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Abstract 

 
Title: A Love-ly game. A study about young peoples’ apprehension of love and relationships. 

Examination essay at the Teacher’s Training Program, 10credits. 

 

Author: Mandana Khallagi 

 

Finished: January 2007 

 

This essay is a part of a project called “Young peoples representation of love and 

relationships” and was initialized in Barcelona in January 2006. The University of Barcelona 

cooperates with the University college of Södertörns Högskola to compare perception of love 

among youths in both countries. The project focuses on teenagers between 13-19 years of age. 

The project uses four types of questionnaires with questions about love, feelings, empathy and 

relationships witch were compiled by research workers at the University of Barcelona. 

 

“A Love-ly game” is a qualitative study that is based on a questionnaire-investigation made in 

a Gymnasium-school in a suburb south of Stockholm. The questionnaires can be answered 

both in writing and by drawing but deal with the same subject. The purpose of this essay is to 

study a group of young people in the ages of 16-18 years old and capture their view of love 

and relationships. The essay will present the qualities the young people consider as the most 

important in a relationship and also the variety of ways these are expressed. Out of this 

material the author has made an interpreting analysis out of which conclusions are presented.  

 

According to respondents the most vital qualities in a relationship are honesty, trust, affection 

and kindness. These characteristics are expressed in different ways in relationships, depending 

on the persons’ idea of what love and its’ meaning is. 

 

Key words: Trust, love, relationships, appearance. 
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Sammanfattning 
 
 

 

- Titel -   En kär lek. En studie om gymnasieungdomars 
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   egenskaper som framkommer som väsentliga i 

   kärleksrelationer och hur dessa egenskaper uttrycks.     
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   behandlar samma ämnen.   
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Förord 

 
Mitt intresse väcktes direkt när jag hörde talas om denna studie. Eftersom jag studerar vid 

lärarutbildningen på Södertörns Högskola för att bli gymnasielärare, är och blir arbetet med 

ungdomar en del av min vardag. Viljan att göra mitt bästa för att arbetet ska gynna både mig 

och ungdomarna på bästa möjliga sätt är väldigt stark och jag tar gärna alla tillfällen i akt för 

att lära känna och komma närmare dagens ungdomar och deras tankegångar. Min förväntning 

är att denna ökade förståelse ska hjälpa mig att se och tyda mönster där min insats som 

vägledare och lärare ska kunna göra sig tydlig. Samtidigt är informationsutbytet ömsesidigt då 

det ger mig möjlighet att vidga mina perspektiv och tankesätt.  

 

Ämnena kärlek och kärleksrelationer har de flesta av oss någon gång stött på, av egen 

erfarenhet eller i andra sammanhang. Många har troligtvis någon gång under ungdomstiden 

varit olyckligt kära och fantiserat om sin drömpartner. Under denna tid med många känslor 

och alltför många tankar kring livets under lyckas ändå de flesta av oss minnas vår första 

relation, om ändå så kort, som en början till vårt kärleksliv. På något sätt påverkar denna nya 

erfarenhet våra liv och kanske formar den vår syn på våra fortsatta relationer. Valet av detta 

ämne var lätt för mig eftersom både ungdomars tankar och kärlekens fenomen intresserar mig 

och en kombination av dessa blir resultatet till min uppsats. 

 

Jag vill tacka var och en av de sex studenter som tillsammans med mig och Fil. D. och lektor 

Ana Graviz vid Södertörns högskola är med i detta forskningsprojekt i Stockholm. Vi har 

delat timtals av intressanta diskussioner och tips till varandra kring detta ämne och fungerat 

strålande tillsammans. De har betytt mycket och gett mig inspiration och glädje till denna 

uppsats. Ett enormt stort tack till Ana Graviz, vår handledare, som ledde dessa diskussioner på 

en hög intellektuell nivå och gav oss många timmar av hjälp och stöd. Jag vill också tacka den 

lärare som gav mig och min kollega tillåtelse att genomföra undersökningen under hennes 

lektioner. Slutligen vill jag tacka de elever som har deltagit i enkätundersökningen som ligger 

till grund för denna uppsats. Det är tack vare deras medverkan och deras härliga tankar som 

denna uppsats är möjlig.  

 

Tack! 
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1. Inledning 
 

Dagens svenska ungdomar växer upp i ett samhälle fullt av möjligheter och val. Man kan 

välja vilken skola man vill gå på, vad man vill studera, med vilka man vill umgås, i vilket land 

man vill bo och så vidare. Det ställs allt mer krav på självständigt tänkande och samhället 

uppmuntrar till att varje individ finner sina egna mål och sin unika livsstil och följer sitt 

hjärta. Det skapas en stor variation av människor som alla finner nya sätt att se på livet och på 

sin egen roll i världen. Människan blir påverkad av sin omgivning och formar sin personlighet 

i relation till sin omvärld, oavsett om denne tar avstånd från den eller identifierar sig med 

den.1 Dagens mångfald2 av unga människor följer inte en mall för vad som är rätt och fel utan 

söker svaren till sina frågor och forma sin egen moral och värderingar. Därmed skapar de 

också sin bild av vad kärlek och relationer är. 

 

Denna fria identitetsbildning har dock ifrågasatts många gånger och forskarnas åsikter är 

delade om den frågan. Denna uppsats behandlar emellertid inte ungdomens frihet utan dennes 

beskrivning av ämnet kärlek och relationer. Kärlek är något som har diskuterats sedan 

urminnes tider och är ständigt ett aktuellt ämne. Den har varit uttryck för olika sorters 

relationer mellan människor och har betytt och uppfattats olika för människor runt omkring på 

vår jord. Kärlek är något som varje människa är i behov av, i mer eller mindre form, och kan 

tolkas olika beroende på bakgrund, uppfostran, kultur, erfarenhet, ålder och behov. Vid en 

viss ålder behövs en viss sorts kärlek och av vissa specifika personer, men med åren förändras 

människan och därmed hennes syn på kärlek. Kanske finns det lika många sätt att se på kärlek 

och dess innebörd som det finns människor på vår jord. I vårt samhälle ser vi många olika 

sorters kärleksrelationer, till exempel genom media, dokusåpor, filmer, böcker med mera. Vi 

ser att kärlek kan vara till exempel homosexuell, monogam, polygam, sexistisk, vänskaplig 

med mera. Alla dessa kanaler ger oss olika bilder av vad kärlek innebär och i samverkan med 

dem kan vi forma vår uppfattning av vad vi anser är det rätta.  

 

I denna uppsats kommer litteratur som både ger en filosofisk och en ungdomspsykologisk 

vinkling på redovisningsmaterialet att användas. Litteraturen kommer också att ge sina 

definitioner på de aktuella begreppen som används. De egenskaper som är centrala och 

                                                 
1 Jfr Borgström, María Att vara mitt emellan. Hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren 
för sin sociokulturella identitetsutveckling 1998 
2 Jfr Nilsson Fägerlind, Gabriella Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling 2004 
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behandlas i denna uppsats är bland andra kärlek, tillit, omtanke, och sex. Dessutom kommer 

tidigare undersökningar av ungdomars syn på kärlek och relationer att förekomma för vidare 

fördjupning i ämnet.  

 
1.1 Huvudprojektets bakgrund 
Denna uppsats baserar sig i forskningsprojektet Ungdomars representation av kärlek och 

kärleksförhållanden som började i Barcelona januari 2006 med Fil. D. Aurora Leal som 

projektansvarig. Studien använder sig av enkäter för att samla in data och analysera 

ungdomars syn på kärlek och känslor i högstadiet och gymnasiet. Studien bedrivs i samarbete 

med Barcelona Universitet och är ett treårigt projekt som även koopererar med Fil. D. och 

lektor Ana Graviz vid Södertörns Högskola för att kunna jämföra ungdomar mellan 

Barcelona, Spanien och Stockholm, Sverige. Projektets syfte utöver att belysa ungdomars 

uppfattning av parförhållanden, är att finna didaktiska redskap och variation av uttryckssätt 

som skulle kunna vara till hjälp för det pedagogiska arbetet. Studien vill kunna bidra med 

ökad kunskap och förståelse för att kunna förebygga våld och misshandel i 

kärleksförhållanden.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kärlek uppfattas av en grupp 

gymnasieungdomar i Stockholm och att ta reda på hur dessa ungdomar idag resonerar och 

förhåller sig till kärleksrelationer. Det bör vara av stor vikt för alla som arbetar med ungdomar 

att skapa förståelse för deras syn på kärlek och relationer, sådant som kanske inte alltid 

kommer upp i diskussion men som är väsentlig för deras personliga utveckling. På så sätt ökar 

förståelsen för hur ungdomar förhåller sig till andra människor och kan vara ett redskap för de 

vuxna som arbetar med dem att komma dem närmare. Genom att veta hur de förhåller sig till 

detta ämne kan man också lättare påverka dem i rätt riktning och förebygga förtryck inom 

nuvarande och framtida relationer.  

 

Den här studien är av yttersta vikt för alla som arbetar med ungdomar och vill få större 

förståelse för deras kärleks- och förhållandesyn, till exempel lärare, fritidspedagoger, 

socialarbetare, fritidsledare och alla som helt enkelt är intresserade av att fördjupa sig i 

ungdomars tankar. 
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1.3 Frågeställning 
Frågeställningen i uppsatsen lyder: Vilken uppfattning har en grupp gymnasieungdomar i en 

förort i södra Stockholm om kärlek och kärleksrelationer? Vad innebär ett kärleksförhållande 

och vilka egenskaper värdesätter de i en önskad kärleksrelation? Dessutom ska det undersökas 

hur de uttrycker dessa egenskaper och om det finns nyanser av vad samma egenskap kan 

betyda för olika ungdomar. 

 

2. Metod 

 
För att studera det ovannämnda området används en kvalitativ metod, vilket innebär att 

”mjuk” data används för att göra tolkande analyser på en liten grupp människor.3 Studien 

använder sig av primärdata i form av enkäter och kommer att föra en djup analys av 

materialet. Primärdata innebär att den som söker informationen själv måste samla in den.4 

Studien är inte teoretiskt förankrad då den inte utgår från en redan färdig teori, utan har 

snarare en induktiv ansats då empirin analyseras och slutsatser formas utifrån denna.5 

Analysen av materialet styrs alltså inte av några förutfattade meningar eller teorier, utan 

förblir teorineutrala.6 Data har samlats in genom skriftliga och ritade enkäter som sedan har 

analyserats och tolkats. Det undersökningssätt som har använts benämns som ”enkät under 

ledning” då författaren besökt de personer som har medverkat och varit närvarande medan 

dessa genomfört enkätundersökningen.7 

 

2.1 Validitet och reliabilitet 
Med validitetsbegreppet menas att en bedömning sker om hur källan mäter det den utger sig 

för att mäta.8 Validiteten i kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka 

och förstå kontexten. Forskaren ska även lyckas fånga det mångtydiga och motsägelsefulla 

samt lägga fram flera olika tolkningar och kunna argumentera för dessa.9 Som all tolkning av 

data och texter är det svårt att veta var gränsen för misstolkningar går. Därför kommer olika 

                                                 
3 Patel, Runa & Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 2003 
4 Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten Att utreda, forska och rapportera 1991 
5 Patel & Davidson 2003 
6 Hartman, Jan Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori 1998 
7 Patel & Davidson 2003, s 69 
8 Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson 1991 
9  Patel & Davidson 2003 
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tolkningsmöjligheter att presenteras i denna studie för att täcka de möjliga tolkningssätt som 

kan finnas och på så sätt öka uppsatsens validitet. 

 

Initialt skulle enkätundersökningen kompletteras med intervjuer av grupper av ungdomar för 

närmare förklaringar och tolkningar av enkäterna i ämnet kärlek. Detta tillvägagångssätt 

förkastades dock och forskningsobjekten uteslöts ur processen eftersom det finns en risk att 

tolkningsanalysen av intervjuerna och ungdomarnas svar på de ställda frågorna utifrån 

enkäterna blir mer positivt viktade än sanningsenliga.10 Ungdomarna kan då välja att vinkla 

sina svar på vad de anser är viktigt i en kärleksrelation, på grund av min och deras vänners 

närvaro och för att de är medvetna om att deras värderingar inte är fullt accepterade. 

Dessutom behöver ungdomarna inte känna att de måste stå till svars för sina tankar gentemot 

andra människor. Det kan vara svårt för dem att medge de fördomar eller värderingar de 

besitter som de själva kanske fortfarande inte reflekterat kring men som finns i bakhuvudet. 

Eftersom det är just de underliggande tankarna som ska lyftas fram har studien utgått från de 

individuella enkätsvaren. Valet att inte intervjua forskningsobjekten är för att komma närmare 

ett mer sanningsenligt resultat till frågeställningen och på sätt öka reliabiliteten. Reliabiliteten 

innebär att det mätinstrument som valts för undersökningen ska ge tillförlitligt och stabilt 

utslag.11 

 

2.2 Etik 
Med hänsyn till de medverkande och deras anonymitet har namnen ändrats då materialet 

presenteras. Även namnen på karaktärerna de använder sig av i sina berättelser i enkäterna har 

ändrats för största möjliga diskretion. Det ska därför inte uppenbaras vem som har skrivit vad. 

Dessutom framgår det inte vilken gymnasieskola som besökts och deltagit i undersökningen 

eller vilka specifika klasser som har medverkat. Både lärare och elever har informerats om 

undersökningen och dess bakgrund, för att de frivilligt skulle få möjlighet att välja om de ville 

delta eller ej. Hänsyn har även tagits till att informanterna inte ska ta någon skada av denna 

undersökning. Informanternas föräldratillstånd har inte behövts då de går i gymnasiet. Vissa 

informanter har avstått från att svara på vissa frågor, vilket de har rätt till. 
 

 

                                                 
10 Forsman, Birgitta Forskares frihet. Om makt och moral 2004 
11 Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson 1991 



 10

3. Teoretiska ramar 
 

3.1 Begreppet kärlek 
Jacob Needleman, professor i filosofi vid San Francisco State University, menar att kärleken 

är mäktigare och större än vad människan är och att människan kan tro att denne leker med 

kärleken men egentligen har kärleken kontroll över människan och dennes liv.12 Han anser att 

vi människor upplever kärleken som en blandning av själviskhet och omtanke om varandra, 

alltså kan vi å ena sidan känna genuin omsorg för den andra människan men även se den 

omtanken som en nyckel tillbaka till våra egna behov och begär. Den njutningen är alltså 

avsedd för oss själva. Needleman menar dock att detta inte behöver betyda att omtanken är 

falsk eller inbillad, bara att omtanken är svagare än individens egenintresse. Needleman 

skriver vidare att vi, vid förälskelse, inte längre strävar efter skönhet, makt, pengar, hälsa, 

erkännande och trygghet. Istället är vi för ett ögonblick och till en viss gräns befriade från 

yttre påverkan och vi snuddar vi den totala hängivenheten för en annan människa. Han anser 

att kommunikationen mellan förälskade inte är något problem, utan fungerar som ett mirakel 

där man känner att man blir hörd och förstådd. Kommunikationen flyter på av sig själv, utan 

problem. 

 

Jarl Jørstad, norsk psykiater, psykoterapeut och psykoanalytiker med en central roll i norsk 

psykiatri, menar att kärleken kan vara lösningen på många problem och kan göra oss lyckliga 

och tillfredställda med livet.13 Han menar dock att det inte finns en helt fläckfri villkorslös 

kärlek, men att kärlek bidrar till personlig utveckling och mognad. Jørstad menar att kärlek 

och hat oftast hör ihop i livet och att människor förmedlar de känslor och attityder som de har 

växt upp med och lärt sig. Till exempel om en person har upplevt mest kärlek under sin 

barndom kan denna lättare älska andra och känna sig älskvärd. Tvärtom kan ett barn som 

mestadels upplever hat och förakt ha svårt för att förmedla andra känslor än dessa i vuxen 

ålder. Dilemmat ligger, enligt Jørstad, i att just de människor som vi står närmast och är mest 

beroende av också är de som kan såra oss mest. 

 

                                                 
12 Needleman, Jacob En liten bok om kärlek 1996 
13 Jørstad, Jarl Sådana är vi. Människokunskap för alla 1986 
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Ann Frisell har gjort en studie om hur flickor i gymnasiet tänker kring sex, deras egna 

kroppar, kärlek och andra teman.14 Flickorna i undersökningen får svara på vad de associerar 

begreppet kärlek till. Svaren blir många och varierade. Bland de egenskaper som förekommer 

finns ärlighet, snäll, omtanke och trohet. De intervjuade flickorna anser att det är bland det 

viktigaste att vara trogen mot sin partner. Över hälften svarar någonting relaterat till 

tvåsamhet och romantik men många förknippar det även med vänners och familjens trygghet, 

levnadsglädje, djur eller kärleken till en viss plats. De är medvetna om att det finns flera olika 

typer av kärlek. Lena, en av de intervjuade flickorna menar: ”För jag har ju en sorts kärlek till 

mina kompisar och min mamma och min syster. Sedan kärlek till min pojkvän”.15  

 

Oddbjørn Evenshaug & Dag Hallen, båda lärare och forskare vid Pedagogiska 

forskningsinstitutet vid Universitetet i Oslo, menar att de känslomässiga upplevelserna blir 

djupare under puberteten och kommer till uttryck i bland annat svärmerier.16 Svärmeriet kan 

bestå av idealiserade fantasier som till exempel beundran till en lärare, en artist eller annan 

vuxen. Efter hand blir svärmeriet mer ”realistiskt” och kopplat till ungdomens lokala värld. 

Detta kan så småningom utvecklas till en flört, en spännande lek eller en experimenterande 

kontakt, menar Evenshaug & Hallen.  

 

Liksom Evenshaug & Hallen menar Kaczmarek & Backlund17 att den första förälskelsen är 

mestadels inriktad på det yttre, som utseendet, rösten, kroppen och ungdomen är oftast blind 

för eventuella brister.18 De hävdar att den unge oftast väljer en partner med sådana egenskaper 

som han/hon själv saknar för att tillfredställa och berika sitt eget jag. Vanligtvis är dessa 

förälskelser intensiva men kortvariga och upplöses ganska smärtfritt. Evenshaug & Hallen 

anser dock att ungdomen med tiden och ökad erfarenhet utvecklar förälskelsen till kärlek och 

öppnar ögonen för upptäckten av den andres egentliga natur och karaktär vilket leder till 

värdering av mer personliga egenskaper än yttre skönhet. Den första djupa kärleken 

kännetecknas av känslan av vördnad, tillbedjan och lycka, menar de. 

 

 

 

                                                 
14 Frisell, Ann Kärlek utan sex går an… men inte sex utan kärlek 1996 
15 ibid. s 15  
16 Evenshaug, Oddbjørn & Hallen, Dag Barn- och ungdomspsykologi 1992 
17 1991 
18 Evenshaug & Hallen 1992 
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3.2 Föräldrarnas påverkan på uppfattningen av kärlek 
Kärleken mellan människor är det viktigaste vi har i livet, enligt Jørstad, och den börjar i 

förhållandet mellan föräldrar och barn.19 Jørstad menar att vi människor inte kan förmedla 

något som vi aldrig upplevt eller känner till. Han menar att människor har en medfödd 

tendens att söka närhet, värme och tillfredställelse hos andra människor och detta söker ett 

barn först och främst hos sina föräldrar. De är de viktigaste människorna i en individs fortsatta 

utveckling. För att personen ska känna sig värdefull och älskad, hävdar Jørstad att någon 

annan först måste sätta värde på denne och få personen att känna sig accepterad så som den 

är. Det är föräldrarnas ansvar att förmedla för oss att vi är värda att älskas. Precis som Jørstad 

menar Needleman att människan behöver respekt och uppskattning för den människa den är, 

utan vidare motiveringar.20 
 

Evenshaug & Hallen menar att samtidigt som unga människor har drivkraften att frigöra sig 

från föräldrarna och bli självständiga är föräldrarna fortfarande den viktigaste källan till 

kärlek, trygghet och omtanke.21 Det skapas en konflikt mellan behovet av självständighet och 

den starka bindningen till de vuxna. Detta medför oftast att ungdomen känner sig förvirrad, 

hjälplös och förtvivlad, påstår de. 

 

3.3 Begreppet tillit 
Needleman menar att dagens moderna värld befinner sig i förtroendekris och lider av en 

allvarlig rubbning av tilliten.22 Dagens människa vet inte vad hon kan förlita sig på, men när 

hon blir förälskad får hon en känsla av lugn och trygghet, även om denna känsla kan vara är 

kortvarig. Samtidigt menar Needleman att en stark oro är kopplad till kärleken. Många söker 

gång på gång efter bekräftelse och vi testar vår partner regelbundet för att ta reda på hur 

mycket vi egentligen kan lita på denne. Vi förväntar oss att den andre ska vara trofast och 

hängiven på ett sätt som vi själva oftast inte kan uppfylla och vi känner oss endast trygga när 

den andre är besatt av oss. Needleman påstår att detta gäller även i många andra situationer 

som till exempel på arbetsplatser och annat där vår tillgivenhet blir ett bevis på vårt 

engagemang. Han menar att hela samhället bidrar och uppmuntrar till denna besatthet. Dock 

menar han att det finns gränser för hur mycket man kan lita på en annan människa.  

                                                 
19 Jørstad 1986 
20 Needleman 1996 
21 Evenshaug & Hallen 1992 
22 Needleman 1996 
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Jørstad håller med Needleman i hans världsbild och menar att vi i dagens samhälle förlitar oss 

på tekniken och naturvetenskapen och tror endast på sådant som kan mätas och analyseras 

matematiskt eller statistiskt.23 Dessa båda anser att människor idag inte tar sig tiden att 

analysera sin inre värld, sina tankar och förlita sig på sin känsla. De menar att det är en 

”tingens värld”.24 Jørstad menar att denna inställning som vi har gentemot den yttre världen 

också kan bli den inställning vi har gentemot våra medmänniskor genom att behandla dem 

som opersonliga objekt utan egen vilja eller egenvärde som vi kan manipulera och använda 

som medel för att uppnå våra mål och tillfredställa våra behov. 

 

3.4 Känslo- och tankemässig utveckling 
Stanley G. Hall, vars verk inom ungdomspsykologi har haft stor betydelse för dagens teorier, 

var influerad av Darwins utvecklingslära och menar att individens utveckling har biologiskt 

ursprung och speglar släktets utveckling.25 Hall menar att ungdomsåren är fyllda av snabba 

och markanta förändringar i hela personligheten och en stormig period med kraftfulla 

emotioner och reaktioner. Han menar dock att den vuxne inte ska ingripa i den naturliga 

utvecklingen utan låta ungdomen få utvecklas i fred. 

 

Även Sigmund Freud anser att ungdomstiden präglas av konflikter och starka känslor som är 

biologiskt bestämda.26 Freud menar att starka psykiska krafter, grundade i sexualdriften, gör 

sig gällande i puberteten och att dessa krafter skapar störningar i ungdomens psykiska balans 

vilket kan leda till depression och anpassningsproblem.  

 

Forskaren Ruth Benedict sätter sig emot både Hall och Freud och menar att ungdomens 

utveckling främst är beroende på den kultur och miljö barnet växer upp i.27 Hon menar att 

utvecklingen sker gradvis och är en kontinuerlig process. Hon menar dessutom att människan 

föds beroende av andra men utvecklas till en självständig och relativt oberoende individ.  

Denna utveckling är beroende av miljö och kultur, förklarar hon. 

 

                                                 
23 Jørstad 1986 
24 Ibid. 
25 Hall, G. Stanley Adolescence 1904 
26 Freud, Sigmund Orientering i psykoanalys 1976 
27 Benedict, Ruth Kulturmönster: livsstilar och sedvänjor 1949 



 14

Evenshaug & Hallen menar att barnen redan vid tonårens början har nått långt i sin utveckling 

och att de många kroppsliga och fysiologiska förändringarna öppnar en ny känslovärld för de 

unga.28 De bemöts av krav och förväntningar från de vuxna och samlar på sig nya färdigheter 

inför kontakten med den sociala omgivningen. De är inte längre trygga i sin identitet som barn 

och befinner sig mellan det stadiet och de vuxnas. Många upplever under det här stadiet att de 

behöver ”finna sig själva” och skapa en trygg identitet, enligt forskarna. Evenshaug och 

Hallen menar att vad som väcker olika känslor till liv är betingat av barnens ålder eller 

utvecklingsstadium. En och samma situation kan väcka helt olika känslor hos barn beroende 

på i vilka stadier barnet befinner sig i utvecklingen. 

 

Evenshaug & Hallen påstår att barn och ungdomars abstrakta tänkande blir bättre och deras 

förmåga att förstå eventuella konsekvenser och föreställa sig olika möjligheter ökar med 

stigande ålder. Deras utvecklingsberoende förändringar och tidigare erfarenhet färgar deras 

bedömning av situationer och händelser vilket innebär att individuella variationer av tänkande 

och emotionell betydelse blir allt tydligare ju äldre barn blir. Detta sker inte bara i barnens 

inre värld utan syns även på de yttre emotionella reaktionerna då de går från diffusa, spontana 

och oreflekterade handlingar och uttryck till mer målinriktade, differentierade och 

situationsanpassade aktioner, menar Evenshaug & Hallen. 

 

Salovey & Sluyter29 menar att ungdomar i takt med intellektuell utveckling även blir 

emotionellt mogna.30 Detta begrepp har tidigare varit negativt laddat och kopplats till 

känslomässig kontroll, varav man menat att det kan leda till blockering eller förträngning av 

känslor och stark begränsning av fria emotioner. Detta är dock inte fallet för Salovey & 

Mayer och andra forskare31 då de definierar emotionell mognad som förmågan att förstå och 

uppleva nyanser av emotionella upplevelser, kunnandet att acceptera dessa för sig själv och ge 

utlopp för de på ett accepterat uttryckssätt. För dessa forskare handlar det om en balans 

mellan självkontroll och acceptans av sig själv och ett samspel mellan den emotionella och 

intellektuella delen av utvecklingen. Båda är nödvändiga för ökad förståelse och personlig 

                                                 
28 Evenshaug & Hallen 1992 
29 1990 
30 Evenshaug & Hallen 1992 
31 Jfr Goleman, Daniel Känslans intelligens och arbetet: emotionell intelligens och social kompetens i    
arbetslivet 1999 
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utveckling. ”Det gäller å ena sidan att hantera känslolivet med hjälp av intelligensen och å 

andra sidan att berika tänkandet med hjälp av känslorna”.32 

 

Michalson & Lewis33 betonar starkt språkets betydelse för utvecklingen av de emotionella 

upplevelserna.34 De menar att barn och unga med stigande ålder lär sig och skapar en 

nyanserad emotionell vokabulär som spelar en stor roll för tolkningen och förståelsen av de 

egna men också av andras emotionella upplevelser. 

 

3.5 Utseendets betydelse 
Evenshaug & Hallen menar att man generellt under barnaåren är mer eller mindre omedveten 

om sin kroppsuppfattning, men att utvecklingen för främst barn i västvärlden går mot att de 

tidigt lär sig att uppmärksamma sin kroppsutveckling, kroppsform och utseende.35 Barn blir 

med tiden medvetna om de egenskaper och drag som uppmärksammas och får positiv 

respons. Flickor får höra att de har vackra ögon, fint hår med mera medan pojkar lägger större 

vikt vid sin längd, kroppsstorlek och styrka. Forskarna menar att detta många gånger leder till 

att unga människors upplevelser av sig själva baseras på deras uppfattning av sitt yttre. De 

kopplar även sitt personliga värde till sin självbild. Evenshaug & Hallen förklarar att vid 

frågan om vad unga tycker om respektive ogillar hos sig själva är det mycket vanligt att 

ungdomar nämner fysiska egenskaper. Många ungdomar strävar efter de stereotypa kvinno- 

och mansbilderna som cirkulerar i samhället via massmedia och dylikt. Könsmognaden 

upplevs som en viktig händelse och ungdomar uppmärksammar starkt sin egen utveckling. 

Evenshaug & Hallen anser att ungdomar verkar skapa en slags ”inre modell” för vad som är 

normalt och riktigt när det gäller den fysiska mognaden. De har en föreställning om vid vilken 

ålder man ska utveckla vissa delar av kroppen och till vilken form. Evenshaug & Hallen 

menar att det förmodligen är det avståndet mellan dessa förväntningar och den faktiska 

fysiska mognaden som styr de psykologiska effekterna och kan bidra till att unga blir 

deprimerade eller besvikna och tycka att det är något fel på dem. Richard36 menar att pojkar 

överlag har mer positiv kroppsuppfattning än vad flickor har.37 

 

                                                 
32 Goleman 1999 s 207 
33 1985 
34 Evenshaug & Hallen 1992 
35 Evenshaug & Hallen 1992 
36 1990 
37 Evenshaug & Hallen 1992 
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Frisells enkätundersökning visar att majoriteten av flickorna svarar något relaterat till 

personliga egenskaper på frågan om vilka egenskaper de vill att deras partner ska ha.38 Bland 

de intervjuade flickorna var svaren en blandning av utseende och personliga egenskaper där 

skönhetens vikt utmärker sig. En av flickorna, Lena, menar: ”Jag tror att det är väldigt viktigt 

att vara smal. Man åker och tränar, solar och är ute och springer. Sedan är det väldigt viktigt 

att ha de rätta kläderna och vara inne”.39 Flickorna berättar i intervjuerna att de känner press 

från veckotidningar, filmer och TV-program att alla ska vara snygga. Snygg, smal och sexig 

ses med positiva ögon och uppmuntras av omgivningen. När en pojkgrupp ställs frågan om 

utseendets betydelse hos en tjej är viktig, i samma undersökning, svarar de: ”Ja, häck, bröst 

och långa ben är viktigt”.40 Däremot menar flickorna att de vid yngre ålder var mer påverkade 

av denna samhällsbild. ”Lena: Nu tycker jag inte att det spelar någon roll om jag är tjock eller 

smal för jag har inte det behovet längre. Det är väl bara för att nu accepterar man sig hur man 

är”.41 

 

Frisell anser utifrån svaren att utseendet är ett medel för ungdomar att dra till sig den 

uppmärksamhet och de behov de känner. Genom att ta hand om sitt utseende vet de att de kan 

locka till en eventuell relation. Samtidigt tar utseende stor plats bland de egenskaper de lägger 

vikt på för att de vet, eller tror sig veta, att den andre prioriterar denna egenskap. Den 

kvinnliga kroppen används som en social symbol och blir med hjälp av smink, kläder och 

flört deras sexuella signalinstrument, anser Frisell. ”Se men inte röra… Vi är som vackra 

landskap”.42 

 

3.6 Uppfattning om sexualitet 
Enligt Freuds psykoanalytiska teori sker utvecklingen av könsidentitet och könsroller genom 

en identifikationsprocess. Han menar att sexualitet, i bred bemärkelse, är en grundläggande 

instinktiv kraft hos människan och att barnets anknytning till modern under det första 

levnadsåret är av sexuell karaktär.43 

 

                                                 
38 Frisell 1996 
39 Ibid. s 38 
40 Ibid. s 39 
41 Ibid. s 41 
42 Sjögren, Annick Här går gränsen. Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet 1993 
s 69 
43 Freud 1976 
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Evenshaug & Hallen menar att möjligheten till sexuell upphetsning och orgasm är något som 

finns hos alla normala barn redan från födseln.44 Många blir dock medvetna om sin sexualitet 

först i puberteten då de upplever nya behov och ett sexuellt begär. Hos pojkar verkar den 

sexuella upplevelsen vara mer inriktad på könsorganet än hos flickor där sexualitet oftast 

anknyts till ömhet, trygghet och andra delar av personligheten. Inom den sexologiska 

forskningen menar man ofta att sexualitet och dess utveckling inte endast är en biologisk drift 

utan den ses som en process där utvecklingen sker i möte med andra människor och dess 

sociala miljö. Individen skapar alltså sin sexualitet i samspel med dennes biologiska bakgrund 

och sociala omgivning och ger uttryck för denna utveckling därefter. Den vanligaste formen 

av sexuell tillfredställelse under ungdomstiden är masturbation. Det är ett sätt för ungdomen 

att exploatera och lära känna sin egen kropp innan denne blir sexuellt aktiv med en annan 

partner. Däremot är det färre flickor än pojkar som onanerar innan sin sexdebut utan gör det 

oftast efter sin första orgasm. De flesta pojkar har vid det laget redan lärt känna sina 

kroppsliga sexuella reaktioner och har en mer aktiv framtoning. 

 

Bo Lewin menar att mönstret för ungdomar i de nordiska länderna är att den mer avancerade 

formen av petting, till exempel oralsex, kommer efter det första samlaget.45 I bland annat 

USA är mönstret tvärtom där ungdomar har mer erfarenhet av avancerad petting före det 

första samlaget. Evenshaug & Hallen menar att förälskelse, nyfikenhet, spänning och sexuell 

upphetsning påstås vara de viktigaste motiven för det första samlaget.46 Många 17-19-åringar 

uppger att de var kära i sin första partner, en femtedel uppger att det var en ”god vän” och 

15procent säger att det var en ”tillfällig bekant”. Evenshaug & Hallen menar att det är mer 

accepterat för pojkarna att ha sexuella relationer med någon utan känslomässiga band, vilket 

kan vara för att det ställs mindre krav på pojkarnas sexualmoral än på flickornas. För pojkarna 

betyder sexuell erfarenhet hög status bland andra pojkar och de skryter om att de lyckats 

”övertala” en flicka, enligt Evenshaug & Hallen. 

 

De allra flesta flickor i Frisells studie sammankopplar sex med kärlek.47 Dock finns det en 

kulturell skillnad där hon menar att flickor från mellanöstern och södra Medelhavsområdet 

kopplar sexualitet till äktenskap och familj medan flickor från Nordeuropa och Latinamerika 

kopplar sex till parrelationer, även utanför äktenskap. Dock använder alla flickor, oavsett 
                                                 
44 Det fortsatta stycket bygger på Evenshaug & Hallen 1992, om inget annan anges. 
45 Lewin, Bo Ungdom, kärlek och sex. Om ungdomars sexuella liv på 80- talet 1986 
46 Evenshaug & Hallen 1996 
47 Frisell 1996 
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bakgrund, sig av sexuella uttryck och pojkvänner. Frisell menar att det monogama livslånga 

heterosexuella förhållandet/äktenskapet tycks vara målet för samtliga flickor i studien men att 

synen på vad det innebär skiljer sig. På frågan om vad de tänker på när de hör ordet sexualitet 

svarade flickorna bland annat samlag, njutning, värme, tillit, känslor, frihet. En av flickorna 

Ana svarar: ”Det kan både betyda när man älskar någon eller om man bara vill ha sex med 

den personen”.48 Frisell menar att flickorna anser att kärlek kan finnas i olika former där sex 

inte är en nödvändighet, däremot legitimerar kärlek sex och samlag, vilket är accepterat om 

man är kär i en kille. Frisells undersökning visar att kunskapsöverföringen49 vad gäller 

sexualitet oftast sker från vuxen till ungdom eller jämnåriga emellan. Den äger rum mellan 

syskon, familjemedlemmar, vänner och inom skolans sex- och samlevnadsundervisning 

förmedlas informationen av skolpersonalen, det vill säga lärare, kuratorer och skolsyster. 

 

4. Undersökningsgenomförande 
 

4.1 Enkäterna 
I samarbete med sex andra studenter på Södertörns högskola och vår handledare Ana Graviz, 

har vi ingått i detta forskningsprojekt i Stockholm. Samma enkäter som har använts för att 

samla in data i Barcelona har använts av oss i Stockholm med vissa modifikationer. Syftet till 

att samma enkäter använts i båda länderna är att huvudprojektets ändamål är att föra en studie 

kring ämnet kärlek och kärleksrelationer och jämföra ungdomarna mellan Barcelona och 

Stockholm. Denna jämförelse kommer inte att genomföras av oss studenter, men vi bidrar 

med grundmaterialet till den övergripande studien. Ana Graviz utförde översättningen av 

enkäterna, från spanska till svenska, och därefter har dessa bearbetats och anpassats, av oss, 

till det svenska språket och kulturen inom de ramar som var givna. Slutresultatet blev fem 

uppsatser med lika många infallsvinklar på problemområdet, utifrån enkätundersökningen. Vi 

har under studiens gång haft möten med handledning av Ana Graviz där diskussioner kring 

ämnet har förts och där tips och idéer har lagts fram. Undersökningen som ligger till grund för 

denna uppsats är inriktad på gymnasieungdomar och deras uppfattning av ämnet. Valet av 

detta baserar sig på min pågående utbildning till gymnasielärare och enkäternas 

svårighetsgrad gör att det lämpar sig bättre för ungdomar i gymnasiet. 

 

                                                 
48 Ibid. s 15 
49 Frisells begrepp 
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Det finns sammanlagt fyra sorters enkäter i huvudstudien. Endast två av dessa behandlar 

ämnet kärlek, vilket gör dem relevanta till denna uppsats. Övriga två enkäter behandlar ämnet 

empati vilket gör att de  har uteslutits ur denna studie. Dock användes tre sorters enkäter vid 

tillfället för datasamlingen (se bilagor). Detta av praktiska skäl då datasamlingen skedde 

tillsammans med en kollega och den tredje enkäten kommer inte att påverka resultatet av 

denna uppsats. De fyra enkäterna är uppdelade på följande sätt:  

 

• AT(E) står för ”atención” på spanska vilket vi har valt att översätta med svenskans 

”empati”. E är en förkortning för spanskans ”escrito” och betyder att enkäten ska 

genomföras skriftligt.  

• AT(D) innehåller samma frågor som enkäten ovan. D är en förkortning för spanskans 

”dibujo” och betyder att enkäten ska genomföras bildligt, informanterna ska alltså rita 

sina svar. 

• AM(E) står för ”amor”, alltså kärlek. Denna enkät besvaras i skriftlig form och 

används i denna uppsats. 

• AM(D) är uppbyggd på samma sätt som AM(E) men med skillnaden att den besvaras i 

bildlig form med utrymme att komplettera med skrift. Även denna enkät kommer att 

användas i denna studie.  

 

4.2 Datainsamlingen 
Tillsammans med Özgül Alce, student vid samma forskningsprojekt, tog vi kontakt med en 

gymnasieskola i en förort söder om Stockholm för att genomföra datainsamlingen. Vi fick 

tillstånd av rektorn på skolan att genomföra undersökningen. Flera lärare på skolan 

kontaktades och fick ta del av projektet och enkäterna samt deras betydelse för den 

övergripande studien. Endast en lärare fann en passande tidpunkt med två av sina klasser för 

att delta i studien. Enkätundersökningen realiserades under en förmiddag under en 

dubbellektion med två klasser som läste andra året på medieprogrammet. Klassrummet var 

medelstort med fönster längs ena väggen. Eleverna satt i rader om tre till fem personer. En av 

eleverna hade en personlig assistent vid sin sida. Inledningsvis förklarade vi kort för eleverna 

vilka vi var, projektets bakgrund och vad för slags enkät de skulle genomföra. Vi tog inte upp 

syftet med undersökningen eller våra egna synvinklar och gav heller inga exempel på hur man 

kunde svara på enkätens frågor för att inte påverka eller styra deras tankar på något sätt. Det 

var sammanlagt 23 elever i klassrummet, varav nio var pojkar och fjorton var flickor. De 
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flesta var 17 år gamla med undantag för några få som var 16 år eller 18 år. Elva elever 

genomförde både enkäterna AT(E) och AM(E) och tretton elever genomförde enkäten AM(D) 

(se bilagor). Enkätundersökningen utfördes under drygt sextio minuter med vår och lärarens 

närvaro. Vissa hade svårt att komma igång i början och behövde samla tankarna innan de 

började skriva. Några elever kände sig stressade av enkäternas många frågor samt kände sig 

pressade av tiden, dock var alla villiga att deltaga och försöka skriva och rita så mycket de 

hann. Under undersökningens genomförande svarade vi på frågor när eleverna inte förstod 

vad som menades med enkätens innehåll. 

 

Den första frågan på enkäterna AM(E) och AM(D) lyder: ”Skriv ner tre egenskaper som 

enligt dig är de viktigaste egenskaperna i en önskad kärleksrelation.” Nästa uppgift är att 

utifrån dessa tre egenskaper skriva eller rita tre händelser i en önskad kärleksrelation där dessa 

egenskaper lyfts fram. Informanterna ska alltså hitta på en berättelse om en kärleksrelation. 

Dock har det visat sig att många av informanterna inte har skrivit/ritat denna berättelse. De 

har antingen gjort ett medvetet val att hoppa över den uppgiften eller så har de missförstått 

uppgiften. Av de informanter som utförde enkäten AM(E) skrev åtta personer av elva en 

berättelse. Ingen av informanterna som genomförde enkäten AM(D) målade upp en berättelse. 

De ritade däremot genomgående i svarsrutorna i enkäten och kompletterade med text där de 

ansåg att behov fanns. Trots avsaknad av berättelse i många enkäter finns tillräckligt med 

information för att göra en tolkning av informanternas tankegångar eftersom de svarat/ritat 

utförligt på efterföljande frågor. Redovisningen i denna uppsats baserar sig främst på de tre 

egenskaper informanterna har angivit som de viktigaste i en kärleksrelation och hur dessa 

uttrycks i berättelserna och lyfts fram i andra delar av enkäterna.  
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Diagram 1. Här visas de viktigaste egenskaperna i en önskad kärleksrelation enligt informanterna. 

 

I ovanstående diagram visas de mest frekventa svaren kring de egenskaper som informanterna 

anser vara viktigast i en önskad kärleksrelation. Kategoriseringen tar inte hänsyn till om 

egenskaperna var i första, andra eller tredje position i enkätfrågan. Förutom dessa egenskaper 

förekommer en rad andra egenskaper som informanterna anser viktiga. Dessa har endast 

förekommit en gång i dataunderlaget. Av denna anledning förekommer de inte i diagrammet 

utan finns istället presenterade i punkform nedan:  

 

• Rar    

• Kemi 

• Ömhet 

• Vänskap 

• Religion 

• Trivsam 

• Öppenhet 

• Attraktion 

 

 

• Förtroende 

• Gemenskap 

• Uppskattning 

• Kommunikation 

• Psykisk stimulans 

• Gemensamma intressen 

 

 

 

Denna uppsats kommer att presentera några av de mest nämnda egenskaperna som anses vara 

de viktigaste i en önskad kärleksrelation, enligt informanterna. Dessa har kategoriserats ihop 

med andra sällan förekommande egenskaper, men som naturligt passar ihop med varandra. 
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Det kommer att redovisas hur dessa egenskaper har beskrivits i enkäternas berättelser samt 

övriga enkätfrågor och därtill även variationer och tolkningar av materialet. Märk väl att alla 

egenskaper inte kommer att behandlas närmare i den fortsatta studien. 

 

5. Materialredovisning 
 

5.1 Ärlighet, tillit och förtroende 
Femton av 23 elever har skrivit att någon av ovanstående egenskaper är bland de tre viktigaste 

i en önskad kärleksrelation. Här kommer att presenteras olika berättelser som är skrivna av 

informanterna och andra svar på enkätfrågorna som är relaterade till dessa egenskaper samt 

tolkningsmöjligheter på materialet. 

 

Annie, en 17årig flicka, har skrivit att tillit är den viktigaste egenskapen i en kärleksrelation. 

Hennes berättelse, baserad på de egenskaper hon har valt, handlar om ett förälskat par som 

nyligen träffat varandra. Berättelsen börjar med meningen: ”De hade aldrig träffats förr men 

ändå visste de att de litade på varandra till hundra procent.” Trots att hon skrivit denna 

egenskap som den absolut viktigaste beskriver hon inte den i mer än en mening. Tolkningen 

av den tillit Annie beskriver kan alltså vara att tillit inte är något som behöver byggas upp 

eller skapas mellan två personer. Det finns helt enkelt bara där och det är något som de båda 

känner på sig. Trots att de aldrig hade träffats tidigare litade de på varandra och egenskapen 

tillit beskrivs närmast som en magkänsla. Det krävs alltså ingen fysisk kontakt för att bygga 

upp ett förtroende eller en god bekantskap om varandra för att de ska veta och lita på hur den 

andra personen agerar i olika situationer. På samma sätt kan det tolkas att personen vid första 

mötet med en annan människa kan avgöra eller känna på sig att denna inte är att lita på, utan 

vidare motiveringar. Hon kan även mena att det vid förälskelse finns tillit mellan de 

inblandade personerna utan att de ifrågasätter varandra. Det förutsätter att ingen av parterna i 

denna kärleksrelation skulle utsätta den andra för smärta. Detta blir då grunden till den tillit 

som resulterar. 

 

Annies beskrivning av tillit kan även ha en annan tolkning. Meningen säger oss att paret i 

berättelsen aldrig fysiskt träffats tidigare men den utesluter inte att personerna i berättelsen 

haft annan sorts kontakt tidigare. Längre fram i enkäten skriver hon kort om Internetdejting. 

Det är svårt att veta om hon relaterar det till berättelsen eller till något annat, men möjligheten 
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kvarstår att detta kan vara fallet för paret i historien. I så fall blir tolkningen en annan, där tillit 

skapas och växer inom kontakten mellan människor, trots att den egentliga kontakten inte sker 

fysiskt. Vetskapen och kunskapen om den andra gör sig här väsentlig för att lita på 

vederbörande. Därmed ersätts magkänslan med en faktisk kännedom om den andra personen. 

 

På frågan D)1. (se bilaga 1) ”Vad i vardagen tror du att ”A” INTE vill dela med ”B”?”, vilket 

är en fråga om den påhittade berättelsen, svarar Annie ”Alla hemligheter och speciella 

pinsamma tankar inom sig”. På fråga D)2. (se bilaga 1) skriver hon ”Allt han gör med 

kompisarna”. Tillit betyder alltså inte att man ska berätta sina innersta tankar eller 

hemligheter för varandra, inte heller allt man gör med sina vänner. Båda personerna i 

berättelsen utesluter att berätta allt för varandra. Det är accepterat att hålla vissa saker för sig 

själv och detta verkar inte påverka graden av tillit. Dock kan ifrågasättas om det de inte 

berättar för varandra är sådant som kan påverka relationen negativt och om det är därför det 

hemlighålls, eller att personerna uppfattar det som för privat för att vilja dela det med sin 

partner.  

 

En annan 17årig flicka, Hanna, ger i sin berättelse ett konkret exempel på vad hon anser 

speglar egenskapen tillit. Hon beskriver ett par, Maria och Pelle, som är på väg till Cypern. 

Maria är nervös och ängslig över flygresan varvid Pelle lugnar ner henne genom att säga att 

resan kommer att gå bra eftersom han under hela flygresan kommer att finnas vid hennes sida. 

Väl framme i Cypern hade resan gått bra och Pelle hade ständigt varit vid Marias sida. Maria 

fick alltså bevis på att Pelle höll sitt löfte och hon kunde därmed lita på honom. Tillit är alltså, 

enligt Hanna, något som byggs upp inom förhållandet genom att personerna bevisar för 

varandra att de är pålitliga och håller sina löften. Beviset på löftet är av större väsentlighet i 

denna berättelse än löftet i sig. Dock är inte fokus på flygresans utfall, utan snarare på Pelles 

löfte om att vara vid Marias sida under tiden. 

 

Hanna skriver längre fram i enkäten att Maria ”finns också där för honom och hon tar 

ingenting för givet”. Detta kan tolkas som att hon är reserverad för att hennes partner kan 

komma att överraska henne negativt i framtiden, trots att hon litar på honom. Det kan 

ifrågasättas till vilken grad hon litar på honom. Tillit kan i denna relation vara ett ständigt 

prövande och bevisande för hur mycket de kan lita på varandra. De litar alltså på sådant som 

de får bevis för. Motpolen blir att paret i berättelsen litar på varandra och tar därmed för givet 

att den andre håller det denne lovar, utan vidare bevis för det. 
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Lina, som skriver att ärlighet är bland de viktigaste egenskaperna i en kärleksrelation, skriver 

en berättelse om Sara och Rickard som träffar varandra en kväll på krogen och blir 

tillsammans. Ett par månader in på förhållandet berättar Rickard att han tidigare varit 

narkoman. Det gör inte Sara något som är villig att fortsätta förhållandet eftersom hon anser 

att Rickard är annorlunda nu och på grund av hans ärlighet kring sin tidigare situation: 

”Eftersom Sara uppskattade ärlighet var hon glad att han berättat.” Situationen kan tolkas som 

att egenskapen ärlighet väger tyngre än andra ageranden. Det är alltså möjligt att förlåta sin 

partner och gå vidare med förhållandet bara denne är ärlig. Frågan är då till vilken gräns 

ärligheten värderas högre än en människas andra egenskaper. Kan man till exempel acceptera 

att ens partner är otrogen, så länge denne är ärlig? Detta tankesätt baseras i att personen då vet 

sanningen om sitt förhållande och kan göra valet om vederbörande vill fortsätta med 

relationen eller ej.  

 

En annan möjlig tolkning är att ärligheten uppskattas och värdesätts, men att personen stannar 

kvar i relationen endast om denna anser att ”erkännandet” är av rimlig grad och inte skadar 

förhållandet kraftigt. Utifrån denna tolkning ansåg inte Sara i berättelsen att relationen tog 

skada av att Rickard var en före detta narkoman eftersom han nu var förändrad.  

 

Även Tom, en 17årig pojke, är inne på samma spår när det gäller egenskaperna ärlighet och 

tillit. Han skriver en berättelse om ett par där flickan i förhållandet har varit otrogen genom att 

pussa en annan pojke. Hon berättar det för sin pojkvän när han efter en fest, som hon varit på, 

frågar om något har hänt. ”Och Göran förlät henne för att han var så kär i henne och att hon är 

ärlig med honom.” Pojken i berättelsen väljer alltså att förlåta sin flickvän för att hon är ärlig. 

Här kan återigen ifrågasättas om han skulle förlåta henne för andra ”värre” händelser också, 

så länge hon förblir ärlig mot honom. Väger ärligheten tyngre än allt annat, oavsett vad denne 

kan tänkas göra? Den andra möjliga tolkningen är att Göran i berättelsen anser att händelsen 

inte var alltför allvarlig och föreföll vara inom rimliga gränser ur hans perspektiv och därför 

förlät henne. Hans kärlek för henne har troligtvis en förmildrande effekt vilket underlättar för 

honom att acceptera och förlåta händelsen. Det kan även tolkas som att hans kärlek för henne 

är kärnan och grunden för förlåtelsen och att ärligheten spelar en sekundär roll. 

 

Flickan i berättelsen lovar att aldrig göra om misstaget och alltid vara trogen mot Göran i 

fortsättningen. Göran litar på henne eftersom hon har varit ärlig mot honom. Till skillnad från 
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tidigare exempel då löften och beviset på dessa var centrala för tilliten, är handlingen inte 

kärnan i denna tillitsprocess. Ärlighet och löftet i sig tar handlingens plats. Trots att flickan 

tidigare varit otrogen väljer Göran alltså att lita på henne eftersom hon är ärlig och lovar 

trohet i fortsättningen. 

 

Även Bert beskriver i sin berättelse och i övriga enkäten att ärlighet är av större vikt än andra 

egenskaper. Han beskriver ett par där ena partnern är ohygienisk, vilket den andra inte 

uppskattar men resonerar ändå på följande sätt: ”Det spelar ingen roll om det är ohygieniskt 

bara man är ärlig.” Situationen kan återigen tolkas som att egenskapen ärlighet är av stor vikt 

för relationen. Personen kan förbise mindre bra egenskaper hos sin partner och ha en relation 

med denne förutsatt att han/hon är ärlig. Dock kvarstår frågan om det finns egenskaper som är 

av större vikt än ärligheten eller om allt kan accepteras i ärlighetens namn. 

 

De informanter som har skrivit ärlighet som en viktig egenskap i en kärleksrelation och utfört 

de ritade enkäterna beskriver inte vad de menar med ärlighet och målar inte upp vad de menar 

med egenskapen. De kanske anser att ärlighet är ett för abstrakt begrepp för att kunna rita det. 

Det kan också tydas som att de endast skrivit egenskapen ärlighet som en av de viktigaste 

egenskaperna i en kärleksrelation, men att de i själva verket värdesätter andra egenskaper 

högre, något de kanske inte vill erkänna. Några har lyft fram andra egenskaper som till 

exempel utseende mycket mer än ärlighet i de följande enkätfrågorna. Ett fåtal har skrivit/ritat 

att ärlighet kan vara grund för attraktion eller tycke. Detta visar att de associerar attraktion till 

så väl personliga som fysiska egenskaper. Dessutom målar många av informanterna upp 

bilder av ”negativa” händelser, trots att tillit och ärlighet är de egenskaper som de valt som 

inspiration för dessa fiktiva berättelser. De ritar bilder på otrohet, svek och elakhet. Har dessa 

ungdomar mer erfarenhet av besvikelse och brist på tillit än vad de har av de positiva 

egenskaperna?  Det kan vara så att de associerar egenskaperna tillit och ärlighet till deras 

motsats för att ge en starkare bild av vad de menar med begreppen. 

 

5.2 Kärlek, omtanke och snällhet  
Femton av 23 informanter har valt någon eller några av de ovanstående egenskaperna som de 

viktigaste i en kärleksrelation och beskrivit vad de menar med dessa. Vera skriver att kärlek är 

en av de tre viktigaste egenskaperna i en kärleksrelation. Hon skriver en berättelse om ett par 

som varit tillsammans i 30år och som tänker tillbaka på deras liv tillsammans. Paret säger att 



 26

de älskar varandra, omfamnar varandra och de är ”lika kära nu som då, om inte mer.” Kärlek, 

i detta fall, är något som varar livet ut eller åtminstone en lång tid och en relation där man 

vågar dela allt ihop. Det kan ifrågasättas då om Vera menar att en relation som varar en kort 

tid då inte speglar ”äkta” kärlek och om kärleken endast är äkta då den håller hela livet och 

paret fortsätter vara kära. 

 

Hon skriver: ”Mikael var lika vacker nu som då” och ”Hon är fortfarande lika sprudlande, lika 

vacker”. Vera menar antingen att skönheten består trots att åldern ökar eller snarare att 

personernas skönhet består i betraktarens ögon och att de ser fortfarande varandra som de 

personer de var då de blev kära. Baserat på vad hon har skrivit på de övriga frågorna i enkäten 

är den senare tolkningen troligast. Hon beskriver en väldigt stark kärlek mellan dessa två 

personer där ”han är hennes klippa” och att ”de inte klarar sig utan varandra”. Samtidigt delar 

personerna i relationen ”småsaker, som att titta på TV tillsammans och gå på promenader”. 

Kärleken i detta fall verkar betyda att personerna ska dela livets alla fenomen tillsammans, 

stora händelser likväl som vardagens omständigheter. Veras kärleksdefinition tolkas som en 

ständigt växande kärlek mellan två personer. Enligt hennes enkätsvar sker kärleken mellan ett 

par som lever länge tillsammans, som upplever och delar allt ihop, inklusive vänner, och de 

vet vad de vill. ”De har en mognande kärlek”, skriver Vera, vilket visar att kärleken blir 

erfaren och större i takt med tidens gång. Detta skulle alltså betyda att kärleken är som svagast 

när man först träffar en person och blir starkare och större i takt med tiden och kärlekens 

utveckling, istället för vice versa. 

 

Andreas har skrivit en kort berättelse om vad han anser är en snäll och omtänksam pojke. Han 

skriver att denna pojke under en romantisk träff med en flicka hela tiden bjuder upp flickan 

till dans och bjuder på maten. Det är en ganska traditionell bild av vad som förväntas och det 

synsätt som generellt finns på det manliga idealet. Uppvaktandet visar att pojken är 

intresserad av flickan och vill ta hand om henne. Detta är ett sätt för pojken att vilja få flickan 

att trivas och känna sig omhändertagen. Pengar blir också fokus för de aktuella egenskaperna 

eftersom pojken ska bjuda på middagen som en omtänksam gest. Detta kan baseras i den 

traditionella bilden av mannen som försörjare. Hur flickan visar sin omtanke står inte 

beskriven. 

 

16åriga Katarina menar att om en person är snäll och trevlig märks det genom att denne är det 

även mot ens nära och kära. Hon skriver om ett par som sitter och diskuterar i en cafeteria. 
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”Mias kompisar kom förbi och började prata med dem båda och Olle var rolig och trevlig mot 

Mias kompisar.” Genom att Olle är snäll mot fler än bara Mia verkar hon få bekräftat att han 

verkligen är snäll på riktigt. Hon betonar även detta på fråga A)1. ”Vad tycker ”A” om eller 

vad attraheras hon av hos ”B”?” (se bilaga 1): ”Att han är trevlig mot hennes vänner och 

accepterar henne som hon är.” Detta betonar ännu en gång hans beteende gentemot vännerna 

men också acceptansen att Mia ska vara som hon är. Den främsta bekräftelsen på att en person 

är snäll i denna berättelse går genom dem som står henne nära. Mia uppskattar att Olle umgås 

på ett bra sätt med hennes vänner. Vidare tolkning kan vara att Mia anser att Olles snällhet 

visar sig i hans acceptans och samtycke med hennes val av vänner.  

  

18årige Ricardo skriver att egenskapen snäll är den viktigaste i en kärleksrelation. Han 

beskriver i sin berättels vad han menar med denna egenskap. Berättelsen handlar om Sandra 

och Paul, där Sandra är kär i Paul som är en ”player”, han gillar alltså Sandra men är inte kär i 

henne. Sandra och Paul strular med varandra vid ett tillfälle, men nästa dag strular Paul med 

en annan flicka. Sandra får reda på detta men förlåter honom vilket beskriver den snälla 

egenskapen, enligt Ricardo. Snäll är man alltså då man förlåter någon för dennes snedsteg 

trots att man blivit sårad av dennes dåliga beteende, vilket det kan tolkas att Sandra blev. 

Frågan är hur mycket som ska förlåtas för att man ska upplevas som en snäll människa. Det 

kan tolkas som att personerna i ett förhållande ska förlåta varandra för vad som helst om de är 

snälla. Det kan också finnas en individuell gräns för vad som ska förlåtas. Egenskapen visas 

endast från en partners sida i berättelsen och det framgår inte om Paul värdesätter hennes 

förlåtande natur eller på något sätt är snäll tillbaka. 

 

Bert menar att omtanke visas genom att ge sin partner något materiellt. Här blir fokus åter på 

pengar och materiellt värde. Genom att ge presenter till partnern menar Bert att omtanke 

visas. Han beskriver även omtänksamhet som mer väsentlig än andra egenskaper och menar 

att man kan förbise en människas ”dåliga” egenskaper så länge denne är omtänksam. Utöver 

materiella gåvor beskriver han även vikten av tillgivenhet för varandra som ett sätt att visa 

omtanke på. Han skriver i enkäten att det är viktigt att personerna i kärleksrelationen trivs 

med varandra trots att de båda har vissa mindre bra egenskaper som de inte uppskattar hos 

varandra. I det här fallet menar han att man ska försöka visa sin omtanke till sin partner 

genom att hjälpa denne med de negativa sidorna. Omtanken riktas alltså främst till partnerns 

negativa sidor i försök att förändra dennes ovanor och hjälpa personen att förbättras. Om 

denna ändring görs för att partnern ber om det och vill ha denna förbättring eller om personen 



 28

gör det på grund av egoistiska skäl framgår inte i enkäten. Möjligheten finns att han menar att 

förändringen ska ske för att partnern ska bli mer uppskattad. 

 

En tredjedel av de informanter som angett kärlek, snäll eller omtanke som de viktigaste 

egenskaperna i en kärleksrelation har på frågorna E)1. och E)2. ”Hur tror du att ”A” behandlar 

”B”? Vad tror du att ”A” skulle göra för ”B”?” och vice versa (se bilaga 1 och bilaga 2) 

skrivit/ritat att personerna i berättelsen skulle kunna göra allt för sin partner och även offra sitt 

liv för denne. Detta verkar anses som ett starkt bevis på att personen verkligen älskar och bryr 

sig om sin partner. Det är förmodligen ett exempel på det ultimata de skulle kunna göra för 

den andre. Med det antas det att de skulle göra allt för sin partner och att de värdesätter 

dennes liv högre än vad de värdesätter sitt eget liv. Genom att vara villig att göra allt för sin 

partner bevisar personen att denne behandlar sin partner kärleksfullt och är en snäll person.  

 

 
Bild 1. Ovanstående bild symboliserar vad en av flera informanter anser att kärlek innebär. 

 

På samma frågor, E) 1. och E)2. (se bilaga 2) har Tara, som menar att kärlek är bland de 

viktigaste egenskaperna i en kärleksrelation, målat upp denna bild:  

 

 
Bild 2. Tara förklarar vad hon menar med begreppen omtanke och snällhet. 
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Här framgår att flickan i förhållandet tar hand om pojken. Hon har skrivit ”Snäll. Sköter om 

honom” till bilden som visar att flickan sitter vid sängkanten där pojken ligger.  Förmodligen 

är pojken sjuk då han troligtvis har en termometer i munnen och det är förmodligen därför 

flickan sköter om honom. Hon definierar snäll som att ta hand om sin partner genom att 

pyssla om denne. Kärlek visas alltså genom omtanke och att finnas vid partners sida då denna 

är i behov av det. Bilden bredvid visar att paret går till en spelmässa. Tara har tidigare i 

enkäten ritat och skrivit att pojken i förhållandet tycker mycket om att spela dataspel, men att 

flickan tycker att han spelar för mycket. Trots att flickan i förhållandet inte är så förtjust i 

dataspel går hon alltså med sin pojkvän till spelmässan eftersom hon vet att han uppskattar 

det. Här ser vi att kärlek och snällhet visar sig, utöver att ta hand om sin partner, i att göra 

saker tillsammans och framförallt sådant som den andre tycker om och uppskattar, även om 

det inte är intressant för egen del. I denna situation tillåts partnerns intressen gå före de egna. 

Det betyder dock inte att den andres intressen alltid ska prioriteras före de egna, men att det 

ska finnas en oegoistisk inställning. 

 

På bilden på fråga E)2. visas att pojken är ”snäll och romantisk mot henne” då de sitter och 

avnjuter en fin middag tillsammans. Det framgår inte om han lagar denna middag själv eller 

om de sitter på restaurang. Omhändertagandet och uppvaktningen av henne är i fokus för 

agerandet. Dock kan bilden även tolkas som en materiell gåva som bevis för sin kärlek till 

henne. Bilden bredvid visar en SPA-anläggning. Här är det inte lika tydligt om de går på SPA 

tillsammans eller om fokus ligger på att han bjuder henne på detta romantiska evenemang. 

Även här kan tolkas att han visar sin kärlek genom att ge henne en materiell gåva eller att 

göra något tillsammans med henne som han vet att hon uppskattar. Baserat på resten av 

enkäten och hur informanten målat upp detta kärlekspar är den senare tolkningen mer trolig. 

Pojken i förhållandet gör inte detta utifrån en ekonomisk aspekt utan som en fin gest och 

kärleksförklaring till sin partner. Kärlek och omtanke är alltså, enligt Tara, när man bryr sig 

om sin partner och gör sådant som denne värdesätter.  

 

5.3 Sex och utseende 
Nästan en tredjedel av 23 informanter har angett en eller båda ovanstående egenskaper som de 

viktigaste i en kärleksrelation. Utseendet beskrivs i många enkäter med stor noggrannhet på 

de specifika kroppsdelarna som attraherar den andra personen i kärleksrelationen. De 
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dominerande kroppsdelarna som beskrivs som attraherande är bröst, läppar, rumpa och ögon 

hos båda parterna.  

 

 
Bild 3. Bilden visar den fysiska attraktionens betydelse. 

 

Ett exempel är Annie som skriver: ”Evelin älskade Kens halvlånga hår som hängde ner över 

de mörka ögonen och hans fina leende som kunde få en trist och dyster dag att skina upp 

igen.” Den fysiska attraktionen är tydlig och specificerad i denna berättelse.  

 

Ricardo skriver att ”sexig” är en viktig egenskap i en kärleksrelation. I sin berättelse om 

Sandra och Paul, som tidigare nämnts, skriver han dock inte något om någon av karaktärernas 

utseende, vilket man skulle kunna tolka att ”sexig” ska relateras till. Han beskriver inte hur 

någon av de medverkande ser ut eller att de attraheras av varandras utseende. Kanske tycker 

han inte att utseende är det mest väsentliga, trots allt, eftersom han utesluter den delen. Det 

kan även vara så att han relaterar sexig till något annat än utseende. Med ”sexig” kan han 

mena ”sexuella handlingar” eftersom hans berättelse slutar med en sexuell akt mellan 

karaktärerna: ”Paul närmar sig till Sandras läppar, hon gör inget motstånd. Han slänger sig 

över henne, hon klär av honom och han smeker Sandra under håret, hon kysser hans hals och 

så här fortsatte de hela natten.” Det kan hända att de sexuella aktiviteterna egentligen är 

viktigare för Ricardo, eftersom han beskriver scenen utförligt, än vad utseendet egentligen är. 

Det kan vara just sexakten som beskrivs som sexig. I annat fall kan det vara så att han tycker 

att utseendet, det faktum att karaktärerna är sexiga, är en självklarhet som är underförstådd 

eftersom personerna i berättelsen har ”strulat” med varandra vid ett tidigare tillfälle och 

fortfarande finns attraktion kvar. Informanten skriver dock längre fram i enkäten att Sandra 

blir attraherad av Pauls manlighet, vilket inte nödvändigtvis behöver relateras till utseende. 

Det står inte vad han menar med manlighet. Dessutom står det att Paul inte tycker om Sandras 

utseende, utan attraheras av hennes oskuldsfullhet. Där är det åter ett bevis på att utseendet 
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inte är den egenskap som är central i relationen. Det kan däremot tolkas att han menar att 

”manlighet” och ”oskuldsfullhet” är sexiga egenskaper. 

 

Informanten Maja skriver att bra sex och utseende är bland de viktigaste egenskaperna i en 

kärleksrelation. Pojken i berättelsen kallar hon för Jonas men beskriver inte hans utseende, 

utan att han är ”en skön person” som är ”poppis bland tjejerna”.  Flickan kallar hon för 

Charlotte och skriver att hon vågar vara sexig men att hon är hemlighetsfull samtidigt. Sexig i 

denna berättelse är förmodligen relaterat till Charlottes utseende eftersom Maja har ritat en 

bild på Charlotte bredvid sin förklaring som visar Charlottes ansikte. Maja skriver vidare att 

paret i berättelsen vill dela ”sex och kärlek” i vardagen med varandra. Det framgår inte om 

hon skiljer dessa två begrepp åt eller ser de som sammankopplade till varandra. Eftersom 

Maja har skrivit sex som en av de viktigaste egenskaperna i en kärleksrelation borde 

tolkningen luta mot att hon ser kärlek och sex som förenade. En bild som tydligt visar 

utseendets stora betydelse i denna kärleksrelation är den bild Maja har ritat på frågan E)1. 

(bilaga 2):  

 

 
Bild 4. Demonstration på de fysiska aspekternas väsentlighet.  

 

Här demonstreras att Charlotte i berättelsen skulle kunna göra en bröstförstoring för sin 

partner. Hon är den enda som beskriver en fysisk förändring på denna fråga då de andra har 

skrivit/ritat en handling de kan tänka sig göra för sin partner. Denna bild är ett påtagligt 

exempel på den vikt som läggs på utseendets betydelse i ett förhållande. Eftersom frågan är 

vad den ena partnern skulle kunna göra för den andre kan målningen inte tolkas som att 

bröstförstoringen var Charlottes egna önskan utan något som hon gör för att tillfredställa sin 

partners behov. Man kan dock inte veta utifrån bilden om Charlotte skulle tänkas göra andra 

handlingar för sin partner, som inte är relaterade till kroppsliga förändringar. 
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Dock är inte utseendets roll endast att attrahera den andra personen i denna berättelse. Den är 

också viktig för självbeundran. Det kan tolkas att Charlotte ser på sig själv i berättelsen som 

en vacker tjej då Maja har ritat Charlotte naken framför en spegel där hon står och beundrar 

sin skönhet. Maja menar att utseendets roll i en kärleksrelation inte endast är viktigt för att 

attrahera sin partner utan även spelar stor roll för den egna självkänslan. Charlotte må 

förändra sitt utseende för sin partner men uppskattar även själv sin egen skönhet. 

 

Katrin sätter också fokus på utseende och sex i en kärleksrelation. Hon har målat upp en 

berättelse om ett par som attraheras av varandras könsorgan. Många av svaren på enkäten (se 

bilaga 2) är relaterade till utseendets betydelse och sex belyses vid ett antal tillfällen. På 

frågorna C)1. och C)2. ”Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B”?” och vice versa (se 

bilaga 2) svarar hon att det är sex som paret vill dela i sin vardag med varandra. Utifrån 

enkäten tolkas det att sex och karaktärernas utseende är kärnan och basen i denna relation. 

Inga andra egenskaper eller situationer i förhållandet beskrivs som väsentliga för personerna. 

 

Johan har skrivit att sex är den viktigaste egenskapen i en kärleksrelation. Han beskriver dock 

inte varför han anser det eller hur det påverkar förhållandet positivt. Däremot skriver han att 

flickan i berättelsen tycker att hennes pojkvän är barnslig eftersom han hela tiden tänker på 

sex och pojkvännen tycker i sin tur att flickvännen är svårflörtad. Johan beskriver alltså sexets 

negativa påverkan på ett förhållande. Det kan tolkas som att sex är bra i ett förhållande inom 

vissa gränser. Överskrider sex det måttet påverkas förhållandet negativt och uppfattas som 

barnsligt. En annan möjlig tolkning kan vara att han menar att det är viktigt att båda 

personerna i ett förhållande har likasinnade behov av sex för att de båda ska bli nöjda. 

 

Ett flertal informanter har belyst sex och utseende i sina enkäter trots att de inte skrivit någon 

av dessa egenskaper som de viktigaste i en kärleksrelation. Till exempel har så många som 17 

av 23 informanter skrivit någon fysisk egenskap på frågan vad personerna i berättelserna 

attraheras av hos varandra (frågorna A)1. och A)2., se bilagor 1 och 2), trots att endast tre 

informanter har skrivit att utseende är bland de tre viktigaste egenskaperna i en önskad 

kärleksrelation. Detta resultat visar tydligt hur betydelsefullt utseende och sex i en 

kärleksrelation är för dessa ungdomar, trots att de inte erkänner eller är villiga att skriva det. 

Det kan vara så att de själva inte är medvetna om att de lägger så stor vikt på dessa 

egenskaper.  
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Det finns dock ett undantag bland enkäterna. Jon har skrivit att sex är en viktig egenskap i en 

kärleksrelation men därefter inte beskrivit eller på något sätt tagit upp ämnet mer i resterande 

enkät. Personerna i hans berättelse vill dela sin tid, sina känslor och sina tankar med varandra, 

skriver han. Detta kan betyda att han egentligen inte anser att sex är av stor betydelse eller att 

andra egenskaper är viktigare. Man kan då fråga sig varför han skriver att sex är av stor 

väsentlighet om han inte beskriver det mer. Det kan vara för att han tror att det förväntas av 

honom att tycka det. 

 

6. Slutsatser 

 
Utifrån materialredovisningen är det tydligt att det är svårt att ge ett entydigt svar på 

ungdomars uppfattning av kärlek och relationer. Det som kan sägas med säkerhet är att det 

finns en enorm variation av vad kärlek kan vara och uppfattas samt mängder av sätt den kan 

uttryckas på. Dock framgår mönster bland ungdomarnas tankegångar där likheter uppenbarar 

sig.  

 

Undersökningen visar att tillit och ärlighet tar stor plats i ungdomarnas uppfattning av 

kärleksrelationer. Att skapa ett förtroende mellan människor kan göras på flera olika sätt. Idag 

har ungdomar i Sverige många kommunikationsmedel att använda som till exempel Internet, 

telefon, textmeddelande, chatt med mera vilket ger dem möjligheten att skapa ett stort 

kontaktnät och lära känna människor på en internationell nivå. Den fysiska kontakten och 

umgänget är inte alls av lika stor betydelse för att bygga upp ett förtroende och lita på en 

annan människa. De kan skapa kontakter, tillit och kärleksförhållanden med personer de ser 

på dataskärmen. Av denna undersökning framgår det inte hur riskmedvetna de är när de har 

en tät kontakt med någon/några på Internet eller hur stor del av deras umgängeskontakt 

baseras på detta kommunikationssätt.  

 

Majoriteten av ungdomarna menar att ärlighet är viktigare än många andra egenskaper och 

anser att man kan bortse från en människas mindre bra egenskaper om denne är ärlig och även 

förlåta denne för sårande handlingar. Ärlighet värderas högt och förbinds med löften. Många 

av informanterna beskriver löften som ett stöd för ärlighet och här går åsikterna isär mellan 

ungdomarna. Ett visst antal av informanterna lägger fokus på löften och anser att tillit skapas i 

själva löftet en människa ger och bortser från att tidigare misstro eller brutna löften skulle 
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komma att upprepa sig. Andra ungdomar lägger fokus på löftets utagerande och menar att 

människan måste bevisa och stå för sitt löfte för att tillit ska skapas och ärligheten ska 

bekräftas.  

 

De flesta informanter är överens om att tillit och ärlighet inte innebär att personerna i ett 

förhållande gör allt tillsammans eller ens berättar allt för varandra. Med några få undantag, 

anser huvudparten av informanterna att det finns vissa saker i vardagen som personen vill 

behålla privat och att detta inte kommer att påverka tillitens betydelse. Några informanter 

beskriver tillit som ett abstrakt fenomen vars existens sammankopplas med förälskelse, men 

som inte byggs upp aktivt mellan de inblandade personerna utan antas förekomma naturligt. 

 

Trots att så många informanter har valt ärlighet, tillit och förtroende som de viktigaste 

egenskaperna i en kärleksrelation är det många av dem som snarare skriver om bristen på eller 

missbrukandet av tillit, om sveket och såren av att inte kunna lita på en partner. Av någon 

anledning associerar de dessa egenskaper till negativa händelser där otrohet och falskhet 

dominerar berättelsen om en kärleksrelation. Ungdomarna kanske har mer erfarenhet eller 

kunskap om den falskhet de målar upp än om pålitliga och tillförlitliga människor. Det kan 

också vara sådant som de sett och hört i sin omgivning och på TV.  

 

Det finns en enorm variation av vad informanterna definierade som kärlek och omtanke. 

Egenskaperna kan visas på de många olika sätt som har tagits upp och vissa mönster kan 

tydas. Utifrån denna undersökning framgår ett mönster där ungdomarna troligtvis anser att 

människan visar omtanke och kärlek till sin partner genom att ta hand om denna och göra 

sådant som den andre uppskattar. Snällhet och omtanke visas genom oegoistiska handlingar 

där partnerns behov prioriteras före de egna i vissa givna sammanhang. Handlingar utförs för 

att främst behaga och glädja partnern utan fokus på egen tillfredställelse. Egenskaperna 

innebär också förmågan att kunna förlåta sin partner för misstag eller snedsteg som denne har 

gjort eller annan handling som kan ha varit sårande. Förlåtelse står i detta fall i centrum för 

vad snällhet innebär. 

 

En annan dominerande uppfattning av kärlek bland studiens informanter är att allt ska kunna 

göras för partnern, till och med ska man vara villig att offra sitt liv för sin partner. Att vilja dö 

för sin partner används som en symbol för att bevisa sin kärlek och omtanke. 
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Utifrån undersökningen kan slutsatsen dras att ett flertal informanter framför att kärlek ibland 

visar sig i materiell form, då man bjuder varandra på olika saker eller ger varandra gåvor. Om 

de anser att det är det enda uttryckssättet framgår inte, men det finns ett tydligt samband 

mellan kärlek, omtanke och pengar. 

 

Kärleken beskrivs även som långvarig och växande. Den framställs som ett fenomen som blir 

starkare med tidens gång allteftersom erfarenheten gror och kunskapen ökar. Kärleken finns 

mellan människor som delar såväl stora och betydelsefulla händelser som vardagens småsaker 

med varandra. Här beskrivs även några informanters syn på en kärlek då de inblandades 

beroende av varandra medför att de inte kan eller vill leva utan sin partner. 

 

Det fanns ett undantag i studien gällande snällhetens innebörd. Denna gör sig tydlig då 

omtanke visar sig genom personens handlande gentemot människor i sin partners närhet och 

umgänge. Människans snällhet framgår genom agerandet inte bara gentemot sin partner utan 

även gentemot dennes närstående vänner. Tolkningen av uppträdandet anses vara en 

bekräftelse på att egenskapen är genuin. 

 

Baserat på studien kan slutsatsen dras att ämnena sex och utseende tar en enorm plats i dessa 

ungdomars syn på kärleksförhållanden. Vissa beskriver dessa ämnen i detalj och konkret i 

sina berättelser och övriga enkätfrågor medan andra kort skriver att någon är söt eller klappar 

sin partner på kinden. Utseendet är inte allt i en kärleksrelation, men det tar en stor plats av 

vad attraktionen i förhållandet betyder för den undersökta gruppen. Utifrån studien utläses att 

attraktion består av såväl fysiska som personliga egenskaper, dock dominerar de fysiska 

egenskaperna kraftigt. Endast sex informanter av 23 har helt uteslutit fysiska egenskaper i 

beskrivningen om attraktion. En människas utseende som helhet beskrivs vid ett fåtal gånger 

som attraherande men oftast är det specifika kroppsdelar som attraherar och är av betydelse. 

Utseendets roll är både att tillfredställa sin partners behov och sina egna. Dock ligger fokus på 

partners nöjdhet och välbehag då vilja finns att förändra sitt utseende efter dennes önskemål.  

 

Den sexuella akten tar olika form och betyder olika saker för dessa ungdomar. Vissa 

informanter sätter den sexuella kontakten och könsdelarna i fokus för kärleksrelationen i 

berättelsen och beskriver sex och utseende som grunden för ett kärleksförhållande. Andra 

beskriver sex som en del av förhållandet, dock inte allt, och menar att sex kan finnas inom 
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rimliga gränser (var gränsen dras står inte förklarat). Det finns även undantag då några få 

informanter inte tar upp sexuell kontakt eller utseende överhuvudtaget i enkäten. 

 

Trots att många inte anger utseende eller sex som de viktigaste egenskaperna i ett 

kärleksförhållande tas ämnena ändå upp (ibland vid ett flertal tillfällen) på många av enkätens 

frågor. De tar ibland större plats än de egenskaper de angivit som väsentliga. Anledningen kan 

vara att ungdomarna inte vill erkänna dessa egenskaper som de mest väsentliga i risk för att 

verka ytliga. Kanske inser de inte att de egentligen lägger så stor vikt vid sex och/eller 

utseende i ett förhållande.  

 

7. Diskussion 
 

Needlemans teori om att människan vid en kort tid under förälskelsen inte blir påverkad av 

eller bryr sig om yttre faktorer som skönhet, makt, pengar, hälsa med mera gör sig inte tydlig i 

denna studie.50 Informanterna i denna undersökning visar att yttre faktorer är av stor betydelse 

under förälskelseprocessen och ibland avgörande och av största vikt för kärleken. Skönhet och 

pengar i form av materiella gåvor har beskrivits vara av stor väsentlighet, men även andra 

yttre faktorer som trygghet och erkännande har lyfts fram. Ungdomarna upplever alltså inte en 

total frihet från yttre påverkan. Det kan ifrågasättas om denna totala frihet överhuvudtaget är 

möjlig. Att inte låta samhället eller omgivningen påverka en människa vore att isolera sig, 

men frågan kvarstår om människan ens då är kapabel till denna totala frihet enligt 

Needlemans teori. 

 

Studien överensstämmer med det Needleman menar med kärlekens två ingredienser som är 

omsorg och själviskhet. Man visar alltså omsorg till en person men vill också att denne visar 

det tillbaka för att själv blir tillfredställd. Likaså beskriver ungdomarna i denna undersökning 

omtanke som ett omhändertagande och ett aktivt medverkande i den andra personens 

intressen. Dock vill de, precis som i teorin, i gengäld att den andra ska uppfylla deras behov 

genom antingen handlingar, materiella gåvor eller emotionell respons. Tillfredställelse av den 

ena partnerns behov sker alltså i förväntan att denne behagar den andres önskan. Därmed 

uppstår troligtvis en situation där båda parterna blir nöjda. Det förekommer flera definitioner 

av vad omtanke betyder för ungdomarna i denna studie, men alla vill få ut någonting av 

                                                 
50 Needleman 1996 
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förhållandet. Det finns ett givande och ett tagande, även om dessa inte står helt i balans till 

varandra. Det betyder inte att omtanken för den andra är falsk eller inbillad utan att en 

likvärdig behandling från båda parterna eftersträvas. Detta kan vara logiskt med tanke på att 

denna uppfattning förekommer i många andra sammanhang i vår vardag, till exempel på våra 

arbetsplatser där arbete utförs i utbyte för ekonomisk vinning, prov genomförs för att bli 

bedömd med betyg och där människor ideellt hjälper varandra för att uppnå tillfredställelse av 

sin egen person etcetera. Beroende på typen av relation är givandet och tagandet olika 

uppbyggt och de involverade parterna behandlar varandra i enighet med detta. Det ställs 

därmed krav på den egna partnern men även på människor i omgivningen om inte kärleken 

som ges är villkorslös. Total villkorslös kärlek existerar inte enligt Jørstad och så är även 

fallet för de ungdomar som i denna undersökning beskriver kärlek.51  

 

Evenshaug & Hallen menar att ungdomen har behov av att frigöra sig från föräldrarna och bli 

självständig.52 Samtidigt framställer Needleman att människan har en medfödd tendens att 

söka närhet och värme.53 Kanske vill ungdomar lösa sig fria från beroendet av föräldrarnas 

trygghet, kärlek och omsorg i ett försök att bli självrådande, men behovet av dessa egenskaper 

existerar fortfarande hos människan varav denne söker detta i en parrelation som ett steg in i 

vuxenvärlden. I denna studie framgår inte ungdomens självständighetskamp gentemot sina 

föräldrar, dock visas tydliga tecken på behovet av dessa egenskaper i deras liv. 

 

Jørstad menar att kärlek och hat oftast hör ihop och detta verkar vara fallet för några av 

informanterna i denna studie. I ett antal berättelser anknyts kärleksrelationen med svek och 

besvikelser på grund av sårande handlingar och informanterna beskriver ett starkt ogillande 

mellan personerna. Hat är att väldigt starkt ord och man kan fråga sig om det faktiskt är hat 

eller misstyckande med sin partners beteende under vissa givna omständigheter som 

ungdomarna beskriver.  

 

Liksom Frisells studie visar denna att ungdomar inte utesluter sex endast till en 

kärleksrelation utan även till andra mer tillfälliga kontakter.54 De egenskaper relaterade till 

kärleksrelationer är i stort de samma i såväl hennes som denna studie. Båda studierna visar 

också att det bara är heterosexuella monogama förhållanden som beskrivs. Ungdomarna i 
                                                 
51 Jørstad 1986 
52 Evenshaug & Hallen 1992 
53 Needleman 1996 
54 Frisell 1996 
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båda studierna är troligtvis väl medvetna om andra former av kärleksförhållanden, men väljer 

att endast skriva och berätta ur denna aspekt. Detta kanske för att de utgår från sig själva, sin 

egen erfarenhet eller deras uppfattning av den mest accepterade synen på kärleksrelationer 

enligt samhället.  

 

Ungdomarnas berättelser och beskrivningar av kärleksrelationer är ”realistiska”, alltså inga 

svärmerier enligt Evenshaug & Hallens definition.55 Det framgår tydligt att ungdomarna nått 

ett utvecklat emotionellt stadium där de kan uttrycka sig och inrikta sig på vilken typ av 

kärleksrelationer de önskar eller vill beskriva. De är målinriktade och kopplar kärlek och 

relationer till sin vardag och sin lokala miljö. Det emotionella språk och vokabulär som 

Michalson & Lewis skriver om har uppnått olika nivåer av mognad bland informanterna.56  

 

Evenshaug & Hallen menar tillsammans med andra forskare57 att den första förälskelsen är 

inriktad på yttre egenskaper så som kroppen, utseendet, rösten etcetera. I denna undersökning 

har det framgått att dessa egenskapers väsentlighet förekommer vid många tillfällen då 

informanterna beskriver kärleksrelationer. Forskarna menar att då förälskelsen utvecklas till 

kärlek får de yttre egenskaperna mindre betydelse och personliga egenskaper värderas högre. 

Betyder det att de informanter som beskriver utseendet som en viktig egenskap ”bara” är i 

förälskelsestadiet och ännu inte upplevt kärlek? Det skulle i så fall betyda att dessa ungdomar 

egentligen beskriver en förälskelse då de ännu inte vet vad kärlek är. Är det verkligen troligt 

att utseendets betydelse går över med tiden för alla människor då de upplever verklig kärlek? 

Det skulle innebära att utseendets betydelse är försumbart då verklig kärlek uppnås och att de 

människor som lägger stor vikt på det yttres betydelse ännu inte utvecklat förälskelsen 

tillräckligt för att uppleva riktig kärlek, utan hittills bara upplevt förälskelser under livets 

gång. Vad kärlek är och hur fenomenet uppfattas har, enligt studien, många svar och det är 

svårt att tro att det finns en entydig förklaring på detta. Det är även troligt att förälskelse och 

kärlek är två faser som genomgås för varje ny partner människan träffar. Denne kanske till en 

början attraheras av de yttre egenskaperna men utvecklar förälskelsen till en kärlek som 

tydligare baseras i människans personlighet.  

 

                                                 
55 Evenshaug & Hallen 1992 
56 I Evenshaug & Hallen 1992 
57 Se kapitlet ”Teoretiska ramar” 
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Forskarna i föregående stycke menar att ungdomen i sina första förälskelser är blind för 

brister hos sin partner. Baserat på undersökningen märks att ungdomarna i denna studie är väl 

medvetna om de brister som kan förekomma hos en människa trots att dessa är kära och bildar 

ett par. Dock uppmärksammar de inte dessa brister allt för mycket utan låter andra positiva 

egenskaper överglänsa dem. 

 

Hall menar att ungdomen under ungdomstidens känslofyllda period ska få möjlighet att 

utvecklas i fred.58 Undersökningens många varierande och motsägelsefulla svar kan tyda på 

att detta kan vara av stor fara eftersom det är under denna kaotiska och förvirrande tid som 

människan försöker finna sig själv och sina värderingar. Att tillåta denne göra det på egen 

hand är inte rättvist och det är vid denna tidpunkt den vuxnes roll som vägvisare och stöd bör 

göra sig tydlig. 

 

Needlemans teori om kärlekens koppling till oron har bekräftats av några informanter i denna 

undersökning.59 Needleman menar att personer i en parrelation gång på gång söker bekräftelse 

och bevis på att den egna partnern är att lita på. Detta har visat sig vara fallet för en del av 

informanternas sökande av tillit. Tilliten finns i relationen men sätts kontinuerligt på prov för 

att åter få den bekräftad och ta reda på till vilken gräns partnern är pålitlig. Frågan är om 

fullständig tillit existerar, alltså om människan till hundra procent kan förlita sig på någon 

annan. Needleman menar att så inte är fallet, att det alltid finns en gräns för hur pålitlig en 

person kan vara. Denna studie varken bekräftar eller dementerar den teorin. 

 

Jørstad menar att människan idag i denna ”tingens värld” kan behandla sina medmänniskor 

som opersonliga objekt utan egen vilja och använder dessa som medel för att uppnå sina egna 

syften och mål.60 Långt ifrån alla hade uttryckt sig så skarpt i denna undersökning, dock finns 

det några bevis på detta då vissa berättelser och enkäter beskriver förhållanden där ena 

partnern utnyttjar den andres kärlek och hängivenhet för att uppnå sex, pengar eller annat, 

vilket till synes är det enda målet med den aktuella relationen. Så visst kan det stämma att vi i 

dagens västvärld börjat se och behandla våra medmänniskor på ett annorlunda sätt. Dock är 

det svårt att fastställa om detta är något typiskt för denna ”tingens värld”, alltså dagens 

västvärld, eller om detta falska spel alltid har förekommit inom alla kulturer. 

                                                 
58 Hall 1904 
59 Needleman 1996 
60 Jørstad 1986 
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Utseendets betydelse är av stor innebörd i Frisells undersökning och liksom i denna 

undersökning tydliggör informanterna att utseendet används som medel för att attrahera och 

locka till sig en relation.61 

 

Även Evenshaug & Hallen skriver om barns och ungdomars kroppsuppfattning och 

betydelsen av utseendet i deras liv.62 De menar att det är typiskt för västvärlden att barn vid en 

tidig ålder lägger så stor vikt vid sin kroppsutveckling. Utifrån denna studies material kan det 

fastställas att majoriteten av ungdomarna starkt uppmärksammar både sin egen och andras 

kroppsform och utseende. Det kan diskuteras och frågas varför denna utseendefixering 

existerar och till vilket syfte. Kanske uppfattar ungdomar samhället och sin omgivning som 

utseendefixerade och uppmuntrande till detta och försöker därför nå sin lycka och sina mål 

genom detta medel. 
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Slutord 
 

En hel del variationer av svar på min frågeställning har framkommit i denna undersökning. 

Att studera ungdomars uppfattning om kärlek och kärleksrelationer har varit intressant och ett 

ämne som förmodligen alltid kommer att vara aktuellt och intresseväckande, även för 

ungdomarna själva. Det finns inga felaktiga eller entydiga svar på vad kärlek är eller innebär 

för människor, utan är ett dynamiskt ämne som förändras med tid, kultur, miljö och kunskap 

etcetera.  

 

Denna studie visar en situationsbild av ungdomarnas uppfattning kring ämnet. Dessa 

ungdomar företräder inte alla jordens eller Sveriges eller för den delen, Stockholms 

ungdomars syn på kärlek, utan representerar endast sig själva. Materialet har tolkats utifrån 

författarens subjektiva uppfattning kring ungdomarnas egna värderingar, tro och tankesätt och 

kunskap som har framkommit i undersökningen kring ämnet samt i deras vardag och 

närområde. Ämnet kärlek och relationer är långt ifrån klarstuderat och skulle kunna diskuteras 

och undersökas många gånger med varierat resultat.  

 

Studien har flera tänkbara utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan studien genomföras på en 

större grupp ungdomar för att få ett vidare perspektiv. Vidare kan två grupper ställas mot 

varandra för att se skillnader mellan dessa, till exempel mellan kön, ålder eller storstad mot 

mindre orter. Studien kan även utföras kontinuerligt med givna mellanrum för att undersöka 

ämnets utveckling och de skillnader som kan tänkas uppstå. Något som vore intressant och 

framförallt nyttigt, både för ungdomarna själva och för forskare, är att undersöka vilka 

faktorer som påverkar och formar ungdomarnas syn på kärlek. På så sätt finns möjligheten att 

påverka ungdomar och ungdomarna själva blir medvetna om grunden till sina tankesätt.  

 

Det emotionella språket har stor betydelse enligt Michalson & Lewis63 och därför bör de 

vuxna som arbetar med barn och ungdomar ge träning och färdighet i detta, för att ungdomar 

ska kunna uttrycka sina känslor mer, verbalt, skriftligt och kroppsligt. 

 

I sökandet efter tidigare forskning av ungdomars syn på kärlek och sexualitet visade det sig 

vara svårt att finna litteratur kring studier om pojkars upplevelser. Den största delen av 

                                                 
63 I Evenshaug & Hallen 1992 
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forskningen är studerad ur flickors synvinkel. Är pojkars känslor och kärleksförklaringar 

tabubelagda i dagens svenska samhälle? Är det rentav ointressant eller uppfattas ämnet som 

mindre aktuellt för det manliga könet? Är samhället med och skapar denna myt om att pojkar 

och män inte kan prata känslor eller funderar kring kärlek? Förhoppningen är att detta inte 

stämmer men det är viktigt att vi som vuxna tar ansvar och förväntar oss att pojkar har lika 

stort behov av att prata känslor och ställa frågor kring kärlek. Det är vitalt att de får lika stort 

forum som flickorna för att uttrycka sina känslor och att intresse visas för deras tankar. Kan 

de lägre kraven på pojkarnas sexualmoral som Evenshaug & Hallen64 berör vara en orsak till 

att det genomförts så lite forskning om pojkars förhållande till sex och kärlek? 

 

Däremot står de båda könen mot varandra vid studier kring barn och ungdomars sexuella 

upplevelser och sexuella utveckling. Det finns inte många generella ”ungdomsdrag” eller 

gemensamma faktorer kring hur de båda könen ser på sexualitet, vilket eftersöktes eftersom 

denna studie inte vill särskilja de båda könen åt. Är verkligen flickors och pojkars sexuella 

upplevelser och kärlekserfarenheter så distinkta? Det verkar inte möjligt att slå ihop 

ungdomarna, både flickor och pojkar, till en gemensam grupp. Dock är detta genomfört i 

denna studie i den utsträckning som det har varit möjligt. 

 

Denna uppsats avslutas med ett citat av Viktor Rydberg som väl beskriver kärlekens olika 

sidor: 

 

”Kärleken, som ofta fördärvar rena hjärtan, renar stundom fördärvade.”65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
64 Evenshaug & Hallen 1992 
65 Åberg, Gösta De bästa citaten. Visdomsord från A till Ö” 1996, s 109 
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Bilaga 1 
 
AM (E)   

 

Högstadium eller Gymnasium........................................................................................ 
Årskurs: ....................................................Datum:…………....................... 

Ålder:........   Kön: flicka/pojke     Namn eller pseudonym: ................................................ 

Mammas utbildning/sysselsättning: .............................................………. 
Pappas utbildning/sysselsättning..................................................…….. 

 
BESKRIVNING  
Anledningen till att vi ber om din medverkan i detta projekt är följande: 

 Som ni redan vet finns det flera olika sätt som vi uttrycker tankar och känslor på. Det 

vanligaste sättet att göra det på är genom det talade eller skrivna språket.  

 

Vi har valt ut ett tema som vi tror att du är intresserad av: kärleksrelationer och 
känslor/tillgivenhet. 
 

DEL 1   
1) Skriv ned tre egenskaper som enligt dig är de viktigaste egenskaperna i en ÖNSKAD 

kärleksrelation. 
1.  ......................................................... 

2.  ......................................................... 

3.  ......................................................... 

 

2)  

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till den 

berättelse du ska skriva ner. 

Du kan t.ex skriva om tre olika platser eller händelser i en ÖNSKAD kärleksrelation. 

Föreställ dig att du ska skriva ett manus till en kortfilm, en verklig berättelse, alltså inte 

fiktion. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia. 
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Besvara följande frågor om den berättelsen och om de huvudpersoner du har skapat:  
 

A) 1. Vad tycker ”A” om eller vad attraheras hon av hos ”B” ?  
 

A) 2. Vad tycker ”B” om eller vad attraheras han av hos ”A” ?  
 

B) 1. Vad tycker ”A”  INTE om hos ”B” ?  
 

B) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A” ?  
 

C) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B” ?  C) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill dela med ”A” ?  
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D) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” INTE vill dela med ”B” ?  
 
 
 

D) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”  INTE vill dela med ”A”?  
 

E) 1. Hur tror du att ”A” behandlar ”B”? Vad tror du att ”A”  
skulle göra för ”B” ? 

 

E) 2. Hur tror du att ”B”  behandlar ”A” ? Vad tror du att ”B”  
skulle göra för ”A”? 
 

F) 1. Hur tror du att ”A”  ser på sig själv i denna berättelse? 
 
 

F) 2. Hur tror du att ”B”  ser på sig själv i denna berättelse? 
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G) 1. Vad tror du att ”B” tycker om ”A”?  
  
 
 
 
  

G) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”? 
 

H) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig själv samt känner sig när 
hon umgås med ”B” och ”Bs” kompisar T.ex. trivs ”A”?  

 
 

H) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv samt känner sig när ”A” 
umgås med ”A” och ”As” kompisar T.ex. trivs ”B”? 

 
 
I) Vad känner de båda inför deras relation? 

 
J) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation? 
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DEL 2                                                                                                          AM (E)
  
 
3) Skriv ned tre ICKE ÖNSKVÄRDA egenskaper i en kärleksrelation. 

1.  ......................................................... 

2.  ......................................................... 

3.......................................................... 

 

4)  

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till den 

berättelse du ska skriva ner. 

Du kan t.ex skriva om tre olika platser eller händelser om ICKE ÖNSKVÄRDA 
egenskaper i en kärleksrelation. Föreställ dig att du ska skriva ett manus till en 

kortfilm, en verklig berättelse, alltså inte fiktion. Hitta på namn åt personerna i din 

berättelse/historia. 
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Besvara följande frågor om den berättelsen och om de huvudpersoner du har skapat:  
 

K) 1. Vad tycker ”A” om eller vad attraheras hon av hos ”B”?  
 

K) 2. Vad tycker ”B” om eller vad attraheras han av hos ”A”?  
 

L) 1. Vad tycker ”A” INTE om hos ”B”?  
 

L) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A”?  
 

M) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B”?  M) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill dela med ”A”?  
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N) 1. Vad i det vardagliga livet tror du att ”A” INTE vill dela 

med ”B” ?  
 
 
 

N) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”  INTE vill dela med ”A”?  
 

O) 1. Hur tror du att ”A” behandlar ”B”? Vad tror du att ”A”  
skulle göra för ”B”? 

 

O) 2. Hur tror du att ”B”  behandlar ”A” ? Vad tror du att ”B”  
skulle göra för ”A”? 
 

P) 1. Hur tror du att ”A”  ser på sig själv i denna berättelse? 
 
 

P) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv i denna berättelse? 
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Q) 1. Vad tror du att ”B” tycker om ”A”? 
  
  

Q) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”? 
 

R) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig själv samt känner sig när 
hon umgås med ”B” och hans kompisar T.ex. trivs hon?  

 
 

R) 2. Hur tror du att HAN ser på sig själv samt känner sig när han 
umgås med henne och hennes kompisar T.ex. trivs han? 

 
S) Vad känner de båda inför deras relation? 

 
T) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation? 
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Bilaga 2 

 
 AM (D)  

 

Högstadium eller Gymnasium........................................................................................ 
Årskurs: ....................................................Datum:…………....................... 

Ålder:........   Kön: flicka/pojke     Namn eller pseudonym: ................................................ 
Mammas utbildning/sysselsättning: ............................................... 
Pappas utbildning/sysselsättning:.................................................... 

 
BESKRIVNING  
Anledningen till att vi ber om din medverkan i detta projekt är följande: 

 Som ni redan vet finns det flera olika sätt som vi uttrycker tankar och känslor på.  

 Ett av sätten att utrycka sig är genom att måla, rita och teckna. 
 

Vi har valt ut ett tema som vi tror att du är intresserad av: kärleksrelationer och 
känslor/tillgivenhet. 
 

Vi ber dig följande 

DEL 1   
3) Skriv ned tre egenskaper som enligt dig är de viktigaste egenskaperna i en ÖNSKAD 

kärleksrelation. 
1.  ......................................................... 

2.  ......................................................... 

3.  ......................................................... 

 

4)  

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till den 

berättelsen du ska hitta på och som sedan skulle ha filmats. 

Du ska rita, teckna tre olika platser eller händelser i av en ÖNSKAD kärleksrelation.(**) 

Föreställ dig att du ska skriva ett bildmanus till en kortfilm, en verklig berättelse, alltså inte 

fiktion. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia 
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(**Om du anser att det är nödvändigt att lägga till text till din bild för att man lättare ska 

förstå den tanke, så är du välkommen att göra det.) 
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Besvara följande frågor om de berättelser och om de huvudpersoner du har skapat:  
 

C) 1. Vad tycker ”A” om eller vad attraheras hon av hos ”B” ?  
 

A) 2. Vad tycker ”B” om eller vad attraheras han av hos ”A”?  
 

D) 1. Vad tycker ”A”  INTE om hos ”B”?  
 

B) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A”?  
 

C) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B”?  C) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill dela med ”A”?  
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I) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” INTE vill dela med ”B”?  
 
 
 

D) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”  INTE vill dela med ”A”?  
 

J) 1. Hur tror du att ”A” behandlar ”B”? Vad tror du att ”A”  
skulle göra för ”B” ? 

 

E) 2. Hur tror du att ”B”  behandlar ”A” ? Vad tror du att ”B”  
skulle göra för ”A”? 
 

K) 1. Hur tror du att ”A”  ser på sig själv i denna berättelse? 
 
 

F) 2. Hur tror du att ”B”  ser på sig själv i denna berättelse? 
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L) 1. Vad tror du att ”B” tycker om ”A”?  
  

G) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”? 
 

M) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig själv samt känner sig när 
hon umgås med ”B” och ”Bs” kompisar T.ex. trivs ”A”?  

 
 

H) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv samt känner sig när ”A” 
umgås med ”A” och ”As” kompisar T.ex. trivs ”B”? 

 
 
M) Vad känner de båda inför deras relation? 

 
N) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation? 
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DEL 2                                                                                                          AM 
(D)  
 
3) Skriv ned tre ICKE ÖNSKVÄRDA egenskaper i en kärleksrelation. 

1.  ......................................................... 

2.  ......................................................... 

3.......................................................... 

 

4)  

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till att rita 

en berättelse du ska hitta på och som sedan skulle ha filmats. 

Du ska rita, teckna tre olika platser eller händelser i ICKE ÖNSKVÄRDA 
kärleksrelationer. (**) Föreställ dig att du ska skriva ett manus till en kortfilm, en 

verklig berättelse, alltså inte fiktion. Hitta på namn åt personerna i din 

berättelse/historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**Om du anser att det är nödvändigt att lägga till lite text till din bild för att man lättare 

ska förstå den tanke, så är du välkommen att göra det.) 

Besvara följande frågor om den berättelsen och om de huvudpersoner du har skapat:  
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E) 1. Vad tycker ”A” om eller vad 
attraheras hon av hos ”B” ?  

 

A) 2. Vad tycker ”B” om eller vad 
attraheras han av hos ”A” ?  

 

F) 1. Vad tycker ”A” INTE om hos ”B”?  
 

B) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A”?  
 

C) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill 
dela med ”B”?  

C) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill 
dela med ”A”?  

 

 

 
N) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” 

INTE vill dela med ”B”?  
 
 
 

D) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”INTE 
vill dela med ”A”?  

 

O) 1. Hur tror du att ”A” behandlar 
”B”? Vad tror du att ”A” kulle göra 
för ”B”? 

 

E) 2. Hur tror du att ”B” ehandlar ”A”? Vad 
tror du att ”B”  skulle göra för ”A”? 
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P) 1. Hur tror du att ”A” er på sig själv 
i denna berättelse? 

 
 

F) 2. Hur tror du att ”B”  ser på sig själv i 
denna berättelse? 
 

 
 
Q) 1. Vad tror du att ”B” tycker om 

”A”?  
  

G) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”? 
 

R) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig 
själv samt känner sig när hon umgås 
med ”B” och ”Bs” kompisar T.ex. 
trivs ”A”?  

 
 

H) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv 
samt känner sig när ”A” umgås med 
”A” och ”As” kompisar T.ex. trivs 
”B”? 

 
 
O) Vad känner de båda inför deras relation? 

 
P) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation? 
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Bilaga 3 
 

AT (E) 

Högstadium eller Gymnasium........................................................................................ 
Årskurs: ....................................................Datum:…………....................... 

Ålder:........   Kön: flicka/pojke      Namn eller pseudonym: .......................................... 
Mammas utbildning/sysselsättning: ............................................... 
Pappas utbildning/sysselsättning.................................................... 

      

     

BESKRIVNING 
Anledningarna till att vi ber om ditt samarbete i detta projekt är följande: 

Som ni redan vet finns det flera olika sätt som vi uttrycker tankar och känslor på. Det 

vanligaste sättet att göra det på är genom det talade eller skrivna språket  

Ett av sättet att utrycka sig är genom en skriftlig berättelse. 
 

Vi vill studera detta sätt att uttrycka sig på och som ger oss möjligheten att konkretisera de 

idéer och tankar som finns inom oss. 

Vi har valt ut ett tema som vi tror att du är intresserad av: kärleksrelationer och tillgivenhet 

 
DEL 1   
Du har kanske varit med om detta någon gång: 

Du umgås med en person som du känner väl (kompis, arbetskamrat, familjemedlem eller 

annan närstående person). Du känner på dig att personen ifråga funderar mycket på något 

(bra eller dåligt) men berättar inte det för dig. Du tror dig veta vad personen funderar på och 

bestämmer dig för att göra något. 

Försök sätta dig in i denna situation eller någon liknande som du varit med om. 

Skriv en kort berättelse/historia, som om du skulle göra en kortfilm som handlar om dig och om 

denna situation som du varit med om. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia. 
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1) Hur märkte du att personen funderade mycket på något, oavsett om det var 
något positivt eller negativt?  

 

2) Vad observerade du? 
 

3) Vad tänkte du? 
 
 

4) Hur såg du dig själv i denna situation? 
 

5) Vad gjorde du åt denna situation??  
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DEL 2                                                                                                                 
AT (E) 
 
 

Tänk nu på en liknande situation men som inte har hänt dig personligen utan någon i 
din omgivning. Skriv berättelsen. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia. 
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6) Hur tror du att den första personen märkte att den andra funderade på 
något?  

 

7) Hur märkte denna person att något var fel? 
 

8) Vad tror du att den första personen (den som observerade att den andra 
funderade på något) tänkte? 

 

9) Vad gjorde slutligen den första personen? Hur betedde hon eller han sig? 
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DEL 3                                                                                                     
AT    (E) 
                                                                                                                              

 

 
Nu är det Du som funderar mycket på något speciellt, positivt eller negativt. Du har inte 
berättat detta för någon. Den andra personen har dock upptäckt att något har hänt och 
har bestämt sig för att göra något. 
Skriv berättelsen. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia. 
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      10) Hur tror Du att den andra personen märkte att du funderade på något? 

11) Vad tror du att den andra personen såg? 
 

12) Vad tror du att den andra personen tänkte? 
 

13) Vad gjorde slutligen den andra personen? Hur betedde hon eller han sig? 
 

      14) Hur såg du på dig själv i denna situation? 
 

15) Tyckte du om det som den andra personen gjorde för dig? Varför? 
 
 

 

16) Skulle du vilja att personen hade agerat annorlunda? I så fall hur? 
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