och 

underteman som de olika citaten har sorterats under. 

Attityder 

Temat attityder innehöll de attityder som ungdomarna samt deras närmaste miljö hade 

gentemot ungas våld i nära relation. Temat beskrev de attityder som fanns i den miljö 

som ungdomarna interagerade mest i, vilket utgjordes av familjens samt vänners 

attityder. I temat återges även de undantag som fanns i ungdomarnas attityder till ungas 

våld i nära relationer.  

Personliga attityder. 

Ungdomarnas personliga attityder till ungas våld i nära relation, utgjorde ett undertema 

och reflekterade deras inställning till hur en relation skulle vara enligt dem. Mycket av 

det ungdomarna ansåg om hur en relation ska vara, grundades i att ta hänsyn till sin 

partner. Attityden var att en nära relation byggde på en ömsesidighet, där omtanke och 

respekt var framträdande ledord som återkom ofta. En nära relation innehöll sådana 

känslor som förknippades med en viss attityd.  

 

för att om man är, ja vi säger att man är kär i nån då, då vill man ju, om man 

tycker om nån så visar man väl såna känslor, alltså typ att man är snäll och … 

man vill inte den nå illa, typ. I alla fall inte jag. (Dora, grupp 3) 

 

Att använda våld i en nära relation ansågs stå i kontrast till att ta hänsyn till sin partner. 

Att slå sin parter var otänkbart, med hänsyn till att partnern skulle fara illa. Ingen 

vinning fanns i en sådan handling och det beskrevs som en självklarhet att inte göra 

någon illa: ”det hjälper liksom inte och slå nån heller egentligen e, alltså de e ju, det blir 

liksom inge ... att slå en liksom, hur ... du tjänar inget själv på å slå nån, det gör man ju 

inte”. (Bertil, grupp 1) 

 

Vidare pratade en del ungdomar om de känslor som uppkom i samband med 

diskussionen kring ungas våld i nära relation. Medan vissa nämnde att de blev arga när 
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de tänkte på att detta kunde förekomma, blev andra arga över att tänka på att det kunde 

ske i deras närhet, mot någon de brydde sig om. Att skada någon annan för egen 

vinnings skull var något som förknippades med ungas våld i nära relation och detta var 

inte acceptabelt. Våldsanvändning var något de inte ville skulle ske i deras närhet eller 

mot den närmaste omgivningen. En av intervjudeltagarna beskrev det så här: 

 

det beror ju också lite på, känner man personen så tar man ju liksom, alltså man 

blir ju irriterad på den ... eller va man säger ... Har jag en tjejkompis och så 

hennes pojkvän ... illa behandlar henne, då tar jag illa upp (ohörbart) ... och 

försöker få honom o göra slut o ... ja men, försöker. (Kasper, grupp 3) 

 

Att det sexuella våldet kunde förekomma i en kärleksrelation, gav några flickor uttryck 

för. Det sexuella våldet framkallade känslor som beskrevs på ett konkret sätt, hur det 

påverkade deras eget mående. Attityden till det sexuella våldet, beskrevs av två flickor 

på följande sätt: ”jag spyr”. (Clara, grupp 1) och ”skitäckligt”. (Barbro, grupp 1)  

 

Det psykiska våldet var det våld som flest ungdomar kände till. Det kunde vara från 

exempelvis kompisars erfarenheter eller via media. Ungdomarna visste vad det var, hur 

det kunde yttra sig och samtliga var emot det. En deltagare beskrev det så här: ”…och 

våld då kan det ju vara att man säger att, ja men gör inte du det så slå ja dig. Men alltså 

… då gör man ju inte, jag skulle ju aldrig kunna säga nåt sånt”. (Agnes, grupp 1) 

Konflikthantering diskuterades också av några ungdomar. Att använda våld i syfte att 

lösa konflikter var inte ett alternativ enligt dem, utan då ansågs det finnas andra 

lösningar. Det kunde vara svårt att veta vad de skulle göra om partnern skulle betett sig 

illa mot dem, men våldsanvändning nämndes inte, utan uttrycktes istället så här: “…ja 

... om personen har gjort nå dumt då så får man väl säga till dom och skälla lite på dom 

... inte vet jag ... hur man ska göra”. (Elsa, grupp 2) 

När våldet är acceptabelt.  

I undertemat för när våld är acceptabelt diskuterade både flickor och pojkar hur våld 

kunde vara berättigat att använda i olika situationer, som om partnern hade varit 

otrogen. Att bli bedragen framkallade känslor av att bli sårad och det kunde även 
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resultera i ilska, vilket tillsammans ansågs vara skäl nog för att använda våld. Detta var 

även det enda tillfälle då en pojke ansåg det kunna vara befogat med våld mot partnern: 

“det skulle jag faktiskt säga är okej” [syftar till våldsanvändningen vid otrohet]. (Adam, 

grupp 1) 

 

Det kunde vara accepterat med att använda våld om flickan hade blivit bedragen och 

slagit till pojken, men det var inte alls accepterat om pojken hade slagit till flickan om 

hon hade varit otrogen. Då menade deltagarna i gruppen som diskuterade detta att alla 

runtomkring skulle reagerat starkt och fördömande. Denna giltiga grund till att använda 

våld, gällde alltså bara för flickor. Så här sa en deltagare: “alltså om jag får veta att min 

kille, har varit typ otrogen med min bästis då ... då hade jag nog blivit, jag hade ju blivit 

arg på båda, men jag hade nog hellre slagit killen än dig” [pekar på Barbro]. (Agnes, 

grupp 1) 

 

Några flickor menade att våldet skulle vara acceptabelt och att de skulle stanna kvar i en 

våldsam relation om det fanns ett barn i relationen och levnadsstandarden för barnet 

riskerades att försämras. Hur barnet skulle kunna påverkas av att växa upp i ett våldsamt 

hem, diskuterades däremot inte. De förklarade att om pappan till barnet bidrog med 

mest pengar till hushållet och han också var våldsam, skulle de kunna stå ut med det, 

allt för att kunna fortsätta ge barnet en högre materiell standard. En deltagare resonerade 

så här: ”… jag vill ju att mina barn ska ha det bästa liksom. Då hade jag kanske bitit ihop 

bara för att ge dom det bästa, typ”. (Agnes, grupp 1) 

Familjens attityder. 

I undertemat familjens attityder framgick vilken attityd familjen hade och hur den kunde 

påverka ungdomarnas attityd till ungas våld i nära relation, vilket beskrevs vara 

densamma som hos ungdomarna. Ingen familj beskrevs som att den skulle acceptera 

ungas våld i nära relation, vilket framgick på olika sätt. Vilken attityd familjen hade, 

rådde inga tveksamheter kring och beskrevs av en deltagare som:  

 

är jag kär i nån, alltså verkligen älskar nån och så gör den personen illa mig 

jättemycket, alltså skulle jag berätta det för mina vänner och min familj, så 

skulle dom inte tolerera att jag träffar den här personen mer. (Agnes, grupp 1) 
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Familjen ansågs alltid vara stöttande och deras attityder accepterades av ungdomarna, 

det var de som anpassade sig till familjens attityder, snarare än tvärtom. Detta var en 

uppfattning som delades av majoriteten av ungdomarna. Vidare delades uppfattningen 

av ungdomarna att familjen berättade vad de tyckte om deras beteende: 

 

ja men alltså för att familjen är ju typ den som alltid stötter en liksom ... och som 

typ säger om man gör nå bra ... och om dom skulle säga att man gör nåt dåligt ... 

då tar man ju till sig av det ... tror jag. (Dora, grupp 2) 

 

Familjens attityd kunde yttra sig på olika sätt. Några deltagare ansåg att familjen hade 

tagit ställning mot ungas våld i nära relation genom att ifrågasätta ett sådant beteende, 

det var vanligt att familjens attityd yttrade sig på ett känslomässigt sätt och några 

deltagare beskrev hur familjens reaktion skulle kunna yttra sig om ungdomen brukat 

våld mot en partner: ”förbannad”. (Filip, grupp 2) och ”jaa ... förbannad”. (Elsa, grupp 

2) 

 

En ungdom ansåg att familjens attityd hade visats på ett tydligt sätt. Uppfattningen var 

den att familjen hade tvingat honom lösa problemet och ställa allt tillrätta. Detta skulle 

ske genom att be om förlåtelse, ett sätt att visa ånger på. Ungdomen berättade så här:  

 

visst, jag tror ... Jag tror båda mina föräldrar skulle ba [gestikulerar med 

händerna] ... rent ut sagt, såhär ställa sig upp och skrikit på mig. Såhär ba ‘Vafan 

håller du på med?’ och så vidare och så vidare. Oo, allt där så, skulle dem typ, 

såhär skicka ut mig ‘Nu går du och gör rätt på det där’, såhär ‘Nu går du och 

säger förlåt och, fixar till det där’ [Syftar på familjens reaktion om han skulle 

begått våld mot partnern]. (Isaac, grupp 3) 

Vänners attityder. 

Undertemat som handlar om vänners attityder, klargör bland annat betydelsen av 

kompisars åsikter. Kompisarna som ungdomarna omgav sig med, hade till största 

del samma attityder som dem själva och förhoppningen var att kompisarna tyckte 

likadant. Hänsyn togs till att olika åsikter kunde förekomma inom 

umgängeskretsen, men att enighet fanns om att våld inte var acceptabelt.  
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ja men våld är ju våld, ja men så är det ju precis. Men om man tar liksom en 

utöver, så har ju alla olika åsikter, men alltså, jag tror alla skulle vara ganska 

eniga om att det inte är ok. (Agnes, grupp 1) 

 

Det kunde vara svårt att veta exakt hur kompisarnas attityder var gällande ungas våld i 

nära relation, dock utgick ungdomarna från att de vänner som fanns närmast, delade 

samma attityder. Uppfattningen hos en ungdom var att den bakgrund och historik som 

delades tillsammans, hade format deras attityder. Därmed visste båda vad som var rätt, 

respektive fel. En av ungdomarna uttryckte det så här: ”…precis ... för man känner ju 

ändå att man umgås ju med dom som nästan typ ... är och tycker lite som en själv”. 

(Filip, grupp 2.) 

 

Om ungdomarna skulle uppvisa en attityd som deras vänner inte delade, skulle de 

reagera, på olika sätt. Ett fåtal ungdomar hade uppfattningen att deras vänner skulle 

reagerat på ett fysiskt sätt. En ungdom beskrev hur han uppfattade att vännerna hade 

reagerat, om han skulle ha varit våldsam i sin nära relation: ”Jag tror ens kompisar 

nästan slagit till en ... om det hade varit typ så”. (Filip, grupp 2) 

 

De flesta ungdomar beskrev vännernas reaktion som en sorts tillrättavisning. Attityden 

som vännen hade speglades i den reaktion som framkallades av att gå emot de rådande 

normerna, som förväntades delas av alla vänner. Denna verbala tillrättavisning, om 

vännerna ansåg att de gick emot rådande attityder, uppfattades på olika sätt av 

ungdomarna. Några beskrev det som: ”Hoppas dom säger att det inte är bra”. (Elsa, 

grupp 2) samt: ”En vän, eller ja en riktig vän, dömer inte riktigt en ... för det mesta. Så 

då går man ju till den, och kunna prata då, prata ut utan att bli dömd”. (Kasper, grupp 3) 

 

Beroende på vilket våld som brukats och vad som föranlett våldsanvändningen, 

uppfattades vännerna av en ungdom vara antingen mer, eller mindre, accepterande av 

det. Ungdomen själv var emot ungas våld i nära relation, att det var fel att göra illa 

någon annan. Men, som han beskrev det, kunde vännernas attityder variera beroende på 
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våldets kontext och han beskriver hur vännerna skulle reagera om han varit våldsam i 

sin relation:  

 

det beror väl lite på vad som hänt innan också, sen beror det väl på hur illa det är 

liksom ... vad man gör, vad liksom ... det blir olika reaktioner om jag slår till nån 

med knytnäve, då blir det liksom, och med en örfil blir det annorlunda kanske. 

(Bertil, grupp 1) 

Inlärning 

Temat inlärning handlade om hur miljön hade påverkat ungdomarna att ha en viss 

attityd. Inlärningen hade skett genom familj, vänner, sociala medier samt den övriga 

miljön som utgjordes av exempelvis förebilder och främlingar. Inlärningen hade skett 

på olika sätt, genom att exempelvis byta erfarenheter, att se hur någon annan gjorde 

eller att höra någon tala om det. 

Inlärning från familjen.  

I undertemat inlärning från familjen, beskrevs familjens roll gällande vilka attityder en 

individ kommer att ta till sig. Merparten av deltagarna pratade om föräldrarna som en 

källa till varifrån de fått sina attityder och äldre syskon kunde ha en viss inverkan. Det 

förklarades på olika sätt, som att upplevelserna hemma, antogs vara normen och det 

som ansågs normalt. Två deltagare resonerar så här: “…så lär man väl sig ganska tidigt 

från mamma och pappa, hur dom är mot varann” (Elsa, grupp 2) och “mm ... precis”. 

(Dora, grupp 2) 

 

Uppfostran var något som nämndes av deltagarna som bidragande till att de hade just de 

attityder de hade. Genom att föräldrarna förmedlade hur det inte skulle vara i en 

kärleksrelation, fick ungdomarna kännedom om det som ansågs vara fel och därmed 

inte accepterat av föräldrarna. Uppfattningen från en ungdom, var att denna inlärning 

hade skett vid låg ålder: ”…också med uppfostran att göra. För man fick ju lära sig när 

man var liten, en riktig man slår ju aldrig en kvinna”. (Kasper, grupp 3) 

 

Deltagarna hade lärt sig genom att se hur deras föräldrar var mot varandra och detta var 

deras utgångspunkt för det som ansågs rätt. Att bli tillrättavisad av familjen eller att tala 

med sina föräldrar var andra inlärningssätt som framkom. Det nämndes tidigare av 
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deltagarna att de accepterade familjens attityd och just innebörden av begreppet 

acceptera återkom gällande inlärning: ”man lyssnar alltid på dem …” [syftar på 

familjen]. (Elsa, grupp 2) och ”Att de lyssnar lite mer på en ... och om de säger att det är 

fel ... då ... då ... ska jag ändra mig ... ändra mig”. (Göran, grupp 2) 

 

I motsats till majoriteten av ungdomarna, menade en deltagare att inlärningen från 

föräldrarna inte hade skett på ett “aktivt” sätt. Istället var uppfattningen om hur någon 

skulle agerat i en relation, att det sunda förnuftet skulle styrt. Föräldrarna, enligt denna 

ungdom, hade inte behövt förklara vad som var rätt eller fel i en relation: ”det är inte att, 

mamma och pappa har inte direkt behövt förklara för mig hur jag ska bete mig ... i en 

relation”. (Barbro, grupp 1) 

Inlärning från media.  

Ungdomarna uppgav att viss inlärning av attityder skedde genom media, som tv och 

filmer, vilket beskrivs i undertemat inlärning från media. Samtliga ungdomar som 

uppgav tv och film som inlärningskälla, uppfattade att inlärningen hade påverkat deras 

attityder på ett positivt sätt. Det var bland annat från tv-serien ”Friends” som 

ungdomarna hade intryck ifrån, på hur en nära relation ska vara och vad som ansågs 

vara ett acceptabelt agerande inom den nära relationen. En av deltagarna uttryckte det så 

här: “Friends, man ser väl reklam på tv:n hela tiden. Klart man inte ska slå nån, liksom”. 

(Agnes, grupp 1) 

 

Ungdomarnas uppfattning var att viss inlärning skedde från internet och främst 

Facebook. Där tog några ungdomar intryck från sociala experiment som delades, där en 

person hade utsatt en annan för ett övergrepp och sedan diskuterades det om hur 

människor runtomkring reagerade. En del deltagare lärde sig även genom att läsa om 

andra människors relationsupplevelser och främst uppfattades det vara det psykiska 

våldet som delades på Facebook. Ungdomarna beskrev att de endast tog del av 

upplevelserna från den brottsutsatte via Facebook, vilket tydliggjordes av följande 

konversation mellan två ungdomar:  
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det finns ju mycket att läsa om på Facebook, alltså där är ju många som delar 

såhär inlägg och … liksom, hur dom har blivit behandlad och så det är ju mycket 

där jag läst i alla fall, om det. (Elsa, grupp 2) 

ja precis, det har jag också gjort [lite vagt]. (Dora, grupp 2) 

det är bra att dom delar historier, tycker jag. Så man vet att det händer. (Elsa) 

 

När våld inom en nära relation framställdes som acceptabelt på internet, kände några 

deltagare ilska. Att se detta framställas som acceptabelt, hade enligt ungdomarnas 

uppfattning inte någon påverkan på deras attityder. En ungdom beskrev att inlärningen 

om hur en relation skulle vara, redan skett hemma och därmed hade internet ingen 

inverkan på attityderna: 

 

alltså, det påverkar ju ba ... aggressivitet hos, hur det egentligen är. Vi tar ju inte 

åt oss det som en kunskap lika mycket nu. Eftersom det har kommit, när vi, ja, 

har gått och blivit lite äldre. Vi vet ju lite vett i huve, efter, de ... få årena vi har 

funnits. (Kasper, grupp 3) 

 

Symboliska modeller i form av förebilder diskuterades, och det var få som hade sådana 

att se upp till. Några ungdomars uppfattning om dessa förebilder, var att de kunde 

identifiera sig med och lära sig av dessa. Dessa förebilder ansågs ha attraktiva 

egenskaper och ungdomarna inspirerades av dem: ”Ja ... Michael Jordan ... tycker han 

har bra inställning ... och såhär” (Göran, grupp 2) och ”Nån politiker eller ledare eller 

nåt sånt där ... kanske man har ... nä men alltså såhär ... som vi pratade om ... 

människovärde och respekt och allmänbildning kanske”. (Helge, grupp 2) 

Inlärning från vänner.  

I undertemat inlärning från vänner, nämnde ungdomarna att vännerna hade en inverkan 

på deras attityder. Uppfattningen var att vännerna utgjorde en källa till var deras 

attityder kom från och flera olika inlärningssätt nämndes. Genom att observera vännens 

attityd i sin nära relation, kunde ungdomarna förstå vilket förhållningssätt de ansåg vara 

rätt: “Sen kanske vänner. Att man, ja ... ser hur dom gör. Eller liknande”. (Laila, grupp 

3) 
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Genom att utbyta erfarenheter med varandra om relationer, kunde inlärning ske på ett 

djupare sätt. Lärdom drogs av hur kompisen mådde i, eller av, sin relation. Därmed fick 

ungdomarna kunskap och en insikt om vilken sorts relation som fick vännen att må bra: 

 

ja man pratar om hur dom känner och hur dom mår och sådär, och så kanske 

man ... känner man likadant, vet man kanske att det är en bra person, man tycker 

gott om också. Jag tänker att om de berättar att de börjat träffa nån ny, då är det 

väl alltid intressant att veta hur dom känner och sådär. (Clara, grupp 1) 

 

Förutom att prata med kompisarna om deras relation, kunde ungdomarna lära sig av 

sina vänner genom att de säger till om något fel har begåtts. Flera deltagare nämnde att 

detta kunde ske genom att vännen tillrättavisade, som en sorts feedback. Den verbala 

tillrättavisningen uppfattades ha en inverkan, och beskrevs av en ungdom på följande 

sätt: ”Man skulle ju stolt vilja säga såhär ... ja men ingen påverkar mig mer än såhär ... 

mig själv. Men så är det ju tyvärr inte ... man blir ju påverkad på nåt sätt ... ” (Isaac, 

grupp 3) 

 

En del kunskap om relationer kom från föräldrarna och en del från kompisarna. Om det 

var föräldrarna eller vännerna som ungdomarna delade med sig till, berodde på vad det 

gällde. Enligt en ungdom kunde vännen få veta mer än föräldrarna, när det handlade om 

en kärleksrelation: 

 

jag är ganska nära med min mamma, så jag berättar ju det mesta för henne 

liksom, men sen finns det väl vissa grejer som man kanske inte ... som man 

hellre pratar med dom som är i ens egen ålder ... liksom. (Dora, grupp 2) 

 

Vänner beskrevs ha en inverkan på ungdomarnas attitydformning och tidigare beskrev 

ungdomarna att de umgicks med vänner som överlag delade deras attityder och 

värderingar. Men bara att höra någon vän säga något som stod i strid med ungdomens 

egen attityd, kunde ändå ha en viss påverkan. Uppfattningen om hur det påverkade 

deras attityder, var något som ungdomarna inte närmare kunde beskriva utan mer hade 

en känsla av och en deltagare förklarade vännernas påverkan som: 
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sen om nån säger att det är bra och jag själv inte håller med, då hade jag nog 

liksom, blundat för det. Då hade jag inte tagit emot det liksom, men man ... ah 

man påverkas ju ändå, litegrann, en aning. Man vet ju att det är nån där som 

tycker att det är okej [Syftar på våld inom en nära relation]. (Agnes, grupp 1) 

 

Det fanns tillfällen då ungdomarna kunde vara oemottagliga för andras åsikter och 

inverkan och därmed minskade inlärningen från vännerna. Det beskrevs som att svaret 

på om något var rätt eller fel söktes inom dem själva, varpå andras reaktioner eller 

åsikter spelade mindre roll. En ungdom uppfattade det som att känslan som infann sig 

inombords efter något som hänt, var det som var viktigast att ta hänsyn till: 

 

alltså vilket än svar man får, hade jag liksom ... hade jag gjort det med, eller ja 

överhuvudtaget, så skulle jag fortfarande må dåligt inombords. På det jag har 

gjort, inte på vad jag får för svar från dem. Så jag skulle nog fokusera på mitt 

egna svar, om man säger så. (Kasper, grupp 3) 

 

Andra inlärningskällor. 

I undertemat andra inlärningskällor beskrivs övriga källor till ungdomarnas 

inlärning av attityder. Förutom familjen och den närmaste kretsen av kompisar, 

kunde deltagarna influeras av miljön runtomkring dem och av andra människor 

ute i samhället. Fastän en interaktion inte alltid skedde med en främmande person, 

så kunde de ändå få information från andra. Uppfattningen från en ungdom var att 

detta ändå kunde påverka på något sätt: “klart man påverkas av andra”. (Clara, 

grupp 1) 

 

En aspekt som lyftes fram när ungdomarna behövde prata med någon, var erfarenhet. 

Det kunde vara att vännerna inte hade den erfarenhet som krävdes för att få den hjälp 

som eftersträvades. Vid sådana tillfällen kunde det vara bra att vända sig till någon 

äldre, som därmed kunde hjälpa till genom att dela med sig av sina erfarenheter: ”…men 

på sätt och vis är det ju ... egentligen bättre och berätta för nån som är äldre ... för då 

kanske de har varit med om det själv”. (Elsa, grupp 2) och ”men att den kanske har bra 

svar då på liksom frågorna” (Göran, grupp 2) 
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En deltagargrupp berättade att de fick viss kunskap om relationer via 

sexualundervisningen på skolan men bara om det positiva. Det vill säga om hur en 

relation skulle vara. Samtliga deltagare var ense om att skolan inte bidrog med någon 

kunskap om att det kunde förekomma våld i en nära relation eller hur det kunde yttra 

sig. En i gruppen uttryckte det så här: ”Då lärde man sig ju om det [sexualkunskap] och 

inte att det var dåligt ... fick man bara höra det bra, alltså inte om just sånt då” [ungas 

våld i nära relation]. (Elsa, grupp 2) 

 

Inte alla ungdomar kunde härleda sin attityd till någon källa, från vart eller vem de hade 

lärt sig. En ungdoms uppfattning om exempelvis vännerna, var att de kunde påverka 

genom att de sa till om något var fel. Trots detta, beskrevs hennes attityd till 

förhållningssättet inom en relation som något som bara fanns där: ”man vet bara hur 

man beter sig. Det bara faller sig naturligt”. (Barbro, grupp 1) 

Belöning och bestraffning 

Här presenteras de resultat som visade vad som påverkade ungdomarnas attitydbildning 

i olika riktningar. Till exempel vad de ansåg önskvärt, något som kunde ge en känsla av 

välbehag som om de fick en belöning eller beröm. Alternativt något som ansågs vara en 

bestraffning, vilket kunde vara att bli ifrågasatt eller uppleva föräldrarnas ilska eller 

irritation. Detta kunde ske både internt eller externt. 

Den inre bestraffningen. 

I undertemat som handlar om den inre bestraffningen berörs resonemang som framkom 

angående varför våld i en nära relation inte var acceptabelt, vilket till stor del handlade 

om ungdomarnas eget mående. Flera påpekade att de skulle må dåligt inombords om de 

skulle göra illa någon annan. Om den utsatte skulle komma att må dåligt så fick det 

även ungdomen att må dåligt: “…då får man ju leva med det resten av livet, att man 

förstört någon annans liv, det är ju ... hemskt”. (Clara, grupp 1) 

 

Om omgivningen reagerade på en sådan handling skulle några ungdomar känna sig 

dumma och fundera på vem som då var på deras sida eller om de skulle stå ensamma. 

Känslan detta skulle framkalla hos några ungdomar beskrevs som ensamhet, om 

familjen inte stöttade dem. Den delade uppfattningen var att behöva bli ensam och 
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utanför, var något dåligt. Så här beskrev en ungdom det: ”typ som att ingen är på ens 

sida, eftersom det är dom som alltid är på ens sida [syftar på familjen]”. (Elsa, grupp 2) 

 

I diskussionen kring hur familjen kunde påverka om ungdomen hade gjort något som 

gick emot familjens attityd, var uppfattningen att en tillrättavisning hade påverkat. 

Tillrättavisningen hade fått en ungdom att känna sig illa till mods, som hon beskrev det. 

Beroende på vem av familjemedlemmarna som utförde tillrättavisningen, skulle känslan 

av obehag variera: ”Då kommer man känna att ... det fel på riktigt ... om det är nån man 

ser upp till liksom ... man skulle väl känna sig dum typ”. (Dora, grupp 2) 

 

Känslan som omgivningens reaktion hade framkallat, beskrevs olika. Att veta att vänner 

och föräldrar skulle bli arga, skulle kunna framkalla en obehaglig känsla hos dem. 

Uppfattningen var att det skulle kännas som en stor börda, som att bli bortstött av sina 

nära och kära. En intervjudeltagare beskrev:  

 

skulle jag se min, såhär far eller mina vänner såhär jättearg på mig över att jag 

hade gjort det. Så tror jag det skulle hugga till, inombords. Man skulle ha känt 

sig besviken, man skulle känna sig, såhär ... hatad. Jag vet inte, man skulle 

liksom få det här hemska känslan i bröstet, över att man gjort nånting fel ... tror 

jag. (Isaac, grupp 3) 

 

Ungdomarna beskrev att det inte var bra med bestraffning från andra, då detta fick 

ungdomarna att må känslomässigt dåligt. En av flickorna beskrev att genom att stå för 

sina handlingar så undveks bestraffning. Det var dåligt om handlingen framkallade en 

känsla av obehag, något som ungdomarna ville undvika att känna. Så uttryckte en 

ungdom sig: ”Svårt ... alltså jag har ju ingen förebild så jag, jag utgår bara att det jag gör 

ska jag kunna stå för, alltså att det inte är något jag gör som jag kommer må dåligt 

över”. (Agnes, grupp 1) 

Åtråvärt i en relation.  

I undertemat som handlar om det åtråvärda i en relation, tas det upp det som 

ungdomarna försöker eftersträva. Det som ungdomarna såg som positivt i en relation 

var något som de själva ville uppnå och i de flesta fall fanns detta hos en förebild i deras 
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närhet. Det ungdomarna framförallt upplevde som åtråvärt var, till exempel ett långt 

förhållande, med omtanke, hänsyn och respekt. Att lösa konflikter utan att skapa ett 

drama som en deltagare uttryckte det, visade också på en sorts respekt. Detta var inget 

som uppkom grundlöst utan kunde kopplas till en viss attityd de upplevt hemma och 

som enligt deltagarna ledde till något positivt: “Vet inte ... ja det är väl mamma och 

pappa då ... dom har ju varit tillsammans länge typ ... dom har ju hållt ihop genom allt”. 

(Elsa, grupp 2) samt som Kasper uttryckte det: 

om man har, en sån där föräldrar som har varit gift ett tag ... eller, ja 

morföräldrarna eller någonting annat som man, ser hur dem har. För dem måste 

ju verkligen tycka om varandra och ha en bra respekt mot varandra. Eftersom de 

vart så pass länge med varandra. (Kasper, grupp 3) 

 

Omgivningens tillrättavisande och icke-åtråvärda resultat.  

I undertemat som namngetts, omgivningens tillrättavisande och icke-åtråvärda resultat,  

beskrivs de situationer som ungdomarna vill undvika då det bedöms vara negativa. Om 

ungdomarna inte skulle följa de givna normer som förväntades, skulle detta resultera i 

att de blev tillrättavisade av omgivningen. Denna typ av bestraffning var något de ville 

undvika, då det uppfattades som något negativt, till exempel feedback från vännerna om 

begångna fel. En bestraffning som en del av deltagarna uttryckte det på ett vemodigt 

sätt: “…så man får ju alltid så hära ... feedback ... bra feedback ... tillbaka ... som kan 

vara dåligt ibland om man gjort fel”. (Elsa, grupp 2) 

 

Resonemangen kring hur deltagarnas familj skulle ha reagerat om ungdomen begått en 

våldshandling mot partnern, skiljde sig något. Vissa trodde att familjen skulle 

ifrågasätta deras agerande medan andra menade att familjen skulle reagera mer bestämt. 

Det gemensamma var att familjens reaktion skulle vara negativ och detta fick till följd 

att deltagarna beskrev en jobbig känsla utifrån det: ”Jag tror det skulle ha påverkat mig 

ganska mycket ja”. (Isaac, grupp 3) 

 

Det som ungdomarna också såg som bestraffande, var att förlora familjens stöd. Denna 

konsekvens var något deltagarna ansåg som negativt, om det skulle ske. Familjen var ju 



 Mario Gatica & Camilla Wanberg  

 

32 

 

de som stod bakom ungdomarna och uppmuntrade dem när de gjort något bra. Att 

förlora dem skulle haft en negativ inverkan på deltagarna: ”Om dom inte är på min sida 

... vem är där då?” [Syftar på familjen]. (Elsa, grupp 2) 

 

Att se andra må dåligt eller lida på grund av att någon betett sig illa, var också en aspekt 

som deltagarna resonerade kring. På frågan om varför ungas våld i nära relation ansågs 

som något dåligt, beskrev en ungdom sin uppfattning på följande sätt: ”Jag menar, de 

mår ju dåligt utav det” [Syftar på den utsatte i en nära relation]. (Kasper, grupp 3) 

 

Att någon medvetet skulle vilja skada sin partner var något som deltagarna inte kunde 

förstå och som det diskuterades kring. Det som framkallade en känsla av obehag hos 

några deltagare, var att det fanns individer som medvetet orsakade skada hos sin 

partner. Det kunde också vara att hänsyn inte togs till partnerns känslor, utan våldet 

pågick trots att partner inte mådde bra av det: ”att det finns folk som är kapabel till att 

göra de, ja. (Elsa, grupp 2) och som inte ser att den andra mår dåligt av det, alltså liksom 

... fortsätter. (Göran, grupp 2) 

Diskussion 

Resultatet visade att majoriteten av ungdomarna var emot våld i en nära relation, då det 

ansågs oacceptabelt att någon skulle lida i en kärleksrelation. Det fanns några specifika 

undantag som då otrohet förekommit eller för att värna om en högre levnadsstandard för 

ett eventuellt barn. Ungdomarnas attityd speglade den omgivning de interagerade mest 

med enligt det som framkom från dem själv, där både familjen och deras vänner var 

emot ungas våld i nära relation. Media verkade inte ha någon inverkan på attityderna, 

mer än i förebyggande syfte. Det som fungerade som förstärkning av ungdomarnas 

attityder var att uppnå ett inre och yttre välbehag. Besvikna föräldrar, vara ansvarig till 

att partnern mådde dåligt eller bli tillrättavisad av kompisar, ansågs vara en form av 

bestraffning som ungdomarna ville undvika. 

Undantagen i attityderna 

Våld i en nära relation var enligt ungdomarna oacceptabelt, attityden var dock 

situationsbaserad för några då den övergripande attityden kunde åsidosatts. Tidigare 
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forskning visade att otrohet ansågs vara ett skäl till undantag i attityderna (Bowen et al., 

2013). Social inlärningsteori (Bandura, 1977) menade att det var mer troligt att en 

attityd bildades eller förändrades genom en konsekvens som ansågs fördelaktig eller att 

bestraffning uteblev. En tänkbar förklaring kunde vara att individen utgick från att 

omgivningen inte skulle döma, utifrån att bli bedragen kunde anses vara allvarligare än 

att bruka våld mot partnern som bedrog. Några flickor resonerade om att stanna kvar 

hos en partner som var våldsam om det fanns gemensamma barn. Allt för att undvika en 

lägre levnadsstandard för barnet vilket troligtvis ansågs medföra fler negativa 

konsekvenser än att stanna kvar i ett våldsamt förhållande. 

Vännernas påverkan på attityderna 

Att olika attityder rådde mellan den närmaste omgivningen och ungdomen, gällande 

våldsanvändningen i en nära relation, var svår att förklara. Då tidigare studier (Foshee et 

al., 2013; Miller et al., 2009) samt inlärningsteorin (Bandura, 1977) konstaterade att vid 

en sådan situation borde en attitydförändring skett. Möjlig förklaring som Bandura 

(1977) tillhandahöll, var att ungdomen inte såg en fördel i att förändra sin attityd, därav 

förändrades den inte trots umgänget med vännerna. Att förlora vännerna ansågs vara en 

negativ konsekvens och därför var fortsatt umgänge med dem att föredra. Miller et al. 

(2009) konstaterade att familjens attityd kunde ha en förebyggande effekt om ungdomen 

umgicks med individer med en antisocial attityd. Vidare var det möjligt att vänskapen 

inte varat länge nog, och därmed hade vännerna inte kunnat påverka attityderna 

(Pradubmook-Sherer, 2011). 

Det framkom tydligt när ungdomarna beskrev vännernas inställning, att ungdomarnas 

attityd speglade den attityd som den närmaste omgivningen hade. Detta är något som 

andra studier tidigare har rapporterat om (Foshee et al., 2011; Foshee et a., 2013; 

Garrido & Taussig, 2013). Att ha prosociala vänner som var emot våldsanvändning, 

resulterade i att ungdomarnas attityder blev lika. Resultatet visade på att vänner tycktes 

ha en inverkan på ungdomarna, då vännernas attityd influerade och föreföll ha en 

hämmande effekt på sådant som inte var acceptabelt av umgängeskretsen. Ungdomarna 

i denna studie tog alltså hänsyn till, och höll sig till de attityder som deras vänner hade. 

Ungdomens anknytning till andra individer hade en förebyggande effekt mot 

våldsanvändningen, och därmed även attityderna (Foshee et al., 2011; Foshee et el., 
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2013), vilket liknade även denna studies resultat.  

Vänners inflytande i attityderna har ansetts vara en bidragande anledning till om 

ungdomarna skulle vara för eller emot ungas våld i nära relation (Arriaga & Foshee, 

2004; Foshee et al., 2011; Pradubmook-Sherer, 2011). Ungdomarna i denna studie 

förklarade hur de lärde sig genom sina vänner då de exempelvis pratade om varandras 

förhållanden och observerade hur vännerna agerade i sina förhållanden. Det kunde 

tolkas som att umgänget var prosocialt, av god kvalitet och därmed kunde ungdomarnas 

relation till vännerna ha en betydelse, vilket också studien av Foshee et al. (2013) 

visade. Enligt Arriaga och Foshee (2004) samt Foshee et al. (2011), var det vännerna 

som hade den största inverkan på attityderna, något som kanske inte var självfallet för 

denna studie. 

Hur familjen påverkade ungdomarnas attityder 

Några deltagande ungdomar beskrev familjen som förebilder i att lösa konflikter på 

annat sätt än genom våld, något som beskrevs som en förebyggande faktor mot att bruka 

våld (Miller et al., 2009). Flera ungdomar berättade även att de hade en bra relation till 

sina föräldrar och kunde prata om det mesta, vilket också hade ett samband med studien 

från Miller et al. (2009). Föräldrar som var del av ungdomarnas liv, genom att ta del i 

deras förehavanden, har konstaterats vara en förebyggande faktor (Garrido & Taussig, 

2013). Detta var något som ungdomarna beskrev i föreliggande studie, att deras 

föräldrar hade insyn i deras liv. Ju mer tid som spenderades med en individ, mer tid 

fanns till att observera och imitera (Bandura, 1977). Om ungdomarna spenderade 

mycket tid med föräldrarna, som förespråkade en icke-aggressiv konflikthantering, 

kunde de imitera föräldrarnas attityder. Inlärningen skedde därmed från den närmaste 

miljön, från där ungdomarna naturligt lärde sig av sina föräldrar. 

Var ungdomarna säkra i sina attityder så var vännernas inflytande begränsat. Enligt 

White et al. (2002) kunde individens säkerhet i sin attityd, avgöra om den sedan 

förändrades eller behölls. Ju säkrare individen var i sin attityd, desto mer påtryckningar 

tåldes utan att förändra den ursprungliga attityden. Att uttrycka sin attityd och umgås i 

en miljö med likasinnade, kunde även förstärka säkerheten (White et al., 2002). Det 

föreföll logiskt att möjligheten att uttrycka sin attityd, och få den stärkt, skedde i en 

miljö med likasinnade. Oberoende av om det var familjen eller vännerna som hade den 
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största inverkan på ungdomarnas attityder, så påverkades de av båda, vilket ger stöd åt 

Banduras sociala inlärningsteori (1977). Det var dock inte alla som kunde härleda 

inlärningen till föräldrarna, och det är möjligt att en deltagande ungdom inte lärde sig av 

familjen, enligt Bandura (1977) sker en inlärning av rätt och fel in under uppväxten.  

Medias förebyggande påverkan 

Media tycktes ha en begränsad påverkan på de deltagande ungdomarna. Förutom att ha 

säkra attityder, kunde medias begränsade påverkan bero på olika anledningar. Genom 

konsekvenserna den brottsutsatte var med om och den påföljd som förövaren fick, kom 

ungdomarna via media i kontakt med ett upplevt negativt scenario. Därmed uppdagades 

det för ungdomarna att ungas våld i nära relation medförde icke-önskvärda 

konsekvenser för förövare och våldsutsatt. Sannolikheten minskade därmed, att 

ungdomarna bildade en accepterande attityd, enligt den sociala inlärningsteorin 

(Bandura, 1977). En ytterligare aspekt var identifiering med vissa symboliska modeller, 

det vill säga förebilder, som upplevdes ha attraktiva egenskaper, framkom i denna 

studie. Därmed fanns det även stöd för att Banduras (1977) symboliska modeller kunde 

ha betydelse i bildandet av attityderna, dock i mindre utsträckning än vad familj och 

vänner hade. Likt resultatet av Bowen et al. (2013), kunde denna studie påvisa att en del 

kunskap om ungas våld i nära relation, tycks ha kommit från media och då särskilt 

Facebook. Detta kunde tolkas som att det talades lite om ungas våld i nära relation med 

familj eller vänner, så det var inte de som stod för den kunskapen. Utan en säker miljö 

som ungdomarna kunde lära sig av, skulle media eventuellt kunna bidra till att skapa en 

felaktig attityd. 

Bestraffningens och belöningens påverkan 

Den inre bestraffningen, i form av obehagskänsla, var vanligast och det som 

ungdomarna ofta refererade till när det gällde vad som ansågs vara rätt eller fel. Vid 

olika tillfällen visade ungdomarna prov på att de kände empati, en förmåga som 

underlättade en förändring i attityden enligt Foubert et al. (2010). Genom att känna 

empati med den våldsutsatte, kunde det leda till att ungdomarna ansåg det vara 

ofördelaktigt att agera på ett våldsamt sätt i ett kärleksförhållande. Därmed var det 

mindre troligt att en individ skulle förändra sin attityd vid dessa typer av händelser  

(Bandura, 1977). 
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Samtliga ungdomar ansåg att deras närmaste omgivning skulle reagera om de hade 

begått något övergrepp mot sin partner. Att se sina föräldrar arga och förlora deras stöd, 

bli tillrättavisade av sina vänner eller liknande, ville ungdomarna undvika och därför 

anpassade dem sig efter omgivningens normer. Att ha sett någon begå en handling som 

inte var accepterad av samhället, utan negativa påföljder, kunde vara tillräckligt för att 

en attitydförändring skulle ske hos observatören (Bandura, 1977). Då våld i en 

kärleksrelation kunde medföra någon form av negativ påföljd, var det möjligt att det inte 

ansågs fördelaktigt nog att ändra attityd på grund av konsekvenserna. Mycket tid kan ha 

spenderats med både föräldrarna och vännerna om ungdomarna hade en nära relation till 

dem (Foshee, 2013; Miller, 2009). Detta kunde ha resulterat i att ungdomarna såg något 

positivt i dessa relationer, och att förlora dessa ansågs därmed ofördelaktigt. Därför kan 

ungdomarna ha anpassat sina attityder till sin omgivning, för att inte uppleva en 

konsekvens som de ansåg vara negativt (Bandura, 1977). 

Något oväntat som framkom i denna studie, var att ingen av ungdomarna varken 

nämnde lagen eller andra rättsliga påföljder som avskräckande. En möjlig förklaring till 

detta, var att familjen och vännerna alltid fanns i deras närhet och därmed uppfattades 

deras reaktion vara viktigare än exempelvis rädslan att hamna i fängelse. Hade 

ungdomarna inte haft att göra med rättssystemet tidigare, kunde det vara svårt att sätta 

in den rättsliga påföljden i en kontext nära sig själva. En annan oväntad åsikt i studien, 

var den som flickorna hade angående att stå ut med en del våld, bara barnet skulle ha det 

bra materiellt. Ingen diskussion kom upp angående hur barnet istället skulle påverkas av 

att växa upp med våld. Ingen generalisering kan göras av denna kvalitativa studie, men 

frågan kvarstår om detta är ett vanligt resonemang bland svenska gymnasieungdomar. 

Den sociala inlärningsteorin (Bandura, 1977), påpekade att det som ansågs positivt eller 

fördelaktigt, kunde leda till en attitydförändring. Detta kunde yttra sig i form av en yttre 

eller inre belöning, som uppmuntran eller en välbehagskänsla. Under uppväxten lärde 

sig ungdomarna att ett önskvärt förhållande var uppnåeligt genom omtanke om partnern 

och att kärlek visades genom att bry sig om partnern, vilket stod i kontrast till att 

använda våld inom kärleksrelationen. Det var även möjligt att ungdomarna ansåg det 

fördelaktigt att bibehålla den attityd som delas av deras närmaste omgivning och få 

beröm när dessa gemensamma attityder uttrycktes och delades. 
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Begränsningar och styrkor 

Den första begränsningen var att studien byggde på fokusgrupper om fem ungdomar per 

grupp. Att sitta med andra ungdomar som inte ingår i den vanliga umgängeskretsen, kan 

ha påverkat öppenheten hos deltagarna. Att allas åsikter inte kom fram då det kunde 

upplevas jobbigt att dela med sig inför andra. Det är också möjligt att ungdomarnas 

åsikter påverkade varandras. Den andra begränsningen var att författarna kan ha 

påverkat ungdomarna, så att de inte kände sig bekväma att dela med sig, då det vid en 

interaktion med andra människor kan det förekomma en viss sannolikhet att påverka 

varandra. Ytterligare en begränsning var att inga frågor till deltagarna gällande 

begångna brott eller utsatthet för brott ställdes, vilket även innefattade vännerna. 

Exkluderandet av dessa frågor kan ha uteslutit viktig data och kunde ha gett en bredare 

beskrivning gällande exempelvis om de umgicks med någon som hade begått våld i en 

nära relation. En ytterligare begränsning var att datan samlades in från en enda källa, 

ungdomarna. Genom att ha exkluderat föräldrar och vänner från denna studie, kan viktig 

data ha förbisetts i hur attityderna till ungas våld i nära relation formats.  

Genom en detaljerad beskrivning av analys och metod, samt att bägge författarna 

analyserade, läste transkriberingarna och lyssnade till inspelningarna, ökar 

tillförlitligheten i föreliggande studie och därmed även replikerbarheten (Lundman & 

Hellgren Graneheim, 2011). Detta gjordes genom att beskriva analysprocessen så 

detaljerat som möjligt, som att beskriva hur kodningen gjordes. Resultatet anses dock 

inte vara överförbart till andra grupper, då inga frågor gällande utsatthet eller begångna 

brott ställdes samt att samtliga deltagare var sistaårselever, det vill säga att inga 

ungdomar från andra årsklasser deltog. Vidare valde lärarna ut studenterna som ville 

delta, vilket innebar att urvalet inte var slumpmässigt. Därmed anses överförbarheten till 

andra grupper vara begränsad. 

Studiens styrkor var att en inblick gavs i hur gymnasieelevers attityder formas i en 

svensk kontext, om än i mindre skala. Hur påverkan till attitydbildningen skedde från 

miljön runtomkring, bestående av vänner, familj, media och övriga samhället. Vidare 

gav den kvalitativa designen en djupare inblick i hur och vad ungdomarna uppfattade 

som bestraffande och ofördelaktigt, samt vara ett positivt och attraktivt beteende. 

Fokusgrupper medförde positiva effekter, till exempel att ungdomarna inte satt 
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ensamma med en främmande person och pratade om ett känsligt ämne. Studien ägde 

rum i en miljö som för ungdomarna var bekant och trygg. Då både flickor och pojkar 

deltog i samtliga grupper, var detta en styrka, då inblick från båda könsperspektiven 

gällande ungas våld i nära relationer erhölls. 

Författarnas förförståelse erhölls genom att en litteraturgranskning och en diskussion 

mellan författarna kring eventuella förutfattade meningar som kunde förekomma hos 

författarna, ägde rum innan intervjuerna. En annan åtgärd som vidtogs i syfte att 

minimera risken för att påverka analysprocessen, var att beskriva analysprocessen på ett 

transparent sätt för att möjliggöra bedömning av tillvägagångssätt och replikering 

(Lundman & Hellgren Graneheim, 2011). Vidare har studien i möjligaste mån, beskrivit 

detaljerat de karakteristiska för hur inlärning av attityderna har skett, vilket kan öka 

föreliggande studies giltighet (Lundman & Hellgren Graneheim, 2011). Ytterligare en 

åtgärd som vidtogs för att öka giltigheten, var att ställa motfrågor på deltagarnas 

uttalanden. Dels för att ta reda på vad de egentligen menade med det de sa, samt för att i 

möjligaste mån kontrollera att deras uttalanden var en reflektion av deras egna tankar 

och känslor. 

Den transparenta beskrivningen av föreliggande studieprocess, kan ha bidragit med en 

ökad öppenhet till hur datan valdes, sorterades och organiserades (Tracy, 2010). Med 

dem detaljerade transkriberingarna och tagna anteckningarna vid intervjuerna, var 

förhoppningen att öka transparensen. Vidare kunde en ökad transparens öka insikten i 

hur författarnas åtgärder och förförståelse kan ha påverkat analysen (Tracy, 2010). 

Ärligheten i föreliggande studie kunde också öka i och med en transparent beskrivning 

av studieprocessen, vilket anses vara en styrka i föreliggande studie. 

Slutsats 

Den sociala inlärningsteorin ger en bra förklaring i hur ungdomars attityder formas, då 

den tar hänsyn till interaktionen mellan individ och miljö samt individens kognitiva 

förmåga. Studien påvisade att ungdomarnas attityd i hög grad influerades av familjen 

och vännernas attityd, samt att majoriteten av ungdomarna var emot våld i en nära 

relation. Belöningen består i att känna uppskattning från omgivningen, samt sträva efter 

att uppnå liknande relationer som vännerna runt omkring. Ungdomarna vill undvika 

sådant som får dem att må dåligt som till exempel att bli bestraffade av sin familj eller 
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sina vänner. Att det talas mer om ämnet i skolan är önskvärt för att påverka attityderna 

genom ökad kunskap gällande våld i nära relationer. Ökar kunskapen om olika 

riskfaktorer och varningssignaler så bär ungdomarna förhoppningsvis med sig det ut i 

livet och har nytta av det i sina kommande relationer. Med tanke på att ett fåtal 

ungdomar inte var konsekvent emot våld, är det viktigt att samhället i ett tidigt skede 

arbetar för att motverka denna typ av avvikande attityder. Förslag till framtida forskning 

är att undersöka om rättspåföljd eller om bestraffningen från familj och vänner ses som 

mest oönskat av ungdomarna, samt undersöka medias inverkan på attityder hos yngre 

ungdomar. Det vore även intressant att se en studie som inkluderar familj och vänner 

när attityderna till ungas våld i nära relationer undersöks.  
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Bilaga 1, Intervjuguide. 
 

Vilka attityder finns kring ungas våld i nära relation? 

 Hur ser en kärleksrelation ut enligt er? Hur anser ni att man ska agera mot 

varandra? Varför är det så? 

 Vad är era tankar kring att en partner på ett fysiskt sätt kan misshandla/utnyttja 

sin partner? Anser ni det vara förståeligt när en person agerar på detta sätt mot 

sin partner? Förklara hur du tänker. 

 Vad är era tankar kring att en partner på ett psykisk sätt kan misshandla/utnyttja 

sin partner? Vad är era tankar kring att en person kan göra på detta sätt mot sin 

partner? 

 Vad är era tankar kring att en partner på ett sexuellt sätt kan utnyttja sin partner i 

förhållandet? Kan du förstå de människor som gör detta mot sin partner? 

 Så sammanfattningsvis, är ni för/emot dating violence? 

 
 

Varifrån kommer inlärningen av attityderna? 

 När det kommer till hur man ska bete sig och agera inom ett förhållande, var har 

ni lärt er det? (Till exempel från familj, vänner, TV eller annan media? Kan ni 

tänka tillbaka på om ni har lärt er något om relationer på det sättet?) 

 Har ni någon specifik person ni tänker på som förebild för hur man ska agera? 

(Varför är det så?) 

 Har ni i skolan pratat om hur man beter sig i ett förhållande? 

 

 

Vilken inverkan har kompisar på agerandet i en relation? 

 Pratar ni med era kompisar om relationer?  

 Hur gör ni när ni känner att ni måste prata med någon om det som pågår i er 

relation? (Vänder ni er till någon?) (Varför gör ni så?)  

 Om du vänder dig till en särskild kompis, varför just den? 

 Hypotes 1; "Hur tror du att dina kompisar/familjen skulle agera/reagera om du 

sa till dem att du begått en brottslig handling mot din parter?" 

 Hypotes 2; "Är dina kompisars åsikter om dig viktiga? (Varför? Om de skulle 

ändra åsikt om dig, hur skulle det kännas?) 
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Bilaga 2, Samtyckes- och informationsbrev 
 
Deltagande i studie om attityder till ungas våld i nära relationer 
 

Vi heter Mario Gatica och Camilla Wanberg, är studenter vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall, Kriminologprogrammet, och har just påbörjat vårt examensarbete. Vi är 

nyfikna på gymnasieungdomars attityder och tankar kring ungas våld i nära relationer. 

Frågor gällande om Du har blivit utsatt/utsatt någon för våld kommer inte ställas. Om 

du är intresserad att vara med så är vår tanke att sitta i mindre grupper och prata utifrån 

några frågor. Det finns inga svar som betraktas som rätt eller fel, det är era åsikter vi är 

intresserade av. Intervjun kommer att ta ungefär en timme och samtalet kommer spelas 

in för att vi sedan ska kunna skriva ut och analysera materialet. Är du intresserad av den 

färdiga uppsatsen så lämna din mail på samtyckesblanketten så mailar vi den. 

 

Önskar ni kontakta oss, så gör gärna det, 

 

Mario Gatica  XXX-XXXXXXX XXXXX@XXXXXXXX 

 

Camilla Wanberg XXX-XXXXXXX                     XXXXX@XXXXXXX 

 

Handledare; Helena Örnkloo, Filosofie doktor i Psykologi   XXXXX@XXXXXXXX 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker till att delta i intervjun och har blivit informerad om att mitt deltagande är 

konfidentiellt, då mitt namn kodas i arbetet med studien. Inget av det jag säger kommer 

att kunna härledas till mig. Jag deltar frivilligt och kan när som helst avbryta min 

medverkan utan några som helst följder. Med tanke på att det är en pågående studie och 

med hänsyn till andra deltagares integritet så lovar jag att inte lämna ut uppgifter som 

kan kopplas till enskilda deltagare. Jag får inte heller berätta om studiens innehåll och 

frågor, till övriga icke-deltagande elever, förrän datainsamlingen är klar den 28 mars. 

Det är bara författarna som har tillgång till materialet, vilket kommer att raderas då 

studien är färdigställd. Resultatet av undersökningen kommer att användas i uppsatsen, 

som kommer bli offentlig men inte användas i ett kommersiellt syfte.  

 

Medgivande; Jag har tagit del av informationen och accepterar deltagande i studien. 

 

 

Ort och 

Datum______________________________________________________________ 

 

Signatur_____________________________________________________________ 


