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Sammanfattning 

Abstract 

Today several things point to the fact that many young women are being abused 
and sexual harassed. Despite that there is no knowledge about how the girls 
handle the violence or how the battering affects them. For that reason the 
purpose of this study is to describe and give a picture of some girl’s experiences 
of being battered of men they have or have had a relationship with. In focus is 
also how these girls identities are affected of the battering. These girls were 
between 16-24 years old when the battering started.  
 

One important conclusion in this study is that if the attitudes of women 
battering can change, the power structure between the sexes be evident and the 
knowledge about women battering increase it might be easier for a lot of 
women. It could increase the possibility for girls and women to counter men’s 
power and for battered girls and women to change their situation at an earlier 
stage than they are able to today. 
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tacka min handledare Margareta Bredmar som hjälpt mig i mina 
ibland mycket förvirrade stunder under studiens genomförande. 
Tack för alla goda råd och konstruktiv kritik som gjort att arbetet 
utvecklats framåt. 
 
Tack alla nära och kära, familj och vänner, för att ni orkat lyssnat 
på mina funderingar, stöttat mig när allt känts tungt och för att 
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Inledning 
En 16-årig pojke stod åtalad för sexuellt utnyttjande av underårig, misshandel, 
olaga hot och olaga tvång mot en 14- årig tjej. Han döms för sexuellt utnyttjande av 
underårig men inte för de övriga åtalspunkterna trots att det i domslutet står att 
killen gjort sig skyldig till gärningarna. Tingsrätten menar att man i det här fallet 
måste ta i beaktande att det är två ungdomar som haft ett mycket nära förhållande 
till varandra, till och med en sexuell förbindelse under en icke obetydlig tid och att 
det är fråga om ungdomar som testar varandra på olika sätt med lekfulla inslag.1  
 
Killen har också upprepade gånger skrämt och hotat tjejen, bland 
annat genom att hålla en påslagen elektrisk borrmaskin mot 
hennes huvud och hotat att sticka ut ögonen på henne om hon 
pratade med vissa personer. 14- åringen berättar att hon varit 
rädd för killen och inte vågat göra slut.2 Tingsrätten kan med sin 
rätt att döma eller frikänna människor sägas vara en instans i 
samhället som är  med och skapar de regler och därmed delvis 
också de normer som gäller i samhället. En dom eller ett 
frikännande ger signaler om vad som är ett accepterat eller icke 
accepterat beteende människor emellan. Man kan därför fråga sig 
vad denna dom ger för budskap till både unga killar och tjejer i 
dag om hur deras relation ska och får se ut. Var går gränsen för 
vad som är ett gemensamt experimenterande och lek och var går 
gränsen för när en kille förtrycker, hotar och misshandlar sin tjej?  

                                                      
1 Jenny Eriksen, ”16-årig skyldig- frias ändå” i Östgöta 
Correspondenten 02-02-04  
2 Ibid 
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Då det framkommer, bland annat i TV och tidningar, att många 
unga tjejer idag både blir misshandlade och sexuellt utnyttjade av 
killar i sin egen ålder väcker det frågor om hur dessa unga tjejer 
påverkas av att ha varit med om något sådant. I denna uppsats 
behandlas frågor som rör hur en ung tjej som har blivit 
misshandlad ser på sig själv; hur hennes identitet påverkas och 
hur hon ser på framtiden. Syftet är att försöka belysa hur unga 
tjejer själva upplever och har påverkats av den misshandel som 
riktas mot dem av en kille de har/har haft en nära relation med. 
Kan deras upplevelser antas vara annorlunda än andra 
misshandlade kvinnors just på grund av att de är unga? 
 

Bakgrund 

Vi lever i ett samhälle och en kultur där det tidigare var en makes 
lagliga rätt att slå sin hustru. Då den lagen försvann 1864 var det 
dock fortfarande kvinnans uppgift att anmäla sin man om hon 
blev misshandlad. Det var inte förrän på 1960-70 talet, då 
kvinnorörelsen växte sig allt starkare och började 
uppmärksamma hur vanligt förekommande kvinnomisshandel 
var, som misshandel av kvinnor började ses som ett 
samhällsproblem. 1982 ändrades lagen om misshandel så att den 
hamnade under allmänt åtal Det som förr var en ytterst privat 
angelägenhet har i dag blivit allas ansvar, såväl män som 
kvinnor.3 Andra större och mindre lagförändringar har också 

                                                      
3 Se exempelvis Brå-rapport 2000:11, Grov kvinnofridskränkning- en 
kartläggning (Fritzes 2000), Margareta Hydén, Kvinnomisshandel inom 
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gjorts under åren och en utveckling sker hela tiden. 1988 
ändrades exempelvis lagen om grov misshandel och lagen om 
besöksförbud infördes. 1998 kom lagen om grov 
kvinnofridskränkning.4 Denna lag innebär att en mans 
upprepade kränkningar mot en kvinna, som exempelvis 
misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång ska 
bedömas tillsammans och ge ett strängare straff än vad de 
enskilda gärningarna var för sig skulle ge.5 I dag diskuteras ett 
nytt lagförslag av justitieminister Tomas Bodström där polisen 
med omedelbar verkan ska kunna utfärda besöksförbud för 
mannen. Ett besöksförbud som även ska kunna avse den egna 
bostaden, om det anses finnas en påtaglig risk för att den person 
förbudet avses gälla, kommer att begå brott mot en 
sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid.6 Detta kan ses som att 
kvinnan och hennes säkerhet alltmer kommer i fokus i lagar 
rörande relationen mellan män och kvinnor.  
 
Lagförändringarna visar att kvinnomisshandel i dag 
uppmärksammas som ett stort problem men det är svårt att veta 
exakt hur stort problemet är då det finns mörkertal i all 

                                                                                                      
äktenskapet- mellan det omöjliga och det möjliga (Liber 1995) och  Magnus 
Lundberg, Vilja med förhinder- polisers samtal om kvinnomisshandel, 
(Stockholm/ Stehag: Sympoium 2000) 
4 Läs mer om lagen om Kvinnofridskränkning samt andra lagar rörande 
kvinnomisshandel på 
www.naring.regeringen.se/fragor/jamställdhet/kvinnofrid 2002-03-15 
5 Brå-rapport 2000:11, s.7 
6 www.regeringen.se/galactica/action 
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brottslighet. 7 I en för året ny kvantitativ undersökning om 
misshandel, finns dock siffror som visar att hela 46 procent av 
alla kvinnor någon gång efter sin 15-års dag har blivit utsatta för 
våld av en man. Detta gör, menar författarna, att problemet med 
kvinnomisshandel inte längre kan betraktas som marginellt eller 
isolerat från relationen mellan män och kvinnor i samhället i 
stort.8 Denna höga siffra måste dock problematiseras utifrån om 
det kan antas att undersökningen har ett representativt urval9 och 
kan sägas gälla för hela den kvinnliga befolkningen i Sverige. 
Andra uppskattningar visar att det är ca 300 000 kvinnor som 
blir misshandlade av en man i Sverige varje år.10 Men dessa 
siffror är just en uppskattning och säger inte heller vilken typ av 
misshandel det rör sig om eller vilken relation den misshandlade 
kvinnan och gärningsmannen har. Vad som framgår av den 
officiella kriminalstatistiken anmäldes dock år 1999 knappt 20 
000 misshandelsbrott mot kvinnor och i drygt 60 procent av 
dessa fall var den utsatta kvinnan bekant med mannen och 

                                                      
7 Se exempelvis Kristina Landemark, Kvinnomisshandel- en studie av 
kvinnovåldsprojektet Frideborg (1994) och Lundberg (2001), s.30, Brå-
rapport 2000:11 
8 Eva Lundgren, , Gun Heimer, Jenny Westerstrand & Ann-Marie 
Kalliokoski,  Slagen Dam- mäns våld mot 
 kvinnor i jämställda Sverige- en omfångsundersökning (Stockholm:Fritze 
2001), s.10 
9 Författarna bygger sin analys på en enkät som 10 000 kvinnor i 
Sverige blivit tillskickade. 70% av kvinnorna har besvarat enkäten. 
Urvalet gjordes i samarbete med Statistiska centralbyrån. Ett 
sannolikhetsurval av 10 000 kvinnor i åldrarna 18-64 år boende i 
Sverige drogs ur SCB:s register över totalbefolkningen.  
10 Se exempelvis Landemark, (1994) och Lundberg (2001), s.30 
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misshandeln skedde inomhus.11 Det är betydligt fler kvinnor än 
män som blir misshandlade av en nära bekant och många till och 
med av någon de har ett kärleksförhållande med.12 Det finns 
också studier som visar att de misshandlade kvinnorna kan 
finnas i alla samhällsklasser och inte är ett särskilt fenomen för 
endast en grupp kvinnor. Oavsett vilken social status familjen 
har, oavsett utbildnings- eller yrkesnivå, etniska tillhörighet eller 
religös anknytning förekommer kvinnomisshandel.13 
 
Många frågor bör alltså ställas till dessa siffror för att tydliggöra 
hur man på ett fruktbart sätt kan analysera och diskutera 
fenomenet kvinnomisshandel. Detta för att i ett senare skede 
kunna förhindra att misshandel av kvinnor sker. Även frågor 
som rör unga tjejer bör då alltså tas i beaktande. Samtidigt finns 
det, som tidigare nämnts, flera studier som visar på att 
kvinnomisshandel i dag är utbrett och det går inte att förneka att 
allt fler ser det som ett stort samhällsproblem och att något 
behöver göras.14  
 
Hittills har jag endast använt begreppet kvinnomisshandel, vilket 
var det begrepp som först användes när ämnet började 
                                                      
11 Brå-rapport 2000:11, s.11, Lundgren, Heimer, Westerstrand & 
Kalliokoski, (2001) s.48 
12 Brå-rapport 1994:4, Våld mot kvinnor i nära relationer (Stockholm: 
Fritzes 1994) 
13 Se exempelvis Katarina Weinehall, Att växa upp i våldets närhet- 
ungdomars berättelser om våld i hemmet (Umeå 1997),  
 s.106 och Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kallikoski (2001) 
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diskuteras. I dag betraktas dock kvinnomisshandel ofta som en 
del av ett större och mer utbrett förtryck av kvinnan och många 
använder sig av begreppet sexualiserat våld eller könsvåld för att 
beskriva detta. Sexualiserat våld inbegriper exempelvis 
misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, sexuella 
trakasserier, pornografi och prostitution. Det innebär ett synsätt 
där alla dessa saker brottas med samma grundproblem, nämligen 
mannens överordning och kvinnans underordning. 15 Jag 
kommer dock i den här uppsatsen att använda mig av ordet 
misshandel både när jag beskriver min empiri och när jag sedan 
diskuterar denna. Detta för att misshandel är det ord de tjejer jag 
intervjuat själva använder och det är också lättare att hantera i 
texten. Det betyder dock inte att jag tar avstånd från vad 
begreppet sexualiserat våld står för.  

Forskningsläge 

Det har genom forskningen kring kvinnomisshandel 
framkommit olika förklaringsmodeller till varför misshandel av 
kvinnor sker. Här presenteras tre framträdande inriktningar inom 
det fältet; det individualpsykologiska perspektivet, det feministiska 
perspektivet samt ett perspektiv som ser kvinnomisshandel som en 
social process och ett samhälleligt fenomen.  
 

                                                                                                      
14 Se exempelvis Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kallikoski (2001), 
Brå-rapport 2000:11 och Hydén (1995)  
15 Stina Jeffner, Kvinnojourskunskap- en översikt av kvinnojourernas kunskap 
om sexualiserat våld, speglad mot aktuell forskning (Stockholm: ROKS 1999) 
och Lundberg (2000) 
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En modell som många forskare tidigt använde sig av är det 
individualpsykologiska perspektivet, där fokus kan finnas på både 
mannen och kvinnan. Ett exempel på den individualpsykologiska 
synen kan psykiatrikern Bo Bergman sägas ge. Hans avhandling 
Battered Wives. Why are they beaten and why do they stay16,  var 1988 
den första avhandlingen i Norden om kvinnomisshandel.17 
Bergman är bland annat intresserad av vilka orsaksförklaringar 
det finns till kvinnomisshandel och han fann vissa 
personlighetsstörningar hos de kvinnor som blivit misshandlade. 
Han visar exempel på att kvinnorna är kraftlösa, har dålig social 
förmåga, är alkoholister, ofta är beroende av mannen och är 
mentalt instabila.18 Dessa kvinnor avviker från normen den 
”normala” kvinnan och det kan tolkas som att dessa kvinnor har 
en personlighet som leder till den misshandel de utsätts för. 
Bergman problematiserar inte männens roll i 
misshandelsituationen och han tar heller ingen hänsyn till 
förhållandet mellan könen i samhället. 
 
Den individualpsykologiska förklaringsmodellen har fått mycket 
kritik, bland annat, för att vissa menar att den bortförklarar det 

                                                      
16 BoBergman, Battered wives. Why are they beaten and why do they stay ( 
Stockholm 1987) 
17 De kvinnor som är med i Bergmans studie kontaktades efter att de 
sökt hjälp på akutmottagningen för skador uppkomna efter att de hade 
blivit misshandlade av en man de har eller hade haft en nära relation 
med. De kvinnor som valde att deltaga i studien ( i slutskedet 49 
stycken) jämfördes med en kontrollgrupp som bestod av kvinnor som 
sökt till akutmottagningen för skador som inte relaterades till fysisk 
misshandel av en närstående man. 
18 Bergman (1987) 
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egentliga problemet och till exempel blandar samman orsak och 
verkan. Både misshandlaren och den misshandlade ses ofta som 
sjuka och avvikande individer i det individualpsykologiska 
perspektivet. Mannen som slår, beskrivs ofta som patologisk och 
känslokall på grund av att uppväxten varit kärlekslös och att han 
dessutom nu lever i ett kärlekslöst förhållande.19 Det finns kritik 
mot att mannen på det sättet befrias från ansvar och att felet 
anses ligga hos den misshandlade kvinnan som stannar i ett 
äktenskap, där hon blir misshandlad både fysiskt och psykiskt.20 
Kvinnans personlighet, med exempelvis alkoholproblem och 
mental instabilitet, ses inom det individualpsykologiska 
perspektivet som en förklaring till misshandel men kan snarare 
vara en följd av upprepad misshandeln i stället för en orsak till 
misshandeln, menar kritikerna.21 Kritiken riktas alltså mot att 
misshandeln förklaras och förstås utifrån personligheten hos de 
bägge parterna i ett misshandelsförhållande.22  
 
Ett annat perspektiv som relativt nyligen fått fäste är det 
feministiska perspektivet på kvinnomisshandel vilket huvudsakligen 
inspirerats av kvinnorörelsens arbete. Det feministiska 
perspektivet började användas av de framväxande 
kvinnojourerna i Sverige i mitten och slutet av 1970-talet.23 

                                                      
19 Eva Lundgren, Våldets normaliseringsprocess- två parter- två strategier 
(ROKS 2001), s.3 
20 Se exempelvis Jeffner (1999) och Lundgren (2001)  
21 Lundgren (2001), s.26 
22 Margareta Hydén, Kvinnomisshandel inom äktenskapet- mellan det 
omöjliga och det möjliga (Stockholm:Liber 1995), s.28ff 
23 Jeffner (1999), s.8-9 
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Jeffner förklarar ett feministiskt perspektiv  som ett 
tolkningsperspektiv där kön och makt, är och har varit 
förknippade med varandra kulturellt, historiskt och 
samhällsmässigt. Förhållandet mellan kön och makt är komplext 
och samtidigt föränderligt men ses som något viktigt att påvisa 
för förståelsen av relationerna mellan könen.24 Det feministiska 
perspektivet, menar Jeffner, utgår från att det föreligger ett 
maktförhållande mellan könen där män är överordnade och 
kvinnor underordnade.25 Jeffner menar också att det kan ses som 
att alla kvinnor blir förtryckta, det handlar bara om en 
gradskillnad, det vill säga kvinnor som blir misshandlade av män 
blir förtryckta i högre grad än andra kvinnor.26 Detta synsätt är, 
som senare ska visas, en återkommande uppfattning inom det 
feministiska perspektivet.  
 
Katarina Weinehalls skriver i sin avhandling Att växa upp i våldets 
närhet att det utifrån Yvonne Hirdmans genusperspektiv kan ses 
som att den kvinnliga underordningen är tydlig även i vårt land, 
trots att vi säger oss leva i ett av världens mest jämställda länder. 
27 Då män som grupp dominerar och utövar ett förtryck över 
kvinnor som grupp blir även kvinnomisshandeln på personlig 
nivå möjlig.28  

                                                      
24 Stina Jeffner, Liksom våldtäkt, typ- om ungdomars förståelse av 
våldtäkt ( Stockholm: Brevskolan 1998), s.26 
25 Se exempelvis Jeffner, Kvinnojourskunskap (1999) och Hydén 
(1995), s.34ff 
26 Jeffner (1999), s.10 
27 Weinehall (1997) 
28 Ibid, s.8f  
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Eva Lundgren som också kan sägas tillhöra det feministiska 
perspektivet skriver i Våldets normaliseringsprocess- två parter- två 
strategier om misshandel som en process där våld  gradvis blir ett 
normalt drag i vardagen och som leder fram till att våldet 
accepteras och därmed blir ”normalt”.29 Hon menar också att ett 
misshandelsförhållande till viss del kan jämföras med andra 
parförhållanden där våld inte ingår. Båda typerna av förhållanden 
kan ses som processer där mannen och kvinnan förhåller sig 
aktivt till varandra och ett misshandelsförhållande inte är 
väsenskild utan gradskild från ett förhållande där våld inte ingår. 
Det betyder att i alla förhållanden förhåller sig parterna till 
varandra och hittar ett sätt att leva tillsammans, detta sker också i 
ett misshandelsförhållande även om förutsättningarna ser helt 
annorlunda ut och de delar som ingår i processen inte behöver 
vara desamma.30 
 
Carin Holmberg utgår också från ett feministiskt perspektiv i sin 
avhandling Det kallas Kärlek som handlar om unga jämställda par 
i Sverige.31 Hon menar att alla män och kvinnor som lever i 
förhållanden är, precis som samhället generellt sett, strukturerade 
kring mäns överordning och kvinnors underordning. Både män 
och kvinnor tolkar varandra utifrån de föreställningar om 
manligt och kvinnligt som finns i samhället. Män och kvinnor 
tillsammans skapar och upprätthåller en maktasymmetri i 
                                                      
29 Lundgren (2001) 
30 Lundgren (2001), s.2-4 
31 Carin Holmberg Det kallas kärlek (Göteborg:Anamma, 1993) 
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relationen. Ett maktförhållande som därför också bibehålls och 
återskapas i samhället i stort.32  
 
Det finns dock även kritiker till detta perspektiv. Margareta 
Hydén ser det feministiska perspektivet som positivt eftersom 
det ökat kunskapen om våld mot kvinnor. Hon instämmer i att 
man inte kan tala om våld mot kvinnor i äktenskapet utan att låta 
beskrivningen av frågan centreras kring makt. Samtidigt menar 
hon att perspektivet lätt kan bli ensidigt och då i stället hämmar 
kunskapsutvecklingen. Förhållandet mellan mannens 
överordning och kvinnans underordning blir, i vad Hydén 
benämner ett fundamentalistiskt feministiskt perspektiv, statiskt. 
Hon ser det som att perspektivet vill framföra en bild av män 
som onda och kvinnor som goda offer och att grundförståelsen 
av kön är biologiskt determinerat snarare än kulturellt baserad.33 
Hon utvecklar i stället ett tredje perspektiv där hon ser våld mot 
kvinnor som en social process och ett samhälleligt fenomen. Det 
betyder att man sätter den misshandlade kvinnan och den 
misshandlande mannen och deras gemensamma berättelse i 
fokus. Det är deras gemensamma erfarenheter och tolkningar av 
det som skett, deras gemensamma självförståelse, som gör att 
man kan få förståelsen för kvinnomisshandel som en social 
process. Hydén menar att våld mot kvinnan är ett samhälleligt 
fenomen som äger rum under vissa kulturella betingelser och 
tolkas inom ramarna för vissa specifika kulturella regler och 

                                                      
32 Ibid 
33 Hydén, (1995)s.45f 
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normer. 34 Samtidigt problematiserar inte Hydén hur de 
samhälleliga könsstrukturerna ser ut och hur det i sin tur kan 
påverka hur kvinnan uppfattar den misshandel hon varit med 
om; det vill säga hur hon ser på sig själv utifrån det som sker.  
I den forskning som bedrivits om fenomenet kvinnomisshandel 
finns det studier om både kvinnor och män och även om båda 
makarna i en och samma familj där våld förekommit.35 
Misshandel kan dock förutsättas påverka alla parter berörda av 
våldet. Det kan kanske därför tyckas lite märkligt att det innan 
Katarina Weinehalls avhandling Att växa upp i våldets närhet, som 
kom 1997, inte gjorts någon forskning där barnen i 
misshandelsfamiljer har fått komma till tals.36 Det finns inte 
heller, vad jag funnit, någon undersökning i Sverige som visar 
hur unga tjejer som blivit misshandlade av sin partner, upplever 
detta. Det finns inga studier som problematiserar om deras 
situation kan antas vara specifik just på grund av att de är unga. 
Detta trots att det finns siffror som visar att nästan var 4:e 
kvinna i åldersgruppen 18-24 år blivit utsatta för våld av en man 
under det senaste året och att denna grupp också är särskilt utsatt 
för sexuella trakasserier.37 
 

                                                      
34 Ibid, s.51 
35 Se exempelvis Hydén (1995), Bergman (1987), Lundgren (2001), 
BarbroLennéer- Axelsson, Männens röster i kris och förändring (Stockholm: 
Sesam 1989) 
36 Weinehall, (1997), s.83  
37 Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kallikoski, ( 2001), s.84 
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Kvinnojourer 

Kvinnojourerna är viktiga att nämna i diskussionen kring 
kvinnomisshandel då de är ett led i kvinnorörelsens arbete med 
att uppmärksamma kvinnomisshandel som ett 
samhällsproblem.38 Sverige fick sin första kvinnojour 1975 och i 
dag finns ca 140 kvinnojourer runt om i Sverige samt att det 
finns en del andra verksamheter, bland annat i kommunal regi, 
som också riktar sig till misshandlade kvinnor. Vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala har även Rikskvinnocentrum öppnats för att 
hjälpa misshandlade och våldtagna kvinnor.39 Kvinnojourerna 
kan arbeta på olika sätt men i grunden kan de sägas stå på samma 
plattform. De har vuxit fram som en del av kvinnorörelsen och 
de är därför förankrade i en feministisk tradition. Därför 
förhåller sig också jourerna till den praktiska verkligheten på ett 
sätt som stämmer överens med en feministisk ideologi, menar 
Stina Jeffner i en studie om kvinnojourernas arbete. Bland annat 
ser de det som att alla kvinnor i samhället lever i en underordnad 
position men graden kan skilja sig.40  
 
De flesta kvinnojourer arbetar ”endast” med de misshandlade 
kvinnorna men det har nu startat andra men liknande 
verksamheter där männen också kan få hjälp. Frideborg i 
Norrköping är ett exempel på detta då de har en verksamhet som 
riktar sig både till kvinnor, män och även barn i familjer där våld 

                                                      
38 Jeffner (1999) 
39 Jeffner (1999) 
40 Ibid, s.9 
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förekommer/har förekommit. De har nu också bildat grupper 
som särskilt riktar sig till unga kvinnor mellan 16-24 år. För att 
uppnå syftet med denna studie, att belysa unga misshandlade 
kvinnors problem, valde jag därför att söka informanter till min 
studie på Frideborg.41  

Frideborg 

Frideborg är en samverkansverksamhet mellan socialtjänsten i 
Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, 
frivården, landstinget, polisen, åklagarkammaren och 
kvinnohuset. Frideborg startade 1994 men permanentades först 
1997.42 Deras huvudsakliga mål är att minska antalet fall av mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer. De vänder sig som tidigare 
nämnts både till kvinnor, män och barn. De som arbetar på 
Frideborg har en utbildning som socionomer och arbetar i dag 
som samordnare eller gruppledare för de kvinnor, män eller barn 
som kommer till verksamheten.43  
 
Det bör påpekas att Frideborg och Kvinnojouren inte riktigt är 
samma sak. Man samarbetar dock, exempelvis, genom att ha 
eftergrupper tillsammans, där kvinnorna kan gå efter de avslutat 
gruppsamtalen på Frideborg. Frideborg har inte möjlighet att ge 
kvinnor som behöver fly hemifrån tak över huvudet, utan kan i 

                                                      
41 Se fortsatt beskrivning av urval av informanter under rubriken ”Mitt 
besök på fältet” i metoddelen 
42 Jan Karlsson & Katarina Karlsson, Frideborgs Verksamhetsrapport 1999 
(1999) 
43 Telefonintervju med anställd samordnare på Frideborg, 12/2 2002 
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stället hjälpa dessa kvinnor att ta kontakt med Kvinnojouren. 
Frideborg har inte heller några ideellt anställda vilket många 
gånger är fallet på olika kvinnojourer. Det finns också en 
arbetsgrupp där de som samverkar med Frideborg träffas. Bland 
personalen på Frideborg upplevs det ibland tungrott med så 
många myndigheter som ska samarbeta, men samtidigt ser man 
det som oerhört viktigt med en öppen kommunikation för att 
hjälpa de kvinnor i samhället som råkar ut för misshandel. En 
samsyn mellan myndigheterna är nödvändig för att ingen kvinna 
ska hamna mellan stolarna. De olika samverkansorganen hjälper 
varandra med olika kunskaper eftersom de möter kvinnorna i 
olika situationer.44  
 
Vad gäller kvinnorna på Frideborg erbjuds de stöd och hjälp 
genom att få möjlighet att prata om det de upplevt och hur det 
påverkat dem. Detta sker till en början i individuella samtal. De 
individuella samtalen är till för att stötta och hjälpa kvinnan i den 
situation hon befinner sig i för tillfället. Det kan handla om hjälp 
och stöd för att våga anmäla mannen, hjälp att hitta en målsägare 
och stöd vid eventuell rättegång. De kan också få råd om vad 
som händer när våldet polisanmäls och vad de har för 
möjligheter att få hjälp av myndigheter och andra 
organisationer.45 Kvinnorna erbjuds även möjlighet att deltaga i 
gruppverksamhet med andra kvinnor som har liknande 
erfarenheter. I de individuella samtalen uppmuntras kvinnan till 
att senare deltaga i gruppsamtal, eftersom gruppsamtalen ses som 
                                                      
44 Ibid 
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oerhört viktiga. Genom att möta andra kvinnor som varit med 
om samma sak inser kvinnan att hon inte är ensam och värdelös, 
menar man på Frideborg. Kvinnorna  hjälper varandra och den 
grupprocessen, uppfattar personalen på Frideborg, ge så mycket 
mer än vad ett individuellt samtal kan ge.46  
 
Kvinnorna kommer från alla samhällsklasser eller sociala grupper 
i samhället, det kan med andra ord vara vem som helst.47 
Kvinnorna kan få kontakt med Frideborg som meddelats av 
polisen om alla misshandelsfall som räknas som 
Frideborgsärende. Här avses de fall där kvinnan blivit 
misshandlad av en man hon har eller har haft en nära relation 
med.48 Frideborg tar sen i sin tur kontakt med kvinnan och 
informerar om det stöd och den hjälp som finns. Kvinnan kan 
också få kontakt med Frideborg genom socialtjänsten eller att 
hon söker upp verksamheten själv.49 Det kan också vara genom 
kuratorer på skolor, gynekologiskamottagningen, 
akutmottagningen samt diakonissor i kyrkan som kvinnor 
kommer i kontakt med verksamheten. När verksamheten på 
senare år blivit mer känd, ökar både antalet kvinnor som själva 
söker kontakt med Frideborg och kvinnor som får kontakt 
genom andra instanser.50  
 
                                                                                                      
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Frideborg informationsblad 
49 Landemark (1994), s.26  
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På Frideborg ser man det som en lång process som kvinnan ska 
ta sig igenom för att bearbeta den misshandel hon utsatts för. 
Frideborg har inte resurser att följa kvinnan hela vägen eftersom 
det kan ta flera år men deras verksamhet kan vara en hjälp på 
vägen. Det Frideborg ser som viktigast med den hjälp de kan ge 
kvinnan är att få kvinnan att känna att hon kan ta makten över 
sitt eget liv och att hon får mod att agera själv. Det menar 
personalen på Frideborg att männen som misshandlat kvinnorna 
tagit ifrån dem. De lär också kvinnorna att det som hänt inte är 
deras fel och att de inte ska lägga all skuld eller allt ansvar på sig 
själva för det som hänt. 51. 
 
Under hösten 2001 har Frideborg startat speciella grupper för 
unga tjejer mellan 16-24 år. Det har möjliggjorts genom att 
Frideborg beviljades projektpengar från Socialstyrelsen för att 
kunna starta sådana grupper. Ansökningen av projektpengar 
gjordes, eftersom de anställda på Frideborg ansåg att det kunde 
vara svårt för unga tjejer att agera i grupp med ”äldre” kvinnor. 
Som tidigare nämnts syftar gruppsamtalen till att de 
misshandlade kvinnorna ska kunna spegla sig i andra människor 
som varit med om samma sak. Därför kan det vara svårare för 
unga tjejer att vara i en grupp med ”äldre” kvinnor som kan 
antas ha andra livserfarenheter just på grund av sin ålder. Hos 
Frideborg hade man redan problem med att hålla kvar unga tjejer 

                                                                                                      
50 Telefonintervju med anställd samordnare på Frideborg, 12/2 2002 
51 Ibid 
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i gruppverksamheten. Det ville man ändra på genom det här 
projektet.52  
 

Syfte och frågeställning 

Trots att många faktorer pekar på att unga tjejer i dag blir utsatta 
för våld och sexuella trakasserier av män, finns inte kunskapen 
om hur de påverkas av våldet eller hur de hanterar det. Jag utgår 
också ifrån att unga människor generellt sett har många problem 
att brottas med när de ska försöka förstå vilka de är och vilken 
plats de har i samhället. De unga tjejer som blir misshandlade 
skulle då ha ytterliggare problem att hantera. Mitt syfte med 
denna studie är att beskriva och försöka ge en bild av hur några 
unga kvinnor, som var mellan 16-24 år när misshandeln startade, 
själva upplever och har påverkats av den misshandel som riktas 
mot dem av en kille de har/ har haft en nära relation till. Syftet är 
också att påvisa vilka diskurser som tjejerna påverkas av och 
förhåller sig till beroende på den situation de befinner sig i. 
Den övergripande frågeställningen i studien är; 
Hur påverkas de unga tjejernas identitetsskapande av 
misshandeln? 
 
Utifrån den övergripande frågeställningen och syftet följer också 
följande frågeställningar; 
Hur har misshandeln påverkat dessa tjejers självbild? 

                                                      
52 Bakgrundsbeskrivning till Frideborgs projektansökan till 
socialstyrelsen  
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Hur ser tjejerna på sig själva i jämförelse med andra människor? 
Hur ser tjejerna på och hur planerar de sina liv inför framtiden? 
 
Det är de unga tjejernas upplevelser, hur de talar om det de varit 
med om och hur de gör situationen begriplig för sig själva, som 
kommer att vara i fokus i denna studie. Jag kommer inte att göra 
någon närmare jämförelse med äldre kvinnor i samma situation 
eller jämföra med andra människors uppfattningar om 
misshandel. Min uppfattning är nämligen att oavsett vad andra 
människor tycker är den verklighet, dessa tjejer presenterar, deras 
verklighet och sann för dem. Då det inte finns någon tidigare 
forskning där just unga misshandlade kvinnor är i fokus kommer 
jag givetvis ta del av annan forskning som behandlar 
kvinnomisshandel För att synliggöra hur unga kvinnors 
upplevelser av misshandel eventuellt kan uppfattas som specifik, 
på grund av att de just är unga och samtidigt står inför ett stort 
identitetsarbete, är detta aspekter som kommer att tas i 
beaktande.  
 

Disposition 

I uppsatsen presenteras först den teoretiska bakgrunden med de 
olika teoretiska perspektiven till denna studie. Efter det följer 
kapitlet med en metodologisk genomgång. Jag beskriver hur 
kontakten med intervjupersonerna togs och hur jag genomförde 
intervjuerna. Här presenteras även analysmetoden samt 
forskningsetiska övervägande. Den empiriska redovisningen som 
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följer särskiljs från efterkommande analys och presenteras i 
teman efter vad som framkommit i intervjuerna. Uppsatsen 
avslutas med en diskussion och reflektion över det som 
framkommit i den empiriska delen samt i analysen. 

Teoretisk bakgrund 

Subjekt, identitet och maktrelationer är tre begrepp som blir 
centrala i analysen av de unga misshandlade tjejernas 
identitetsskapande. Därför kommer jag i denna studie att 
fokusera på subjektets betydelse och identitetsskapande utifrån 
Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori53, Michel 
Foucaults subjektsbegrepp och problematisering av 
maktrelationer i diskurser54 samt Sara Mills feministiska 
perspektiv på diskursanalys.55 Detta eftersom deras teorier kan 
sägas vara väl etablerade inom dessa områden samtidigt som de 
går att sammanföra med mitt empiriska material. För att uppnå 
studiens syfte diskuteras även identitetsskapande utifrån ett 

                                                      
53 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy- 
towards a radical democratic politics  
(London:Verso 1985) och Winther- Jörgensen, Marianne & Phillips, 
Louise, Diskursanalys- som teori och metod (Studentlitteratur, Lund 2000) 
54 Michel Foucault, Power/Knowledge. Selected interviews and other writings 
1972-1977. Edt Colin Gordon (London: Harvester Wheatsheaf 1980) 
och Diskursens ordning (Stehag 1993) 
55 Sara Mills, Discourse (London: Routledge 1997) 
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symbolisk interaktionistiskt56-, feministiskt57,- samt ett 
åldersperspektiv.58   
 

Diskursanalys som teori 

Diskursanalys är inte en enda ansats och kan ha något olika 
betydelser i olika sammanhang.59 Generellt kan dock sägas att 
diskursanalys är ett bestämt sätt att se världen och Marianne 
Winther Jörgenssen & Louise Phillips använder sig av 
socialkonstruktionisten Vivien Burrs fyra premisser för att 
beskriva några av de utgångspunkter diskursanalysen har;60 
1)En kritisk inställning till självklar kunskap; Vad vi vet och vår 
kunskap om världen är ingen objektiv sanning. Vi kategoriserar 
världen och genom denna kategorisering förstår vi den. 

                                                      
56 Se exempelvis Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen- med ett 
symbolisk interaktionistiskt perspektiv (Lund: Studentlitteratur 1999) 
och Holmberg (1993) 
57 Se exempelvis Jeffner (1998)/(1999), Lundgren (2001), Catharine A. 
MacKinnon,Toward a Feminist Theory of the State (Harward University 
Press 1991)och Nickie Charles, Feminist Practices- Identity, Difference, Power 
ur Practising Feminism- Identity, Difference and Power (red)Nickie Charles & 
Felicia Hughes- Freeland, (London: Routledge 1996) 
58 Se exempelvis Thomas Ziehe, Ny ungdom- om ovanliga läroprocesser 
(Stockholm: Norstedts 1986) och Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, 
modernitet (Stockholm/ Stehag: Symposion 1993) och Anette Göthlund, 
Bilder av tonårsflickor- om estetik och identitetsarbete (Linköpings universitet, 
Linköping 1997) 
59 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.7, se vidare problematisering 
av användandet av diskursanalys under rubriken ”Diskursanalys som 
metod”  
60Ibid,s.11 
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2)Historisk och kulturell specificitet; Hur vi ser på och förstår 
världen är historiskt och kulturellt bundet. Hur vi ser på världen 
och oss själva kunde sett annorlunda ut och det kan också 
förändras över tid. Diskursivt handlande är ett socialt handlande 
som bidrar till att konstruera den sociala världen med kunskap, 
identiteter och sociala relationer. Därmed bevaras vissa sociala 
mönster. Detta betyder i förlängningen också att världen inte är 
given på förhand eller att människor är autentiska. 
3)Samband mellan kunskap och sociala processer; Hur vi ser på 
världen och andra människor formas och upprätthålls i sociala 
processer. Den sociala interaktionen leder till kunskap och där 
skapas gemensamma sanningar och man kämpar om vad som är 
sant eller falskt. 
4) Samband mellan sanning och social handling; En social 
världsbild leder till olika sociala handlingar.  
 
Detta innebär att den sociala konstruktionen av kunskap och 
sanningar får konkreta sociala konsekvenser. Det vill säga att 
individen påverkas och styrs delvis av diskursen i sitt handlande 
men samtidigt kan individen påverka diskursen vilket innebär att 
de diskursiva ramarna kan förändras. Det betyder också att 
diskursivt skapade könsskillnader konstruerar och bestämmer 
hur män och kvinnor bör och kan förhålla sig till varandra i en 
relation. Det betyder samtidigt att individer i den sociala 
interaktionen gemensamt förhandlar om vad som är sant och 
falskt och att denna kunskap efterhand kan förändras. Både 
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kvinnan och mannen eller tjejen och killen är därmed delaktiga i 
att skapa normerna i könsrelationer.61  

Subjektet och identitet 

Enligt Winther- Jörgensen & Phillips är det Foucault som bildar 
utgångspunkten för diskursanalysens subjektsuppfattning. Han 
menar att subjektet inte är en suverän och autonom varelse. 
Subjektet skapas i diskurser och blir ett medium för kulturen och 
dess språk.62 Enligt Sara Mills tar Foucault också avstånd från det 
Cartesianska subjektet vars existens vilar på förmågan att se sig 
själv som unik och distanserad från andra. Foucault är i stället en 
del av det poststrukturalistiska tänkandet som ifrågasätter det 
individuella självet med makt och kontroll över sig själv, menar 
Mills.63 För att öka förståelsen för identitet och subjekt utifrån 
ett diskursanalytiskt perspektiv och för att passa in i 
sammanhanget med misshandel av unga tjejer ser jag att 
begreppen subjekt och identitet kan kopplas till andra än 
Foucaults teorier. Här använder jag mig av Laclau & Mouffes 
diskursteori. Laclau & Mouffe följer dock Foucaults synsätt om 
att betrakta subjektet som delvis determinerad av strukturerna. I 
diskurser finns det alltid, enligt Laclau och Mouffes, diskursteori 
angivet vissa positioner som subjektet kan inta och alla har inte 

                                                      
61 Thomas Öhlund, Normaliseringspraktiker i det moderna samhället- en 
diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt (Umeå universitet, Umeå 1997), 
s.26 
62 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.21 
63 Mills(1997), s.33 
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tillgång till samma subjektspositioner.64 Begränsningarna följer 
normer i vårt samhälle och kan till exempel handla om kön. 
Kvinnor och män har inte alltid möjlig tillgång till samma 
subjektspositioner i en diskurs. Till subjektspositionerna knyts 
också vissa förväntningar om hur man ska uppföra sig och vad 
man kan säga och inte säga. Den subjektsposition som man blir 
tilldelad och samtidigt tar till sig begränsar handlingsutrymmet 
för individen. Det är dock ytterst viktigt att tillägga att inga 
subjektspositioner är statiska och för alltid desamma, precis som 
normer i vårt samhälle kan förändras kan subjektspositionerna 
och förväntningarna som därmed följer också förändras 65 Laclau 
och Mouffe menar också att individen identifierar sig med dessa 
subjektspositioner och genom dem skapar sin identitet. Alla 
identiteter står också i relation till en annan identitet och alla 
relationer har en viss karaktär.66 Identiteten har nodalpunkter67 
och ett exempel på det kan vara kvinna. Den diskursiva 
konstruktionen av ”kvinna” anger vad som kan associeras till 
och skilja sig ifrån ”kvinna”. Diskursen ger därmed vissa 
anvisningar till människor som identifierar sig som kvinna, 
anvisningar som man mer eller mindre måste leva upp till om 
man av omvärlden vill bli betraktad som en ”riktig” kvinna. Det 
är när individen låter sig representeras av en samling signifikanter 

                                                      
64 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s.48 
65 Laclau & Mouffe (1985), s.115-116 
66 Ibid, s.106 
67 En nodlapunkt är ett priviligerat tecken kring vilket de andra tecknen 
ordnas och från vilken de får sin betydelse. Se vidare beskrivning i 
Winther Jörgenssen & Phillips,s.33 
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med en nodalpunkt som centrum som man får en identitet.68 
Identiteter är något man accepterar, tilldelas eller motsätter sig i 
diskursiva praktiker och därmed uppfattas identitet som något 
alltigenom socialt.69 Identiteten är också föränderlig precis som 
diskurserna är det och subjektet ses som fragmenterat. Det har 
flera olika identiteter beroende på vilka diskurser det ingår i.70 
Det vill säga, subjektet har inte bara en position i en diskurs utan 
flera positioner i flera olika diskurser och dessa står alltid i 
motsättning till varandra. Subjektet kan påverka diskursen men 
har samtidigt inte tillgång till hela diskursen. Det är därmed 
möjligt att identiteterna kan bli fragmenterade och instabila 
eftersom de konstrueras genom en mängd motsägelsefulla och 
antagonistiska diskurser. 71   

Gruppidentitet 

Enligt Winther Jörgenssen & Phillips ligger individuell identitet 
och gruppidentitet nära varandra i diskursteorin. Detta betyder 
att det inte är långt från att identifiera sig som kvinna till att 
identifiera sig som medlem av gruppen kvinnor. Människor blir 
en grupp genom att vissa identitetsmöjligheter framställs som 
relevanta och andra ignoreras.72 Människor likställs med varandra 
genom en gemensam nämnare som i min studie skulle vara 
kvinnor som utsatts för misshandel. I diskursiva gruppbildningar 

                                                      
68 Laclau & Mouffe (1985), s.113 
69Winther Jörgensen & Phillips (2000), s.51 
70 Laclau & Mouffe (1985), s. 115 
71 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.48-49 
72 Ibid, s.51f 
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utesluts de som inte tillhör gruppen och man fokuserar inte 
heller på skillnader inom gruppen.73 Detta innebär i fallet med 
misshandlade kvinnor som grupp, att man bortser från att 
exempelvis en misshandlad kvinna kan ha mer gemensamt med 
en kvinna som inte är misshandlad än en som är det, eller att en 
kvinnan kan ha mer gemensamt med en man än med andra 
kvinnor. 

Makt 

Maktrelationer i diskurserna är en viktig del av diskursanalysen 
och precis som vad gäller för diskursanalysens 
subjektsuppfattning, utgår diskussionen om makt ofta från 
Foucaults maktbegrepp.74 Foucault skriver i Power/Knowledge att 
makt inte ska förstås som förtryckande från subjekt till subjekt 
utan som spridd över sociala praktiker och produktiv. Makten 
ska mer ses som att den skapar former för subjektivitet och 
beteenden än som att den förtrycker. Foucault menar att den 
kunskap vi besitter är resultatet eller effekten av maktkamp och 
också därför kan makten ses som positiv.75  Makten ska inte 
heller ses om något statiskt som vissa individer har tillgång till 
medan andra inte. Makten måste i stället, enligt Foucault, 
analyseras som något som cirkulerar och som alla individer har 
möjlighet att tillgodogöra sig; det finns inte heller några 

                                                      
73 Ibid, s.52 
74 Se exempelvis Mills (1997), s.19, Winther Jörgensen & Phillis (2000) 
och Öhlund (1997) 
75 Foucault (1980) , s. 119 
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maktrelationer utan motstånd.76 Dock kan makten inte ses som 
att den demokratiskt delas lika mellan alla individer och det blir 
därför viktigt att studera hur maktens mekanismer fungerar.77 
Det innebär att se vilka diskurser som har skapats och hur 
maktrelationerna i dessa ser ut. Denna syn på makt i diskurser 
kan också göra det möjligt att se relationerna som ett maktspel 
där alla individer är delaktiga.  
 
Maktspelet i diskursen begränsar på så sätt att det både skapar 
vår sociala omvärld i diskurser och gör att omvärlden kan se ut 
och omnämnas på vissa sätt medan andra alternativa 
benämningar utesluts. Foucault säger i Diskursens ordning ”…alla 
vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 
som helst och, slutligen att inte vem som helst får tala om vad som helst.”78 
Makten blir därmed tätt förbunden med diskurser. Diskursen är 
inte bara det som för maktsystemen vidare utan man slåss också 
genom diskursen – för att försöka erövra diskursens makt79 Det 
finns inte heller någon sanning utan makt. Sanningen skapas i 
och genom de diskurser som har makt att framställa vad som är 
sant och vad som ska hållas för sant. Därigenom skiljs vad som 
anses som sant och vad som anses som falskt åt. Därmed kan 
också olika samhällen urskilja olika diskurser som framstår som 
sanna.80 De individer som har makten att framföra sanningen är 

                                                      
76 Ibid, s.98 
77 Foucault (1980), s.99-100 
78 Foucault (1993), s.7 
79 Ibid, s.8 
80 Foucault (1980), s.131 
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individer som intagit positioner i samhället knutna till den 
maktapparat som är rådande.81 Det kan tolkas som att det därför 
inte går att komma bakom diskursen till en sannare sanning. Det 
kan också tolkas som att trots att man kan se det som att alla i 
diskursen är delaktiga i dess maktspel är de som genom sina 
positioner har rätten att framföra sanningen i ett överläge. De 
kan genom sitt tolkningsföreträde förtrycka människor som på 
grund av olika anledningar inte har samma position. Samtidigt 
bidrar de med underordnande positioner i diskursen till att skapa 
dessa relationer och sin egen underordning genom sitt 
accepterande av diskursens normer. 

Diskursanalys utifrån en feministisk teori  

Trots att Foucault själv inte problematiserat könsaspekten utifrån 
ett kvinnligt perspektiv och att hans teorier är ganska 
svåröversatta till feministiska angelägenheter, har många 
feminister använt sig av Foucaults synsätt på diskurser. Detta 
beror enligt Mills på att han teoretiserar maktaspekten.82 Många 
feministiska teoretiker har haft ett intresse av att analysera 
maktrelationer och hur kvinnor som individer och i grupp 
förhandlar om makten. På senare tid har också feminister 
analyserat hur makten manifesterar sig själv och blir 
motståndskraftig i relationer i vardagslivet. Det betyder att 
kvinnan inte endast ses som ett offer för sin underordnade 
ställning i relationen till män, utan också som en aktiv individ 

                                                      
81 Ibid, s.132 
82 Mills (1997), s.78 
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som är med och skapar men också motsätter sig de diskurser 
hon ingår i.83  
 
Feministerna har alltsedan 1960-talet insisterat på att ”det 
personliga är politiskt” men det är först på senare tid som många 
andra också sett ”kvinnofrågor”, exempelvis hushållsarbete och 
barnpassning, som strukturella och därmed politiska problem 
istället för individuella. Problematiseringen av detta kan också 
kopplas till Foucaults teori om maktrelationer.84 Enligt Catharine 
MacKinnon, feminist och professor i juridik, har män, 
åtminstone hittills, haft störst inflytande på strukturerna i 
samhället, vilket bland annat innefattar lagar och förordningar. 
Det innebär att samhället är uppbyggt på mäns överordning.85 
Det innebär också att kvinnor som grupp är underordnade män 
och därmed också samhället eftersom männen har makten i 
samhället. Deras underordnande status i arbetslivet och i 
samhället i övrigt, påverkar kvinnor som individer även i den 
privata relationen till män. Samtidigt kan inte kvinnors problem 
ses som individuella och måste därför också problematiseras som 
ett övergripande problem. Genom att kön används som en 
onaturlig karakteristik för fördelning av makten i samhället blir 
det personliga också politiskt.86  
 

                                                      
83 Ibid, s.78 
84 Ibid, s.79 
85 MacKinnon (1991), s.168 
86 Ibid, s.95 
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Det finns kritik mot Foucaults syn på makt för att han inte 
diskuterar systematisk maktutövning. Det skulle enligt Nickie 
Charles kunna vara en fara om mäns makt över kvinnor förklaras 
som något kvinnan skulle kunna motsätta sig på individuell nivå. 
Då skulle exempelvis kvinnan kunna göras ansvarig för att hon 
blir misshandlad.87 Samtidigt går det att komma ifrån detta 
genom att hålla fast vid att makt, som Foucault menar, inte delas 
demokratiskt lika i diskurserna samt ser det som Laclau & 
Mouffe att de subjektspositioner som individen tilldelas 
begränsar handlingsutrymmet för individen.  

Fördelen med diskursanalys utifrån ett feministiskt perspektiv 

Sara Mills menar att om kvinnlighet och kvinnor ses som en 
ideologi, där kvinnan är subjektet, tenderar det till att bli en 
homogen syn på kvinnan.88 Ideologi definieras ofta enligt Sara 
Mills som ’falsk medvetenhet’ eller en föreställd representation 
av de riktiga förhållandena av verkligheten. Falskheten avslöjas 
genom att man kritiserar samtidigt som man befinner sig utanför 
ideologin.89 Det skulle enligt Mills betyda att alla kvinnor 
påverkas på samma sätt och hänsyn inte tas till exempelvis klass 
eller sexualitet.90 Detta synsätt problematiserar inte heller varför 
kvinnorna accepterar strukturerna eller varför dessa fortlever om 
de nu ses som något negativt och som begränsar kvinnor.91 Sara 

                                                      
87 Charles (1996), s.14-15 
88 Mills (1997), s.86 
89 Ibid, s.32-33 
90 Ibid, s.86 
91 Ibid,s.87 
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Mills menar att man istället med fördel kan se på fenomenet som 
en kvinnlig diskurs där strukturerna kan förändras över tid på 
grund av kvinnornas motstånd.92 Diskursen kan vidare ses som 
den grund där sociala relationer organiseras och förhandlas 
mellan individerna. Både män och kvinnor är aktiva i att 
konstruera positioner för dem själva i diskursen genom att 
använda sig av möjliga diskursiva konstruktioner93 
Diskursanalysen, enligt Mills, förnekar inte att det finns praktiker 
som förtrycker kvinnor men de får inte ses som likformiga eller 
som att de påverkar alla kvinnor på samma sätt eftersom 
gruppen kvinnor inte är en homogen grupp.94 

Diskursens roll i formandet av världen 

Utövandet av diskurs är en social praktik som formar den sociala 
världen. Att det är en social praktik betyder att handlingar å ena 
sidan är konkreta, individuella och kontextbundna, men å andra 
sidan är de samtidigt institutionaliserade och social förankrade 
och har därför en viss regelbundenhet.95 Jag utgår från Laclau & 
Mouffe som menar att det sociala består av mer eller mindre 
diskursiva praktiker.96 Det betyder att det inte bara är text och tal 
som utgör diskurser utan att diskurserna även är materiella och 
att till exempel infrastruktur, institutioner och ekonomi uppfattas 

                                                      
92 Ibid, s.88 
93 Ibid, s.91 
94 Ibid, s.93 
95 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.25  
96 Laclau & Mouffe (1985), s.107 
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som diskurs.97 Detta skiljer sig från Foucault som, åtminstone i 
sina tidiga texter, menar att det går att skilja mellan diskursiva 
och icke-diskursiva praktiker.98 Samtidigt menar Laclau & 
Mouffe att det kan finnas en tröghet i vissa diskurser som gör 
dem svårare att påverka än andra diskurser.99  
 
Enligt Winther Jörgenssen & Phillips har olika diskursanalytiska 
angreppssätt olika fokus gällande det som är centralt i diskursens 
roll i formandet av världen. Ett exempel kan vara hur viktigt och 
på vilket sätt de diskursiva vardagspraktikerna är. Laclau & 
Mouffes diskursteori skulle då vara mer intresserad av abstrakta 
diskurser, enligt Winther Jörgenssen & Phillips. Det betyder att 
de är mer intresserade av hur diskurserna på ett överordnat sätt 
begränsar våra handlingsutrymmen än enskilda människors 
aktiva och kreativa användning av diskurser. 100 Samtidigt 
innefattar diskursteorin att dessa diskurser skapas, bevaras och 
förändras i konkreta vardagspraktiker.101 Vad gäller unga 
misshandlade kvinnor finner jag det intressant att se hur 
diskurserna kan begränsa dessa tjejers handlingsmöjligheter 

                                                      
97 Winther Jörgenssen& Phillips (2000), s.25. Se vidare i Winther-
Jörgenssen & Phillips för diskussion om hur olika diskursanalytiker 
skiljer sig i frågan om huruvida allt kan ses som diskursiva praktiker 
eller om det finns en distinktion mellan sociala och diskursiva praktiker. 
98 Jacob Torfing, The new theories of discourse-Laclau,Mouffe and 
Zizek,(Oxford: Blackwell Publishers Ltd 1999), s.90-91 se även i samma 
text vidare diskussion om begreppen diskursiva och icke-diskursiva 
praktiker 
99 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.45 
100 Ibid, s.26-27  
101 Ibid 
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samtidigt som det är intressant att se hur individerna hanterar 
diskursernas begränsningar i sin vardag. Sammanfattningsvis 
uppfattar jag att då diskurserna påverkar den sociala världen 
påverkar det människors vardagsverklighet i allra högsta grad 
samtidigt som individen i sin vardag kan påverka de diskurser 
hon ingår i.  

Symbolisk interaktionism 

Språket och den sociala kommunikationen är viktig även inom 
den symboliska interaktionismen. En utgångspunkt i den 
symboliska interaktionismen är att om människan definierar en 
situation som verklig så är den också verklig i sina konsekvenser. 
Den verklighet som individen uppfattar påverkar därmed också 
individens beteende.102 Situationen utgörs av de personer vi 
interagerar med, men samtidigt påverkar också individens 
sinnesstämning, hälsotillstånd och var vi befinner oss rent 
fysiskt, hur vi kommer att definiera situationen.103 All vår sociala 
verklighet är subjektiv men den kan upplevas som objektiv 
genom att vi som sociala varelser har lärt oss benämna fenomen 
och företeelser på samma sätt. Vi har genom interaktionen med 
andra människor skapat symboler för den objektiva förståelsen 
av vår verklighet och även för förståelsen av oss själva, vår 
jagmedvetenhet.104 Interaktionen med andra människor är en 

                                                      
102 Tommy Svensson, Människa, interaktion och social omgivning- en grundbok 
i socialpsykologi med särskild tillämpning på psykiatrisk vårdproblematik ( 
Mullsjö: Ekbacken 1992), s.65 
103 Trost & Levin (1999), s.14 
104 Svensson (1992), s.72f 
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central aspekt i symbolisk interaktionism. Det är i samspelet med 
andra människor som individen skapar mening och det är också i 
interaktionen som gemensamma föreställningar och 
meningssammanhang skapas.105 För att ord och kroppsspråk ska 
bli till symboler, krävs dock att de har samma mening för andra 
individer i vår omgivning. Detta betyder emellertid inte att vi 
alltid menar det samma, situationen hjälper oss oftast att se den 
symboliska innebörden i ordet.106  
 
Inom symbolisk interaktionism betonar man också att 
individerna är aktiva. Alla individer ingår i en process där inget är 
statiskt utan hela tiden förändras.107 Precis som i diskursanalysen 
ser man i den symboliska interaktionismen att individen 
oavbrutet också påverkas av sin historia, alla upplevelser såväl 
individuella som sociala, spelar roll för hur vi just nu uppfattar 
omvärlden och oss själva.108 

Identitet och maktrelationer  

När symboliska interaktionister talar om identitet är 
uppfattningen om hur andra ser på mig lika viktig som hur jag ser 
på mig själv. Dessa andra kallas för signifikanta andra och är nära 
personer som är betydelsefulla för individen, till exempel, 
familjen, släktingar och vänner.109 Här utgår symbolisk 

                                                      
105 Svensson (1992), s.65 
106 Trots & Levin (1999), s.18 
107Ibid, s.18 
108Ibid, s.24 
109 Holmberg (1993), s.40 
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interaktionism från Charles Horton Cooleys term ”spegeljaget.” 
Det betyder att vi speglar oss i andras uppfattningar om oss 
själva och vi övertar också den uppfattningen i stort genom att vi 
låter det styra vår självbild och våra handlingsstrategier.110 Med 
andra ord är en individs identitet beroende av andra individer. 
Eftersom individen lever i ett samspel med andra individer och 
samhället i stort är inte heller människans identitet statisk utan 
kan förändras om situationen förändras eller definieras på annat 
sätt.111 Även den generaliserande andre får här betydelse. Den 
generaliserande andre ses som …samhället och dess norm- och 
regelsystem, den allmänna uppfattningen och generella handlingsmönster 
internaliserade i självet.112 
 
Kön113 ses som en grundläggande identitet inom symbolisk 
interaktionism. Man betraktar kön som en primär analytisk 
kategori och som meningsbärande i alla sociala, ekonomiska, 
kulturella och personliga sammanhang. Kön är något man är och 
det är inte bara en egenskap hos personen utan något som 
skapas och återskapas i interaktion med andra. Vad kön är, är 
                                                      
110 Svensson (1992), s.67 
111 Ibid, s.67 
112 Holmberg (1993), s.40 
113 Vissa feminister har infört begreppet genus istället för kulturellt/ 
socialt kön för att slippa förväxlingar med de som använder termen kön 
som något enbart biologiskt. Jag utgår dock här alltid i från att kön är 
kulturellt och socialt men definierar inte det specifikt varje gång termen 
används. Se vidare diskussion om termerna kön och genus användning 
och betydelse i exempelvis Johan Fornäs, Narcissus och det Andra- 
könsordningens särskiljanden och sammanfogningar ur Kön och Identitet i 
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dock inte något statiskt utan kan förändras i interaktion med 
andra och förutsättningarna för interaktionen finns i samhället.114 
Det innebär att vi blir kvinnor eller män genom att signifikanta 
andra tillskriver oss könsliga egenskaper. Dessa tillskrivningar 
blir en del av vår könsidentitet och vår självuppfattning. En 
individs handling ses av andra mot bakgrund av vilket kön 
individen har och detta kommer att påverka andra individers 
tolkning av handlingen. Socialpsykologen Carin Holmberg menar 
att vi ofta uppfattar kön och könsliga egenskaper som 
självklara.115 Vi ser könsskillnader som ”naturliga sanningar”. En 
individs egna uppfattningar om kön har internaliserats i 
interaktionen med signifikanta andra samt med de rådande 
normer och allmänna uppfattningar som finns i samhället och 
som individen internaliserat i sig själv.116 
 
En kritik som framförts mot den symboliska interaktionismen är 
att den i alltför liten utsträckning tar hänsyn till klass- och 
maktstrukturer i samhället. Samhället blir i symbolisk 
interaktionism en fråga om enskilda individers och grupper 
interaktionsprocesser medan övergripande politiska strukturer är 
frånvarande117. Jag kommer dock att i min studie fokusera på de 
signifikanta andras betydelse för individens uppfattningar om och 

                                                                                                      
förändring ( red) Johan Fornäs, Ulf Boftius & Sabina Cwejman 
(Stockholm: Stehag 1991) 
114 Trost & Levin (1999), s.158 
115 Holmberg (1993), s.44 
116 Inom den symboliska interaktionismen också kallad för den 
generaliserande andra, Holmberg (1993), s.44 
117 Svensson (1992), s.78 
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förståelsen av sig själv och sin verklighet. Detta relaterat till ett 
diskursanalytiskt perspektiv, där maktstrukturer i diskurser är av 
central betydelse. Dessa både angreppsätt kan, menar jag, på 
detta sätt komplettera varandra och vara relevanta i analysen av 
hur unga misshandlade tjejers identitetskapande påverkats av den 
misshandel de varit utsatta för. 

Könsidentitet- en feministisk utgångspunkt  

Catharine MacKinnon pratar om erfarenhetens betydelse för 
kvinnors möjlighet att skapa en gruppidentitet genom något hon 
kallar Consciousness Raising vilket, enkelt uttryckt, innebär att 
kvinnor blev/blir medvetna om att deras vardagslivssituation 
delas av många andra kvinnor.118 Consciousness Raising grupper 
startades första gången på 1960-70-talet och handlade från 
början om kvinnor som träffades i olika grupper för att dela 
erfarenheter. Hur grupperna var utformade och vilket exakt syfte 
de hade kunde variera men vad de hade gemensamt var att 
kvinnorna började diskutera sin situation i samhället just på 
grund av att de var kvinnor.119 Det viktigaste var, enligt 
MacKinnon, kanske inte att kvinnor började tala med varandra 
om sina upplevelser och säga det som förut varit osagt, utan att 
de började ifrågasätta och flytta referenspunkter för sanningen. 
En sanning som skapats utifrån männens tolkningsföreträde120 

                                                      
118 MacKinnon (1991), s.84 
119 Ibid, s.84-85 
120 Ibid, s.87 
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På senare tid har dock den feministiska forskningen kritiserats 
genom att möjligheten att studera kvinnor som homogen grupp 
har ifrågasatts.121 Sociologen och feministen Nickie Charles 
menar, att man genom att påstå att kvinnor upplever ett 
gemensamt förtryck, döljer de skillnader som finns. Kvinnor 
behöver till exempel varken ha samma intressen eller identitet 
och att prata om en kvinnlig identitet utesluter många.122 Olika 
delar inom feminismen har också koncentrerat sig på olika saker 
när det handlar om vad som innefattar kvinnors gemensamma 
problematik. Det skulle också kunna visa på svårigheterna med 
att se kvinnor som en homogen grupp.123 Antropologen Marilyn 
Strathern menar att kön kan ses som något individen lär sig, 
snarare än något hon föds till.124 Individen identifierar sig som 
kvinna eller man genom att agera på sätt som associeras till ett 
visst kön. Könsidentiteterna, hur män och kvinnor skiljs åt och 
jämförs, är på det sättet socialt konstruerade och tätt 
förknippade med den kultur individen befinner sig i.125 Nickie 
Charles menar också att den sociala, den historiska och den 
kulturella kontexten har stor påverkan på identitetsskapandet.126 
Det betyder att precis som ett lands kultur kan påverka en 
identitet kan olika kulturer eller diskurser i landet, såsom olika 
                                                      
121 Se exempelvis Charles (1996) och Göthlund, (1997), s.18 
122 Charles (1996) s.1ff 
123 Ibid 
124 Kan jämföras med Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm: 
Pan pocket 1999) 
125 Marilyn Strathern Gender- Division or Comparison ur Practising feminism-- 
Identity, Difference and Power (red) Nickie Charles &, Felicia Hughes- 
Freeland, (London:Routledge 1996), s.55 
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motsträviga feministiska diskurser också påverka kvinnors (och 
varför inte också mäns) identitet. Detta kan göra att även 
kvinnor kan vara överordnande och underordnade varandra och 
stå i opposition till varandra. Vita kvinnor kan exempelvis ha 
mer makt än svarta och heterosexuella kvinnor kan ha mer makt 
än homosexuella kvinnor.127  
 
Finns det då överhuvudtaget något som talar för att kvinnor som 
grupp är underordnade män? I Sverige påpekas det ofta att vi 
lever i ett av världens mest jämställda länder men hur jämställda 
vi egentlig mening är, finns det flera som ifrågasätter. Margareta 
Hydén skriver i Kvinnomisshandel inom äktenskapet att, även om det 
är få i dag som offentligt hävdar att kvinnor är mindre värda än 
män, lever denna uppfattning i praktiken vidare. Detta visar inte 
minst kampen om lika värde för män och kvinnor i form av 
exempelvis lika lön för lika arbete och könskvotering på 
arbetsplatser. Hade kvinnor och män redan behandlats likvärdigt 
hade kampen inte behövt finnas.128 
 
Att män och kvinnor inte är jämställda menar också Carin 
Holmberg  i sin bok Det kallas kärlek. Genom de intervjuer hon 
gjort med unga barnlösa par i Sverige vill hon visa att både 
kvinnan och mannen ger uttryck för att det kvinnliga är 

                                                                                                      
126 Charles (1996), s.22 
127 Charles (1996), s.4ff 
128 Hydén, (1995), s.203, se även Sabina Cwejman, Konstans och förändring 
i tonårsflickors livsvärld i Kön, Identitet och förändring (red) Johan fornäs, Ulf 
Boftius & Sabina Cwejman (Stockholm:Stehag 1991), s.97f 
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underordnat det manliga och att de egenskaper som tillskrivs 
män är norm för det mänskliga. Kvinnans personlighet och krav 
uppfattas som relativa i förhållande till mannens personlighet 
och krav och det är hon som förväntas ändra sin inställning till 
saker de inte är ense om. De ger tillsammans en bild av att han 
och hans sätt bara ”är” medan hon är ”den andra” som bör 
inrätta sig efter vad som är möjligt att kräva av honom, menar 
Holmberg.129 Kathy E Ferguson anser, enligt Holmberg, att 
individen internaliserar rådande normer och värderingar i sig 
själv samtidigt som det finns en maktstruktur i samhället där 
kvinnan är underordnad och mannen är överordnad. Detta leder 
till att även kvinnan är med och bär upp de könsskillnader som 
finns i samhället.130 Detta betyder inte att kvinnan tycker att hon 
är mindre värd än mannen utan bara att hon genom den 
generaliserande andre och interaktion med signifikanta andra, ser 
sig som något annat än mannen. Detta kan leda till att kvinnor 
underordnar sig män precis som männen överordnar sig 
kvinnor.131 Det är dock viktigt att poängtera, som Ferguson gör, 
att den generaliserande andra, samhällets rådande normer och 
värderingar inte är statiska eller enhetliga. Samtidigt som den 
generaliserande andre innebär social kontroll kan subjektet göra 
nya tolkningar och skapa nya handlingsmönster genom att sätta 
sig i motsättning till samhället132 
 

                                                      
129 Holmberg (1993), s.191 
130 Ibid.54 
131 Ibid 
132 Ibid 
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Att det finns en under- och överordning även hos yngre tjejer 
och killar som precis börjat att leva i sexuella relationer, visar 
Stina Jeffner i sin bok Liksom våldtäkt, typ.133 Här problematiseras 
dock inte rent konkret frågan om killars misshandel av tjejer. 
Förståelsen av våldtäkt, som hon behandlar, kan dock också ses 
som en del av det sexualiserade våld som även fysisk och psykisk 
misshandel är en del av. Jeffner visar att killar har 
tolkningsföreträde i hur sexuella relationer mellan killar och tjejer 
ska förstås. Exempelvis genom att det finns en massa regler och 
normer som måste följas och som är avgörande för om det kan 
ses som att tjejen blivit våldtagen eller inte. Det räcker inte med 
att tjejen säger nej till sex. Våldtäkt blir enligt Jeffners analys allt 
som sker efter tjejen har sagt nej till sex, förutsatt att hon sagt nej 
på rätt sätt, att hon inte är kär i killen efteråt, att varken killen 
eller tjejen varit för fulla, att tjejen inte kan tolkas som en hora, 
att inte killen kan tolkas som ”normal” och att tjejen mår väldigt 
dåligt efteråt.134 Jeffner menar också att det inte är vad tjejen gör, 
som avgör hur det som sedan händer ska tolkas, utan hur killen 
tolkar det som tjejen gör.135 Killen har tolkningsföreträde att 
definiera situationen. 
 
Föreliggande feministiska teori innebär att jag utgår i från att 
kvinnor är underordnade män och där kvinnomisshandel är en 
gradskillnad av kvinnors underordning i samhället.136 Jag vill 

                                                      
133 Jeffner (1998) 
134 Jeffner (1998), s.224 
135 Ibid, s.203 
136 Se exempelvis Jeffner (1999) 
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dock redan här påpeka att detta inte innebär att jag anser alla 
kvinnor vara förtryckta eller att alla män misshandlar eller 
förtrycker kvinnor. Jag ser inte kvinnor som en homogen grupp 
och inte heller män. Ändå anser jag att man kan, eller kanske 
måste, prata om kvinnor som en grupp och män som en grupp 
eftersom att människor i vårt samhälle lever under olika normer 
och förutsättningar på grund av sin könstillhörighet. Jag utgår 
även ifrån att denna könsidentitet tar sin början den dag en tjej 
eller kille föds och att alla individer ständigt påverkas av sociala 
och kulturella aspekter. 

Ungdomars identitetsskapande 

Thomas Ziehe skriver mycket om ungdomars förändrade 
ställning i samhället. Han menar att det har öppnats en möjlighet 
till en ny kulturell frihet där de möjligheter som står till buds inte 
längre är formade av traditionella normer.137 Den sociala 
traditionen ”tänker”, enligt Ziehe, inte längre i den enskildes 
ställe. Förr var föreställningarna om det egna framtida 
levnadsloppet en subjektiv efterhandskonstruktion av det som 
redan objektivt var utstakat. Nu har individen fått spelrum för 
egna beslut och därmed också eget ansvar för de beslut den 
tar.138 Han menar att barn och ungdomar i dag växer upp i en tid 
där de sociokulturella ramarna ändras mycket snabbt och 
djupgående, de växer upp under andra villkor än tidigare 

                                                      
137 Ziehe (1993), s.37 
138 Ibid 
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generationer.139 Vad som är kännetecknande för den 
sociokulturella miljö vi i dag, lever i, är möjligheterna för 
identitetsutveckling, eller identitetsutprovning som är det ord 
Ziehe använder. 140 I dag är vi tvungna, menar Ziehe, att 
ompröva våra identiteter vid ett flertal tillfällen och det är inte 
något som alltid görs enkelt och oproblematiskt. En av 
svårigheterna som, framförallt ungdomar, brottas med i dag är 
att pressen från andra och dem själva ökar. Förväntningar på 
prestation sträcker sig till områden utanför utbildning och arbete. 
När vi i dag, genom bland annat massmedia och kulturindustrin, 
blir medvetna om alla de möjligheter till personlighetsutveckling 
som står oss till buds, skapas en social och psykisk konkurrens 
mellan människor. Detta leder till att det blir varje individs eget 
ansvar att utveckla och omforma sin identitet.141 
 
Enligt Ziehe finns det olika sätt för ungdomar att bearbeta den 
livssituation som de i dag befinner sig i. Ett sätt är en längtan 
efter subjektivering. ”Längtan efter subjektivering kommer till uttryck i 
en mycket sårbar självuppfattning och i en orientering mot relationer.”142  
När det ställs allt större krav på individen att välja ”rätt” blir det 
också allt viktigare att få andras bekräftelse på att man har valt 
rätt. Det blir viktigt att vara uppmärksam på vad den andre 
förväntar sig av mig och när man kan tänkas göra saker som 
                                                      
139 Ibid, s.35 
140 Ordet identitetsutprovning används för att påvisa att identiteten inte 
är något fast och beständigt utan något som ständigt omprövas och 
omformuleras  
141 Ziehe (1993), s.36-37 
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retar andra. Detta, innebär enligt Ziehe, en ökad förmåga att leva 
sig in i andra människor men samtidigt ökar rädslan för att den 
andre ska avvisa mig och såra mig. 143 De krav på hur man ska 
vara för att bli accepterad av andra eller krav man har för att 
respektera och älska sig själv behöver inte alla gånger vara 
artikulerade. De kan också tydliggöras genom gester och 
emotionella uttryck.144 Många påpekar dock att Ziehe är 
”könsblind” och inte intar ett könsperspektiv på sina teorier. 
Samtidigt anser även dessa kritiker teorierna, mycket användbara 
i analysen av ungdomars identitetsskapande om de bara 
kompletteras med ett könsperspektiv. 145   
 
Att unga tjejer kan ha specifika problem att brottas med i 
relationen till killar och till sin egen självförståelse visar Anette 
Göthlund.146 I avhandlingen, Bilder av tonårsflickor, som handlar 
om tonårsflickors identitetsarbete menar hon att i och med 
modernitetens utveckling i samhället har det utvecklats en 
’dubbelidentitet’ som innebär en speciell ambivalens för kvinnor. 
Möjligheterna, men också förväntningarna på att kvinnor i dag 
ska delta i den värld som förut var den manliga världen har ökat. 
Det är för de allra flesta idag en självklarhet att unga tjejer ska 
skaffa sig utbildning och arbete. Fortfarande förväntas dock 

                                                                                                      
142 Ziehe (1993), s.40 
143 Ibid 
144 Ziehe (1986), s.115-116 
145 Se exempelvis Fornäs (1991) och Cwejman (1991) och Hillevi 
Ganetz, Om unga kvinnor (red) Hillevis Ganetz & Karin Lövgren (Lund: 
Studnetlitteratur 1991) 
146 Göthlund (1997), s.52 
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kvinnorna ta ansvar för merparten av arbetet med hem och barn. 
Trots att det kanske kan ses som att förhållandet mellan män och 
kvinnor har förändrats, är det fortfarande på många sätt 
traditionsbundet och det är detta som skapar konflikter och 
ambivalens hos unga tjejer.147 Även Sabina Cwejman menar att 
det hos unga tjejer kan bli motsättningar då den lagmässiga och 
ideologiska könsneutraliteten i praktiken fortfarande är en 
könssegregation.148 Det visar sig bland annat i politiska och 
ekonomiska strukturer. Ett annat exempel, menar hon, är skolan 
som genom sitt könsneutrala förhållningssätt leder till att könens 
skeva maktförhållande kan upprätthållas. Detta beroende på att 
kön sällan tematiseras och problematiseras i det praktiska 
skolarbetet.149 Det innebär att tjejer och killar inte konfronteras 
med, eller diskuterar hur deras olika könstillhörighet kan förstås 
men också problematiseras. 

Teoretisk utgångspunkt 

Här sammanfattas kort vilken teoretisk utgångspunkt den 
ovanstående teoretiska genomgången ger till denna studie. Jag 
utgår från att hur ett fenomen definieras och problematiseras i 
det samhälle och den kultur vi lever i, på det ena eller andra 
sättet, påverkar de människor som befinner sig i det samhället. 
Detta betyder att hur unga tjejer, som blir misshandlade ser på 
sig själva och den misshandel som de varit med om, påverkas av 

                                                      
147 Ibid, s.52 
148 Cwejman (1991), s.112 
149 Cwejman (1991) 
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rådande normer och föreställningar om kvinnomisshandel som 
finns i samhället men även av rådande normer om kön och 
könsrelationer. Diskursanalysen och den symboliska 
interaktionismen blir därför två utgångspunkter i min studie 
eftersom de betonar de diskursiva praktikernas påverkan på en 
individs handlingar respektive den andres betydelse för synen på 
sig själv. Samhället och människan är i dessa båda teoretiska 
perspektiv inte möjliga att separera från varandra. Det 
feministiska perspektivet och analysen av kvinnomisshandel blir 
viktigt för att tydliggöra hur misshandeln kan ses som en del av 
kvinnor och mäns relationer i helhet i stället för som ett isolerat 
problem. Fokus kommer också att ligga på teorier om unga 
människors identitetsskapande i det postmoderna samhället. 
Detta för att se vilka förutsättningar och vilka problem som unga 
människor, då främst unga tjejer har att brottas med i sitt 
identitetsskapande.  

Metod 

Jag har använt mig av kvalitativa metoder i form av 
djupintervjuer och observationer för att genomföra denna studie. 
Avsikten med kvalitativa metoder är att exemplifiera.150 
Exemplen används sen för att belysa ett fenomen och efter det 
dra vissa slutsatser utifrån vad exemplen visar. Fördelen är att 
även om det inte görs så många jämförelser blir förståelsen för 
varje fall betydligt djupare än vid kvantitativa studier.151  

                                                      
150 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv 1997), s.81 
151 Weinehall (1997), s.20 
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Mitt besök på fältet 

Jag har genomfört en observation då jag vid ett tillfälle deltog i 
ett möte med en tjejgrupp på Frideborg. Observationen var 
osystematisk152 och användes för att skapa kontakt med 
informanterna på fältet samt för att få en inblick i problematiken 
kring misshandel och inblick i hur situationen diskuteras, vad 
man pratar om och hur man pratar om det.  
 
Tidigt under hösten 2001 fick jag kontakt med en person som 
arbetar på Frideborg. Vi kan kalla henne Kajsa. Kajsa arbetar 
som samordnare för kvinnor i verksamheten. Vi träffades några 
gånger och pratade om mitt syfte med den uppsats jag ville 
skriva och hon berättade lite om hur verksamheten på Frideborg 
fungerar. Hon startade under hösten upp en samtalsgrupp som 
var speciellt inriktad mot yngre tjejer (16-24 år) och det var dessa 
tjejer jag ville komma i kontakt med. Hon pratade med tjejerna 
som var med i gruppen och senare under hösten fick jag en 
inbjudan att vara med på en av deras gruppträffar. 
 
Jag kände att gruppträffen kunde vara ett sätt för mig att bekanta 
mig med de tjejer jag sen hoppades skulle vilja bli intervjuade. 
Dessutom ansåg jag att det kunde vara viktigt för mig att få höra 
lite hur tjejerna talade om det som de varit med om, då jag hade 
en föreställning om att det skulle vara väldigt jobbigt och svårt 
att tala om kvinnomisshandel. Det var jag, Kajsa samt tre tjejer 
som tillhörde gruppen som var med på träffen. Utan att på något 
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sätt förringa det svåra som de här tjejerna har varit med om och 
är utsatta för, upplevde jag dock att det var en väldigt öppen och 
avslappnad stämning. Det kändes som att de hade förtroende för 
varandra och att det var vana att tala med varandra om det som 
hänt och händer nu. Att de såg positivt på att prata med andra 
som varit med om samma sak var något de senare också 
bekräftade under mötet. De upplevde att i den här gruppen 
förstod de andra allvaret och hur dåligt man mår av det som 
hänt, trots att de ibland talar om andra saker och kan skratta 
tillsammans.  
 
Samtalen börjar som Kajsa sagt, så även denna gång, alltid med 
att tjejerna får berätta om hur dagsläget ser ut och vad som har 
hänt sen sist. Detta visar på att fokus ligger på hur de här tjejerna 
har det i dag och att misshandeln fortfarande är en del av deras 
liv. Även om de i dagsläget nödvändigtvis inte lever tillsammans 
med den kille som misshandlat dem. Under andra delen av 
träffen som sammanlagt är ca 1 ½ timme varje gång, diskuterar 
man också alltid ett ämne som rör misshandel och som Kajsa tar 
upp och introducerar. När jag var där talade de om hur de själva 
upplever att misshandeln har påverkat dem och om de tycker att 
de har förändrats. Därför har jag också valt att delvis redovisa de 
åsikter som kom fram på den här gruppträffen i samband med 
redovisningen av empirin. Jag utgår här från de 
observationsanteckningar jag skrev direkt efter träffens 
genomförande.  

                                                                                                      
152 Svenning (1997), s.132 
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Här kan också nämnas att jag i uppsatsen huvudsakligen 
använder mig av begreppen tjej och kille när jag redovisar och 
diskuterar det som kommit fram i min studie. Jag har valt detta 
eftersom det är de begrepp tjejerna jag träffade på Frideborg och 
de jag senare har intervjuat använder sig av när de pratar om sig 
själva och den misshandel de har varit utsatta för. När jag gör 
kopplingar till andra studier använder jag mig däremot av de 
begrepp som dessa studier använder, det vill säga, kvinna och 
man.   

Intervjuer- det blir inte alltid som man tänkt 

sig  

Jag gick in i den här studien med föreställningen att 
kvinnomisshandel skulle vara ett väldigt känsligt ämne att tala 
om. Jag kände mig till en början själv orolig för vad jag kunde 
fråga om och hur jag skulle uttrycka mig när jag skulle intervjua 
unga tjejer som levt tillsammans med en kille som misshandlat 
dem. Jag blir väl på så sätt ett levande bevis för det tjejerna sen 
säger i intervjuerna; att många människor tycker det är obehagligt 
att prata om misshandel och att de inte riktigt vet vad de ska säga 
när ämnet kommer upp. Visst handlar det om en okunskap men 
i mitt fall också en rädsla för att skada den människa som 
berättar för mig om svåra och jobbiga delar av sitt liv. När jag 
satt mig in i ämnet lite mer och också varit på Frideborg och 
träffat några tjejer och hört dem tala om det som hänt kände jag 
mig lite lugnare. Lugnare, för jag upplevde ännu mer än tidigare 
hur viktigt det är att diskutera och berätta om kvinnomisshandel. 
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Speciellt då, kanske att unga tjejer får komma till tals eftersom 
det tidigare inte skrivits så mycket om misshandel av unga tjejer. 
Eftersom tjejerna talat så öppet om det de hade varit med om på 
Frideborg trodde jag nog också att de kanske skulle kunna 
berätta för mig också. Jag fick dock senare erfara att detinte var 
helt okomplicerat. Jag valde att söka mina informanter med hjälp 
av kontaktpersonen på Frideborg, dels för att det annars skulle 
kunna vara svårt att komma i kontakt med informanter som vill 
berätta om misshandel och dels för att jag såg det som positivt 
att förfrågan skulle komma från någon de kände och litade på. 
Två tjejer i den grupp jag träffat var till en början positiva till att 
bli intervjuade, varav en senare valde att inte vara med. Jag fick 
då hjälp av kontaktpersonen att hitta två andra yngre tjejer som 
kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Tre intervjuer kan 
upplevas som få men samtidigt gick det inte, vid tiden för 
studiens genomförande, att få kontakt med fler intresserade av 
att deltaga som uppfyllde de kriterier jag hade för att kunna 
belysa syftet med min studie. Kriterierna var att jag ville intervjua 
yngre tjejer som var under 25 år då misshandeln startade och 
som har eller har haft ett kärleksförhållande till den kille som 
misshandlade dem. Jag ser också att djupintervjuerna med dessa 
tre tjejer mycket väl kan exemplifiera unga misshandlade tjejers 
egna upplevelser av misshandel och hur de handskas med den 
situation som misshandel innebär, vilket är denna studies syfte. 
Därför utgår min studie från dessa tre tjejers berättelser. 
 
De tre tjejer jag har intervjuat har alla varit väldigt öppna med att 
berätta om vad som hänt dem och jag kände att de ville försöka 



 51

svara på de frågor jag hade så gott de kunde. Intervjuerna som 
alla var cirka en timme långa, har varit osystematiska 
djupintervjuer. Jag försökte att skapa en dialog utifrån en 
semistrukturerad frågeguide som följde studiens frågeställningar 
(se bilaga 1). 153 Det är  viktigt att påpeka här att frågorna i 
frågeguiden endast användes som ett stöd för att 
frågeställningarna skulle bli besvarade. Ingen av intervjuerna 
följde frågeguidens exakta utseende. Andra ämnen som inte 
fanns med på densamma behandlades också under samtliga 
intervjuer. Jag ansåg det nödvändigt att använda bandspelare för 
att underlätta den senare tolknings- och analysprocessen.154 
Intervjuerna kändes, åtminstone för min del, avslappande och 
inte på något sätt ansträngda även om vi pratade om svåra saker. 
Eftersom jag inte vet anledningen till varför de som fått 
förfrågan valde att inte ställa upp kan jag egentligen inte uttala 
mig om det. Samtidigt, efter vad tjejerna jag har intervjuat sagt 
och som forskare i tidigare studier.155 påpekat kan misshandel 
vara känsligt att prata om och de som blivit misshandlade väljer 
vem de vill berätta för. Detta skulle kunna var en orsak till att 
några tjejer inte ville bli intervjuade. För några tjejer kanske det 
var helt okej att prata med någon okänd medan andra inte alls 
ville göra det. Samtidigt kan det kanske också vara olika känsligt 

                                                      
153 Svenning (1997), s.106 
154 Ibid, s.123 
155 Se exempelvis Margareta Hydén, Det blir aldrig som man tänkt sig- 
erfarenhet från forskning om kvinnomisshandel ur 
Samhällsvetenskap och vardgaserfarenhet: teri, praktik, etik (red) Bengt Erik 
Eriksson & Elisabet Näsman (Stockholm: Liber 1994)  och Weinehall 
(1997) 
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att tala om misshandeln beroende på i hur stor utsträckning det 
som hänt bearbetats.  
 
Intervjuerna har transkriberats efter Per Linells metod II för att 
så lite som möjligt av det som sägs ska kunna missförstås. Denna 
metod II innebär att transkriptionen är ordagrann, det vill sägas 
den återger alla identifierbara ordförekomster, inklusive 
omtagningar och längre pauser.156 Samtidigt har intervjucitaten i 
texten delvis skrivits om för att de ska vara mer lättillgängliga för 
läsaren. Detta betyder att punkter och kommateringar använts 
samt att omtagningar, pauser och inbrott från intervjuaren tagits 
bort. Jag ser dock att detta inte på något sätt förändrar 
innebörden i intervjucitaten och att syftet med studien därför 
inte heller påverkas. 
 
Som tidigare nämnts har min kontaktperson på Frideborg 
berättat lite om hur verksamheten ser ut, hur den fungerar och 
vad syftet med verksamheten är. När hon sen blev sjukskriven 
och det inte fanns möjlighet till en kompletterande intervju 
genomförde jag en telefonintervju med en annan kvinna som 
också arbetar som samordnare på Frideborg. Detta för att 
bakgrundskunskaper om hur de arbetar i verksamheten och vad 
de ser som syftet med sin verksamhet kan öka förståelsen för det 
som tjejerna berättar i intervjuerna om hur de upplevt 
misshandeln och vad deras deltagande i verksamheten på 
Frideborg innebär. Jag kommer dock inte göra någon jämförelse 
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kring hur personalen och deras uppfattningar kan ha påverkat 
dessa tjejer då det inte ligger inom ramen för mitt arbete.  

Analys 

Vid bearbetningen av det empiriska materialet har jag efter att ha 
lyssnat på intervjuerna och läst transkriptionerna ett flertal 
gånger, funnit centrala mönster i informanternas utsagor. Dessa 
mönster utgör grunden för den empiriska redovisningen. I 
analysarbetet av materialet har jag utgått från ett diskursanalytiskt 
perspektiv. Ett diskursanalytiskt perspektiv i den mening att 
fokus ligger på det som sägs i intervjuerna och sedan har detta 
analyserats utifrån den kontext informanterna befinner sig i. 
Mats Alveson beskriver diskursanalys som att man studerar 
samtal, intervjuutsagor och andra språkliga uttryck utan att dra 
slutsatser, ”…som ligger klart ”bortom” de mikrosituationer som utgör 
kontexten för dessa…”.157  Det betyder att tjejernas utsagor om den 
situation de har befunnit och befinner sig i nu är centrala i 
analysen men kopplas till teorier som berör tjejernas situation.  
 
Diskursanalys är som Marianne Winther Jörgenssen och Louise 
Phillips beskriver det inte en enda ansats utan ”…en rad 
tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som man kan använda på 

                                                                                                      
156 Per Linell, Transkription av tal och samtal- teori och praktik (Tema K, 
arbetsrapport, Linköpings universitet 1994:9) , s.10 
157 Mats Alveson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod (Lund 1994), s.283 
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många olika sociala områden i många typer av undersökningar.”158 De 
menar att man med fördel kan använda sig av olika 
diskursanalytiska perspektiv och även andra perspektiv än de 
diskursanalytiska. Detta för att olika perspektiv kan ge en bredare 
förståelse och andra insikter än vad en studie utifrån endast ett 
perspektiv kan ge. Det viktiga är dock att det finns en 
sammanhängande teoretisk ram att utgå ifrån.159 Med anledning 
av att det kan skilja sig en hel del från olika typer av 
diskursanalyser kan det också vara vikigt att redogöra och 
klargöra på vilket sätt diskursanalys har använts i detta 
sammanhang.160  
 
Mot denna bakgrund har jag inte enbart följt en diskursanalytisk 
teori och metod. I stället blandas teori och begrepp från olika 
diskursanalytiska skolor, utifrån det som passar min studie. 
Förutom att synsättet på hur diskurser verkar och vad de får för 
konsekvenser skiljer sig åt mellan olika diskursanalytiker 
använder de också delvis olika begreppsapparater. Jag kommer i 
de fall jag ”lånar” vissa begrepp försöka förklara hur jag 
uppfattat dessa begrepps betydelser och vad de innebär. Jag 
kommer inte heller att i detalj redogöra för de olika 

                                                      
158 Winther Jörgenssen & Phillips, (2000), s.7. Se olika diskursanalytiska 
studier i exempelvis Öhlund (1997), Mills (1997) och Siv Fahlgren, Det 
sociala livets drama och dess manus- diskursanalys, kön och sociala avvikelser 
(Umeå universitet, 
 Umeå 1999) 
159 Winther-Jörgenssen & Phillips (2000), s.10 
160 Se exempelvis Whinther- Jörgensen & Phillips (2000) och Mills 
(1997) 
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diskursanalytiska perspektiven utan endast för de delar jag 
använder.161 Detta då det förra ligger utanför mitt syfte och 
skulle behöva en egen studie.  

Diskursanalys som analysmetod 

Förutom att en diskursanalytisk teori är ett bestämt sätt att se på 
världen, finns det som jag ser det många metodologiska fördelar 
med att använda diskursanalys. En av dessa fördelar är att genom 
att påvisa vilka diskursivt skapade sanningar det finns om 
exempelvis unga misshandlade kvinnors identitet, kan 
förhoppningsvis sådant som framstår som oproblematiserade 
sanningar eller naturligheter tydliggöras. Detta i sin tur leder till 
att det blir möjlighet att ifrågasätta och att se saker på ett annat 
sätt. Genom att se världen genom en bestämd teori kan andra 
frågor ställas och en annan bild ges än om man som forskare 
endast använt sig av sin vardagsförståelse.162 
 
En diskursanalys baseras på mycket grundlig och detaljerad 
läsning av ett fåtal texter, i det här fallet i form av intervjuer. 
Fokus är inriktat på hur det genom språket skapas diskurser och 
innebörder samt hur ett mönster kan antas framträda även om 
ett statistiskt representativt urval inte gjorts.163 Generellt kan 
sägas att diskursanalys handlar om språk och jag kommer i min 

                                                      
161 Här fokuseras på den metodologiska diskussionen kring 
diskursanalys, se teori- och begreppsdiskussion tidigare i studien under 
rubriken ”Diskursanalys som teori”  
162 Winther-Jörgenssen & Phillips (2000), s.30 
163 Fahlgren (1997), s.88 
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diskursanalys fokusera på sambandet mellan språk och social 
verklighet.164 Språket skapar mening till vår värld och vår 
verklighet. Vårt sätt att tala avspeglar inte vår omvärld, identitet 
eller sociala relationer på ett neutralt sätt. 165 Jag ser det som att 
diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund vilket 
betyder att diskurser alltid finns i ett visst sammanhang, i en viss 
kontext och därmed får konsekvenser för den sociala världen.  

’Objektiva’ diskurser  

Diskursanalys gör inte anspråk på att ge en enda sann bild av 
verkligheten utan ger en representation av världen bland andra 
möjliga representationer. När man gör en diskursanalys ska man 
undersöka vilka mönster det finns i utsagorna, i det här fallet 
intervjuutsagorna, och försöka se vilka sociala konsekvenser som 
olika diskursiva framställningar av verkligheten får. 166 I detta fall 
sociala konsekvenser för de unga tjejer som genom diskurser om 
kvinnomisshandel förstår sig själva och sin situation. Av särskilt 
intresse är hur vissa utsagor blir ”naturligt” accepterade som 
sanna och vissa inte.167 Diskursanalysen fokuserar på vilka 
betydelser det kämpas om att definiera och vilka betydelser som 
är relativt fixerade och oemotsagda och vilka som är exkluderade 
i en specifik diskurs.168 Jag utgår också från det som Winther 

                                                      
164 Se exempelvis Öhlund (1997) och Fahlgren (1999) 
165 Norman Fairclough, Critical discourse analysis: the critical study of language 
(London: Longman 1995), s.42 
166 Winther-Jörgenssen & Phillips (2000),s.28f 
167 Roger Fowler Language in the news- Discourse and Ideology in the press 
(London:Routledge), s.42 
168 Mills (1997) s.12 & Winther- Jörgensen & Phillips (2000), s.37 
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Jörgenssen & Phillips kallar för diskursordning. Det vill säga att 
det kan finnas olika konkurrerande diskurser inom samma 
område som alla kämpar om att ge mening åt området, var och 
en på sitt sätt.169 Det betyder att maktkampen om att skapa 
mening inom ett visst fält också kan ske mellan olika diskurser. 
De diskurser som är så fast etablerade att deras kontingens glöms 
bort benämner Laclau & Mouffe som objektiva.170 Samtidigt 
menar de att diskursen endast ska ses som en tillfällig tillslutning, 
diskursen har en betydelse men den kan ändras.171 
Diskursanalysen lämnar heller aldrig utsagorna eftersom det är 
de som synliggör diskurserna.172 Eftersom diskursanalysen bara 
ger en möjlig representation av verkligheten utgår 
diskursanalysen inte heller från att vissa diskurser är bra och vissa 
är dåliga utan den visar på vilka diskursiva praktiker som finns, 
vad de innehåller och vad de innebär för människorna.173  

Utsaga och diskurs 

Precis som hos diskursanalysen i stort finns det många olika 
definitioner av begreppet diskurs. Jag kommer att utgå från en av 
Foucaults beskrivningar174 av diskurs som Sara Mills ger exempel 
på. I det exemplet ser Foucault diskurs som ”… groups of utterances 
which seem to be regulated in some way and which seem to have a coherence 

                                                      
169 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.134-135 
170 Ibid, s.43 
171 Mills (1997) s.12 & Winther- Jörgensen & Phillips (2000), s.37 
172 Öhlund (1997), s.28-29 
173 Winther Jörgenssen & Phillips (2000), s.28 
174 Foucault har gett diskursbegreppet många olika betydelser och han 
klargjorde aldrig riktigt för sina olika metoder, i Öhlund (1997), s.24 
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and a force to them in common.”175 Sara Mills menar att denna syn på 
diskurser gör det möjligt att exempelvis tala om en kvinnlig 
diskurs eftersom definitionen fokuserar på hur en diskurs ska 
kunna identifieras. Begreppet utsaga blir också en viktig del i min 
studie då fokus kommer att ligga på de språkliga utsagor som ges 
av informanterna i intervjuerna. Det är tjejernas utsagor 
tillsammans med tidigare forskning som utgör grunden för de 
diskurser som diskuteras.  

Forskningsetiska övervägande 

Det finns många saker att fundera över när man ska skriva ett 
arbete om ett så pass känsligt ämne som kvinnomisshandel är. 
Jag menar, vilket jag tidigare nämnt, att det kan antas vara 
känsligt för de människor som ska deltaga och berätta om sina 
liv och upplevelser eftersom de många gånger varit med om 
svåra händelser. Jag har vid genomförandet av studien använt 
mig av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
(HSFR) riktlinjer för att försöka värna om mina informanter.176 
Ett deltagande i studien måste först och främst vara frivilligt och 
för att de tillfrågade ska kunna ta ställning till om de vill vara 
med eller ej måste syftet med studien också vara tydligt för 
dem.177 Det måste också vara klart för deltagarna att de när som 

                                                      
175 Mills, (1997), s.7 
176Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet  Etik. 
Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap (Uppsala 1996) 
177 Hsfr:s etikregler Regel 1, http://www.hsfr.se, 2001-10-22 10:39 
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helst kan avbryta sitt deltagande om de av någon anledning 
känner att de så vill.178 
 
Att be människor tala om saker som är väldigt känsliga inför en 
främmande person kan vara ett problem. Här har detta på ett 
sätt undvikits genom att de tjejer som tillfrågades redan finns i en 
verksamhet dit de kommit för att de, på ett eller annat sätt, vill 
ha hjälp med den situation de befinner sig i. De har redan pratat 
med andra om misshandeln och den situation de befinner sig i, 
innan de pratar med mig. Margareta Hydén skriver också att om 
man som forskare frågar informanter om något känsligt, som 
kvinnomisshandel kan anses vara och det kan behöva bearbetas, 
är det en skyldighet att erbjuda någon sorts terapi. 179 Jag har 
ingen möjlighet att själv ha några terapeutiska samtal eller 
erbjuda sådana men jag ser inte detta som ett problem i denna 
studie eftersom jag vet att Frideborg kan hjälpa informanterna 
att ordna terapi eller annan form av hjälp de eventuellt kan 
behöva.  
 
Katarina Weinehall har intervjuat ungdomar som vuxit upp i en 
familj där våld förekommit. Framförallt våld mot ungdomarnas 
mammor men, i de flesta fall, även mot dem själva. Hon menar 
att när någon pratar om saker som är svåra och som länge legat i 
dunklet för andra är det viktigt att de som berättar kan känna sig 
trygga.180 Intervjuerna har därför utförts på Frideborg, en plats 
                                                      
178Hsfr:s etikregler Regel 3, http://www.hsfr.se, 2001-10-22 10:39 
179 Hydén (1994) 
180 Weinehall (1997), s.30 
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som är känd för dessa personer vilket också kan öka 
trygghetskänslan för informanterna. 
 
Tystnadsplikt om vilka som har intervjuats är en självklarhet. I 
det här fallet vet även min kontaktperson om vilka som har 
intervjuats men jag ser inte det som ett problem. Detta då 
tjejerna varit medvetna om kontaktpersonens inblandning när de 
tackade ja till intervjun samtidigt som kontaktpersonen i sin tur 
har tystnadsplikt om vilka som deltar i verksamheten på 
Frideborg. Hon har heller inte deltagit vid intervjuerna och kan 
därför inte veta vem som har sagt vad. Materialet, innehållet  i 
intervjuerna har använts i form av uppsatsskrivande men det 
som kan vara igenkännande har där tagits bort. Exempelvis har 
namn på personer och platser ändrats samtidigt som intervjuerna 
redovisas på ett sådant sätt att det inte ska gå att identifiera 
någon person.181 Jag har valt att inte ha med några namn 
överhuvudtaget i empiriredovisningen då det inte ska vara 
möjligt att följa en person genom hela uppsatsen. Då urvalet är 
litet och platsen för urvalet nämnd skulle det kunna vara lättare 
att identifiera en person genom möjligheten att följa en persons 
utsagor. Informanterna har garanterats att detta inte ska kunna 
ske. Vad dessa tjejers olika livsöden innebär kommer därför inte 
heller redovisas i detalj då det skulle kunna underlätta 
identifieringen. Samtidigt kommer givetvis nyanseringar i de 
olika tjejernas svar om hur de upplevt och upplever sin situation 
att presenteras. Under varje rubrik skiljs personerna åt genom att 

                                                      
181 Hsfr:s etikregler Regel 6, http://www.hsfr.se, 2001-10-22 10:39 
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vid intervjuexcerpterna skriva ”en tjej säger”, ” en annan tjej 
säger”, samma tjej säger etc. Jag har också försökt fördela 
excerpterna så att alla tjejerna ska få komma till tals ungefär lika 
många gånger. Jag anser därför att studiens tillförlitlighet inte 
påverkats av valet att ej använda namn eller beskriva tjejernas 
hela livshistoria.  

Empirisk redovisning 

Presentation av informanter 

Jag har träffat fem tjejer som vet vad det innebär att ha älskat 
killar som hela tiden talade om hur fula och värdelösa de var och 
som fick dem att må så dåligt att de till slut trodde att de inte ens 
klarade av att göra de mest banala saker. Dessa killar styrde också 
tjejernas liv till den grad att de inte fick bestämma vilka intressen 
de skulle ha eller vilka kompisar de skulle träffa. Jag har 
intervjuat tre av dessa fem tjejer. 
 
De tre tjejerna är mellan 22-26 år gamla. De har alla under ett par 
år levt tillsammans med killar som misshandlat dem, i två fall 
psykiskt och i ett fall både psykiskt och fysiskt. Även sexuellt 
utnyttjande har förekommit. Två av tjejerna har barn tillsammans 
med de killar som misshandlade dem. Det är ett par år sedan de 
först träffade de här killarna och misshandeln av dem började 
ganska tidigt i förhållandet. De har alla lämnat sin pojkvän på 
grund av att han misshandlat dem men relationen till samme kille 
ser i dag olika ut hos tjejerna. En tjej har gått tillbaka till killen 
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och de har nu åter ett förhållande. En tjej har ingen kontakt alls 
med sin före detta pojkvän och lever i dag tillsamman med en ny 
kille. Den tredje tjejen har viss kontakt med den kille som 
misshandlade henne, även om de inte är tillsammans. De har alla 
deltagit i någon av de grupper för misshandlade kvinnor som 
finns på Frideborg, en tjej i den grupp som speciellt riktar sig till 
yngre kvinnor mellan 16-24 år. De två andra i grupper med 
kvinnor i varierande ålder 
 
Det finns många likheter i de här tjejernas berättelser men 
samtidigt är varje enskild individs erfarenhet unik. I stora drag 
kan det sägas att de skillnader som syns är mycket beroende på 
de människor som funnits i tjejernas närhet och i deras 
relationer. Det handlar delvis om de olika killar de här tjejerna 
har varit tillsammans med och om de har barn tillsammans eller 
inte. Men det handlar kanske ännu mer om vilka människor som 
har stöttat tjejerna i den situation de befunnit sig i, förhållande 
till familj och vänner och hur dessa har agerat och reagerat. 
Olikheterna i hur deras liv ser ut i dag och hur de ser på sig själva 
och framtiden påverkas också av, som de själva påpekar, hur 
långt de kommit i processen att bearbeta det som hänt dem. 
Likheterna i kvinnornas berättelser är, olikheterna till trots, 
viktiga att belysa för att de ändå är så många att de utgör ett 
mönster för hur dessa tjejer upplevt och hanterat den situation 
de har befunnit sig i och delvis även i dag befinner sig i. 
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Att vara misshandlad 

Jag trodde verkligen inte att det skulle hända mig 

Att många unga tjejer i dag blir illa behandlade eller till och med 
misshandlade av sina pojkvänner tror de här tjejerna sig veta. De 
hade dock aldrig funderat på att misshandel var något de själva 
skulle kunna råka ut för. Innan ansåg de att det bara var att 
lämna en kille som skulle bete sig på det sättet som deras 
pojkvänner senare gjorde. De säger också att de inte insåg från 
början att det var misshandel de utsattes för: ”…nej det hade jag 
inte för jag tänkte inte att jag skulle fastna i ett sånt förhållande, jag tänkte 
aldrig att jag skulle va kvar om det skulle ske nåt sånt vem det nu än var 
som skulle slå mig så trodde jag att jag skulle kunna gå därifrån bara.”  
Eftersom de, som de formulerar det, som många andra hade 
inställningen att ”det händer bara andra det händer inte mig” och ”om 
det händer så går jag där ifrån” blev det kanske svårt att identifiera 
sig själv som en misshandlad kvinna. En annan tjej säger också, 
när hon pratar om tidigare förhållanden i jämförelse med detta 
förhållande: ”…har det inte passat då ja det har varit jag som bestämt 
och jag har inte tagit skit från nån så jag trodde verkligen inte att det skulle 
hända mig.” 
 
Tjejerna hade svårt att se sig själva som någon som skulle 
acceptera att bli så illa behandlad av en annan människa som de 
sen blev av den kille de älskade. En tjej tror också att åldern kan 
spela roll för hur hon uppfattade det som hände. Eftersom hon 
själv var väldigt ung och killen lite äldre blev det lätt att tro på 
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honom. Om tjejen själv inte har så många tidigare förhållanden 
att relatera till kan det kanske vara lätt att se upp till och lita på 
att en äldre kille har mer erfarenhet av hur ett förhållande ska 
fungera. Som en annan tjej uttrycker det: ”…då (i början av 
förhållandet min anm) tänkte man inte på det så då var man ju så 
nyförälskad och så där så det var väl okej att han bestämde och att han höll 
på så där och man ändrade sig efter honom.” Hon ifrågasätter inte hur 
killen beter sig, det är ganska okej att han styr och ställer och att 
hon får rätta sig efter honom. Samma tjej säger också att det var 
först när hon kom till Frideborg som hon insåg att man inte får 
bete sig så illa som hennes före detta kille gjorde. En annan tjej 
beskriver det också som att de här killarna gråter och 
bortförklarar det som hänt och då blir det lätt att tro på dem och 
tycka synd om dem i stället.  
 
Det är uppenbarligen så att en av anledningarna till att tjejerna 
inte förstår att det är misshandel är att de inte kan se sig själva i 
den situationen. De alienerar sig från det som de har hamnat i 
och förstår inte vad som händer, för de vill inte förstå. Det 
framgår också i intervjuerna att de ser sig som starka och 
självständiga och den bilden går inte ihop med deras tidigare bild 
av vem det är som blir misshandlad.  
 

Man var tvungen att anpassa sig helt efter honom 

Det som tjejerna beskriver som en av de värsta saker som hänt 
under den tiden de levde tillsammans med de killar som 
misshandlade dem är att de förlorat självförtroendet. De saknade 
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ganska snart efter att misshandeln började förmåga att 
överhuvudtaget tro något bra eller positivt om sig själva. Den 
psykiska misshandeln gjorde att de trycktes ner och det var en av 
anledningarna till att de inte klarade av att se verkligheten som 
den egentligen såg ut utan i stället hittade fel hos sig själva. Även 
den tjej som också blev slagen och sexuellt utnyttjad säger att 
den psykiska misshandeln var värst. När hon ska beskriva vad 
det är hon oftast tänker på så här i efterhand säger hon: ”…så är 
det alla psykiska ord och verbalt det här att man är värdelös och just alla 
nedklankningar man varit utsatt för, att man inte är värd skiten under 
skorna man klarar ingenting man är ful o alla såna saker…” En annan 
tjej beskriver det som att ”Han fick mig alltså o känna mig så 
fruktansvärt värdelös o dåligt att jag kunde ingenting jag våga inte ens ringa 
och beställa pizza själv för jag tänkte att det fixar inte jag, jag klarar inte 
av det…” 
 
I citaten ovan visar tjejerna att killarna, genom den psykiska 
misshandeln, fick dem att känna sig totalt betydelselösa. Att den 
psykiska misshandeln också är svår eftersom det är svårt att alltid 
exakt avgöra när det sker framkommer också i intervjuerna. Två 
av tjejerna säger att de nu i efterhand insett att de egentligen var 
misshandlade redan från början av förhållandet. Den tredje tjejen 
säger att det gick ett år från det att de blev tillsammans tills han 
började misshandla henne. Gemensamt är dock att när den 
psykiska misshandeln börjar kan det handla om små saker som 
undan för undan gör att tjejen förlorar fotfästet i livet. Det kan, 
som tjejerna berättar, exempelvis handla om att killen hela tiden 
talar om hur fula de är och hur dåligt allt de gör är. Detta leder 
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till att tjejerna till slut får så dåligt självförtroende att de blir 
oförmögna att tänka och handla självständigt. De tillåter sig inte 
ens inse att de har problem och de mår riktigt dåligt. Killen får 
tjejen att bli så beroende att hon lever igenom honom. När det 
gått så långt, vilket tjejerna beskriver går ganska fort, blir det 
svårt att bryta upp från förhållandet. Killen skaffar sig makt och 
kontroll över tjejerna genom att beröva dem deras 
självförtroende och gör så att de uppfattar sig som svaga och 
oförmögna att klara av saker på egen hand och de tror tillslut att 
de inte är värda någon annan behandling än den de får. Tjejernas 
mentala hälsa påverkas så mycket att de inte vågar ta några egna 
beslut eller göra saker på eget bevåg vilket får till följd att deras 
handlingsutrymmet tydligt inskränks. En tjej beskriver det så här: 
 

… under tiden vi var ihop fick jag inte ha några 
killkompisar det var ju tabu totalt o skulle jag någonstans 
jag var ju alltid tvungen att berätta vart o liksom såna här 
grejer så man hade ju inte den friheten att umgås med folk 
som man ville eller gå ut och festa en kväll, med honom var 
det helt okej men inte själv då vart han ju skitsur…  

  
Han ställde krav på och kontrollerade vad hon skulle göra, vem 
hon skulle träffa och hur hon skulle vara. Allting skulle ske på 
hans villkor och samma tjej säger också att hon inte kunde ha 
några egna intressen eftersom hon alltid var tvungen att anpassa 
sitt liv efter honom.   
 

… när han kom hem från jobbet då skulle maten vara 
färdig och man var ju tvungen att hela tiden passa upp på 
honom så man kunde ju aldrig hitta på nånting själv man 
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kunde ju aldrig ha några egna intressen direkt utan man var 
ju tvungen att anpassa sig helt efter honom…   

 
Som citatet ovan visar berövas tjejerna sitt självförtroende och 
sin handlingsfrihet. De formas successivt till de personer deras 
respektive pojkvänner vill att de ska vara. Tjejen kan också 
avskärmas från omvärlden både av sin kille men också av sig 
själv. När tjejerna inte klarar av att ha en öppen och ärlig relation 
med någon annan människa på grund av det som händer, kan de 
välja att isolera sig, även om det egentligen är ett ofrivilligt val. 
Att bygga upp självförtroendet, att ta tillbaka sitt eget 
handlingsutrymme och att våga tro att man själv är kapabel att ta 
egna och riktiga beslut, det är det svåraste även efter man 
kommit bort från förhållandet, säger tjejerna. De uttrycker också 
att det är lätt att falla tillbaka i att tro att man är värdelös, för det 
tar lång tid att riktigt våga lita på sig själv igen. 

Att skydda honom för att skydda sig själv   

Tjejerna beskriver alla att de i början tog på sig skulden för den 
misshandel de utsattes för. En tjej formulerar det så här: 
 
… jag har klandrat mig själv har jag även om jag inte har varit skyldig till 
någonting nån gång inte satt mig emot honom eller tjafsat emot heller men 
man hittar saker mot sig själv ändå på nått sätt och ursäkter för honom o 
varför han gjorde det, ja det blir att man skyddar dom. 
 
Här ger tjejen uttryck för att hon inte kunde eller ville förstå vad 
som hände. Hon försökte hitta ett för sig själv accepterat sätt att 
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hantera misshandeln. Genom att skydda honom från att bli 
ansvarig för det han gjorde skyddade hon också sig själv från att 
behöva konfronteras, både inför sig själv och inför andra, med 
att hon var misshandlad. Genom att hålla fasaden uppe utåt 
kanske man själv lättare kan tro på att man lever tillsammans i en 
bra relation, menar en tjej. Tjejerna upplevde också att det blev 
en svaghet att visa för andra att de var misshandlad eftersom de 
skämdes för det som hände: ”… sen skäms man ju av och bli utsatt 
för det här med misshandel så man skyddar ju hellre…” En annan tjej 
säger också: ”…man skäms för det. Varför sa jag inte ifrån från början 
för det kände ju jag med liksom att hade jag sagt ifrån från början kanske 
det inte hade gått så här långt.” 
 
De skämdes först för att de såg sin egen skuld i situationen, för 
att de var, som en av tjejerna formulerar det så ”himla dumma” 
som gjorde att pojkvännen betedde sig som han gjorde. De 
skämdes också för att de hade gjort ett val där de indirekt satt sig 
själva i den situationen att bli misshandlade genom att vara 
tillsammans med just den killen. De säger att de kände sig 
ansvariga för det inträffade, även om det aldrig var något som 
dessa tjejer i realiteten kunde förutspå. Eftersom de skämdes och 
försökte förtränga misshandeln var det också svårt att lyssna på 
andras råd och förfrågningar om det som hände: 
 

 … jag har skyddat den här människan från mina 
föräldrar och mina vänner. Jag har hållit inne med vad han 
har gjort och om nån sett något så har jag skyllt på att jag 
har ramlat och slagit mig mot saker och döljt blåmärken. 
Det är ju svårt är det för när man själv säger att det inte är 
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nånting och att det inte har hänt nånting då är det ju svårt 
för andra att fortsätta tjata om det.  

 
Tjejen skyddar killen så bra att det är svårt för utomstående att 
tränga igenom och se det som sker i förhållandet. Samtidigt kan 
det kanske också vara så att människor runt omkring inte vill se 
eftersom kvinnomisshandel som tjejerna beskriver det 
fortfarande är ett så tabubelagt ämne att prata öppet om. 
 
Att tjejerna skyddade killarna kan, som tidigare nämnts, bero på 
att de inte kunde identifiera sig som misshandlade kvinnor. Om 
killarna inte är misshandlare är tjejerna inte misshandlade. 
Samtidigt kan det kanske också vara ett sätt att själv se att 
situationen kan förändras om de som individer aktivt kan 
påverka den. De la skulden till misshandeln hos sig själva och 
just då trodde de att allt kunde bli annorlunda om de bara 
ändrade sitt beteende. Tjejerna säger att de ändrade sitt beteende 
mer och mer ju längre tiden gick och ju mer förtryckta de blev 
och de upptäckte inte förrän det var försent vad det var som 
verkligen skedde: ”… jag förstod nog inte att det (misshandeln min 
anm) börja förrän jag var mitt uppe i det men då kände bara kände jag att 
jag orkar inte mer då ville jag liksom inte finnas till längre…”  
Som två av de här tjejerna säger har de heller inte själva insett 
vad som egentligen skedde förrän de fick hjälp utifrån att förstå 
vad deras pojkvän utsatte dem för. En gemensam uppfattning 
hos tjejerna är också att misshandlade kvinnor eller tjejer 
behöver hjälp med att förstå att det som sker inte är deras fel. Då 
de till en början tar på sig skulden för det som händer och blir en 
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aktiv del i det som sker är det kanske inte så konstigt att de tror 
att det som händer är ens eget fel. Och som en tjej beskriver det: 
”Man har ju fått lära sig att det inte är ens fel att två träter.” 

Skuld & Ansvar 

Trots att tjejerna säger att de lärt sig att det som hänt inte är 
deras fel lägger de, som tidigare nämnts skuld och ansvar hos sig 
själva för det som hänt. En gemensam uppfattning är samtidigt 
att den misshandel de utsattes för är fel, vilket betyder att de inte 
tar på sig all skuld eller allt ansvar för det inträffade. De skuld- 
och ansvarsbegrepp som tjejerna ger uttryck för är därför också 
mångfasetterade och till viss del sammankopplade. När de pratar 
om något i sitt liv som de skulle vilja ha ogjort säger en tjej: ”… 
(om jag vill ha) nåt ogjort, ja att jag lät honom ta överhanden hemma.” 
och en annan tjej säger: ”…jag önskar att jag aldrig träffat honom eller 
fått upp ögonen lite tidigare…”   
 
Citaten ovan visar att de delvis även i dag tar på sig ansvaret och 
lägger skulden på sig själva för misshandeln genom att de lät det 
hända. Samtidigt handlar det ansvar de ger uttryck för, oavsett 
skuldfrågan, om att ha ansvar för att ställa sitt eget liv till rätta; 
ett ansvar för att ta sig igenom det som hänt och ett ansvar för 
att se till att det inte händer igen. En tjej säger: ”… jag har fått 
hjälp med mig att bli starkare och inte kunna låta honom göra såna saker 
igen”. Det är viktigt att hon är starkare för att inte riskera att bli 
misshandlad igen. 
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Ansvaret behöver inte heller vara självvalt utan kan som en tjej 
beskriver det, även i dag, tilldelas henne av den kille som 
misshandlade henne: ”Tidvis så fungerar det (deras relation i dag) 
jättebra, så länge han få bestämma om man säger då funkar det bra men 
sätter jag mig emot det då blir han jätteförbannad så det är lite berg och 
dalbana verkligen.” De har brutit förhållandet sedan en tid tillbaka 
men har ändå kontakt på grund av deras gemensamma barn. Det 
innebär att han fortfarande har makt och kontroll över henne 
genom att exempelvis göra henne ansvarig för att deras relation 
ska fungera. Det betyder att han är lugn och behandlar henne väl 
så länge allt sker på hans villkor men blir aggressiv och hotar 
henne om hon inte gör som han säger. Ansvaret blir extra tungt 
att bära när hon helst av allt skulle vilja bryta kontakten helt 
vilket hon ser som sitt ansvar att göra för att få ett bättre liv men 
samtidigt inte vågar.  
 
Ansvarsbördan blir också tung då misshandeln, som tjejerna 
uttrycker, många gånger är en mycket lång och jobbig process att 
ta sig igenom. Med ett självförtroende som redan är kört i botten 
är det svårt att kunna klara av motgångar, klara av att stå emot 
den kille som gärna vill kontrollera dem och att klara av 
allmänhetens kritiska kommentarer, säger tjejerna.  

Jag vill inte att dom ska bli ledsna 

Som framkommer i det som tjejerna sagt bär de alltså på ett stort 
ansvar och då inte bara för sig själva. Alla tre tjejer har sin familj i 
närheten och de ser dem mer eller mindre som ett stöd. 
Samtidigt ger två tjejer uttryck för att de inte vill involvera sin 
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familj för mycket i det som hänt. En tjej säger: ” …jag vill inte att 
dom ska, vad ska man säga, känna skuld för det som har hänt mig, att 
dom ska tycka att dom borde ha gjort nånting mer, att dom ska bli 
ledsna…”  
 
Hon skyddar sin familj för hon vill inte att de ska bli ledsna och 
känna skuld på grund av det som hon har råkat ut för. Hon bär 
hellre allt själv, för om de också skulle må dåligt skulle hon må 
ännu sämre själv. Tjejerna tar ansvar för att människor runt 
omkring dem inte ska må dåligt eller få lida för den situation de 
själva hamnat i. Det kan också tänkas handla om att tjejerna vill 
visa dem som står dem nära att de är starka och kan klara sig 
själva. Detta, då tjejerna menar att andra kan uppfatta det som en 
svaghet att ha blivit misshandlad. En annan tjej uttrycker 
samtidigt  hur ambivalent det blir för henne att ha ansvar för att 
både hon och hennes barn ska må bra: ”…för så som han beter sig 
nu och som det är det mår man ju bara dåligt av så jag hoppas ju egentligen 
på det för min skull men för (barnets) skull då så vill man ju inte det. (att 
han ska sticka, min anm)” Skulle hon göra det som hon tror att 
hon skulle må bäst av, är det att bryta helt med barnets far. 
Samtidigt känner hon att det skulle bli negativt för barnet som då 
inte skulle få träffa sin pappa. Under mitt besök i tjejgruppen på 
Frideborg gav tjejerna också uttryck för att det blir deras ansvar 
att se till att både deras före detta kille och alla andra människor 
runt omkring ska bli nöjda. De upplever det viktigt att relationen 
till killen fungerar för annars kan de få problem med honom när 
det gäller deras gemensamma barn. Samtidigt vill familjen träffa 
henne och sitt barnbarn men absolut inte honom. Det blir tjejens 
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ansvar att ordna så att detta fungerar och hon känner krav på sig 
att göra det 

Hur en misshandlad tjej ser på sig själv 

Att förändras 

En annan gemensam uppfattning som, både tjejerna i 
intervjuerna men också tjejerna under gruppsamtalet på 
Frideborg delar, är att de upplever att de förändrats efter det som 
hänt. Med de erfarenheter de har fått med sig under den här 
tiden kan de inte bli samma människa igen. När tjejerna i 
intervjuerna pratar om att de förändrats efter misshandeln 
kopplar de det till att de förlorat självförtroendet. En tjej säger: ” 
Jag är ju splittrad ja vet inte vem jag är hur jag ska bete mig och hur jag 
ska göra i situationer och det är ändå rätt länge sedan det hände…” När 
tjejerna inte vågar tro på sig själva längre kan de inte fungera på 
samma sätt som tidigare: ”Jag är mer inåtbunden och inte lika glad 
längre…” som en annan tjej beskriver det. Alla tjejer säger också 
att människor runt omkring dem, som står dem nära, har 
påpekat att de har förändrats. 
 
Det är dock viktigt för dessa tjejer att påpeka förändringen i dag i 
jämförelse med hur de var när misshandeln pågick eller när de 
fortfarande var tillsammans med killen. Denna förändring 
upplever de som positiv. Som en tjej säger så kände hon sig förut 
svag och förträngde det som hände för att hon mådde så dåligt, i 
dag mår hon mycket bättre och börjar tro på sig själv igen. Ingen 
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känner sig dock riktigt ha nått målet som är att bli stark och 
självständig. Två av tjejerna säger också att de har mycket kvar 
att bearbeta för att klara av att leva med det som hänt. Men de 
upplever att de har kommit en bit på väg och det kan vara viktigt 
för att kunna se att det finns en möjlighet att nå målet, ett 
självständigt liv utan att känna sig kontrollerad av en annan 
människa.  

Dom har ju inga bekymmer 

Tjejerna pratar också om att de upplever att de fått ett par år av 
sitt liv, sin ungdom, förstörda och även då handlar det om att de 
förlorat eller blivit berövade sitt självförtroende. De upplever sig 
inte ha samma självförtroende som andra tjejer i samma ålder. 
En tjej säger: ” Dom har ju inga bekymmer men jag tror dom är mycket 
mera framåt och gladare o så där… jag tror dom har ju inte samma 
livserfarenhet eller vad man ska kalla det” Som visas i citatet har den 
här tjejen uppfattningen att hon har mer bekymmer än andra 
tjejer i samma ålder. Det beror som hon ser det på den 
livserfarenhet hon fått genom det misshandelsförhållande hon 
levt i; en livserfarenhet som inte är positiv. Det påverkar också 
hennes liv i dag. En annan tjej beskriver på följande sätt 
skillnaden mellan henne och andra tjejer i samma ålder som inte 
varit med om det hon har: ”…skillnaden är nog att jag är mer vuxen 
om man får säga så, jag har blivit tvungen att bli vuxen väldigt fort…”  
Tjejerna upplever att de tvingats bli vuxna tidigt och det kopplar 
de dels till att de har barn, som två av dem har, men också till 
den misshandel som de råkat ut för. Senare säger hon också: 
”…andra kanske ja vad ska man säga tar lättare på förhållanden o såna 
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relationer än vad jag gör. Jag har svårare med dom relationerna.” Den här 
tjejen upplever att involvera sig med en annan människa är så 
mycket mer än en lek, hon har själv erfarenhet av att det kan 
handla om liv och död. Att bli vuxen tidigt och att ha mer 
livserfarenhet än andra tjejer i samma ålder verkar handla om att 
ha erfarenheter man helst skulle ha sluppit att ha vid en så tidig 
ålder. Dessa tjejer säger att de upplever sig till viss del ha gått 
miste om en tid då de hade kunnat vara fria att göra vad de ville 
och inte hade behövt att ta livet på så stort allvar.  

Jag har jättesvårt att lita på andra människor 

Tjejerna upplever också att deras minskade självförtroende 
påverkar dem i  relationer till andra människor. De har i dag 
svårt att lita på någon. De litar inte ens på sig själva. En tjej säger: 
 

…jag litar ju inte på nån om man säger tjejer är ju en sak 
men killar just det här i nya relationer det är ju jättesvårt. 
Och minsta lilla dom gör det behöver ju inte vara nåt fel 
egentligen men man reagerar ju tio gånger värre  än vad man 
borde göra egentligen o den biten är himla jobbig, att man 
inte litar på nån…  

 
De ger alla starkt uttryck för att de inte litar på andra människor 
längre, speciellt killar, det handlar till viss del om att de inte vågar 
lita på sig själva heller. De vågar inte riktigt lita på att de är 
kapabla att bedöma vilka människor som de kan ha förtroende 
för eller vilka som kan komma att svika dem. De har redan gjort 
ett val som blev ”fel” när de valde att vara tillsammans med den 
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kille som misshandlade dem och därför blir det viktigt att vara en 
bra människokännare. En tjej uttrycker det på det här sättet:  
 

… i relationer så har den (misshandeln min anm) påverkat 
mig väldigt dåligt jag har jättesvårt att lita på människor 
samtidigt har jag blivit en bättre människokännare också ja 
man känner igen vissa signaler hos både kvinnor och män 
vem man vill umgås med o vem man kan lita på o så… 

 
Att vara en ”bra” människokännare ser de här tjejerna som en 
överlevnadsstrategi. Det tar som tjejerna säger väldigt lång tid att 
bli fri från det som hänt, om de någonsin blir det. Därför finns 
det lång tid efter misshandeln en osäkerhet i hur de ska tackla 
situationer till andra människor. Detta var också något de talade 
om i samband med gruppsamtalet på Frideborg. En tjej beskriver 
hur hon även i dag in i minsta detalj beskriver för sin nya 
pojkvän vad hon ska göra, även om det bara handlar om att gå 
från ett rum till ett annat i lägenheten. Hon förväntar sig att den 
nya killen ska bete sig på samma sätt som den förra även om hon 
innerst inne vet att han inte gör det. I intervjuerna beskriver 
också en tjej hur hon upplever att hon är ”onödigt” misstänksam 
när hon nu försöker inleda en relation med en ny kille men hon 
säger också:” …man vågar ju inte riktigt chansa heller förrän man har 
lärt känna dom (killar min anm) ordentligt och oftast kommer man inte 
så långt heller man träffas lite grann o så blir det för allvarligt då backar 
man istället för det är enklare.” Hon vågar inte, som hon säger, 
chansa på att den nya killen inte ska behandla henne illa. Hon är 
hellre misstänksam en gång för mycket för att hon är livrädd för 
att råka ut för samma sak igen men samtidigt problematiserar 
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misstänksamheten i allra högsta grad relationen till andra 
människor. En annan tjej säger när hon pratar om relationen till 
sin nya pojkvän: ”…jag vet ju att det inte är som förut men ändå så går 
jag och väntar på att vi ska bli osams. Någonstans har jag kvar det i 
huvudet att det inte ska gå bra för mig det ska gå emot mig hela tiden…”  
Det dåliga självförtroendet gör att tjejerna fortfarande ibland har 
svårt att tro på att de förtjänar att behandlas med värdighet och 
respekt och att de kan lyckas med något de gör.   

Styrka & Självständighet 

Att vara stark är ett centralt begrepp i intervjuerna, ett ideal 
tjejerna vill uppnå. I samband med att tjejerna pratar om sitt 
dåliga självförtroende uppkommer idealbilden av att var en stark 
person. Det skiljer sig dock lite åt när de pratar om den starka 
person de tidigare var och den starka person de strävar efter att 
bli i dag. En tjej beskriver sig själv och den förändring som skett 
på följande sätt:  
 

…tiden innan det så har jag varit väldigt stark och glad och 
pigg och käck och gjort saker hela tiden och sen nu efter om 
man säger så då är det mer så här att man lugnat ner sig lite 
och tänker två gånger först och lite så där… 

 
Tidigare var hon stark så tillvida att hon vågade vara självständig 
och exponera sig själv i högre grad och det var inte lika viktigt 
vad andra människor tyckte och tänkte. I dag handlar det om att 
vara stark och självständig i sina beslut, att klara sig själv och inte 
påverkas för mycket av någon annan. Detta är något som en av 
tjejerna tydligt menar sig ha varit förut och något som alla tjejer 
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strävar efter att åter bli nu när de fått hjälp med att bearbeta det 
som hänt. Att de känt sig svaga och att idealet är att vara stark 
visar sig också i uttalandena om huruvida det finns möjlighet att 
klara upp en sådan situation de har befunnit/befinner sig i och 
allt vad det innebär. En tjej säger när hon får frågan om man kan 
klara sig ur en sån här situation som hon varit i på egen hand: 
 

…ja både ja och nej det beror nog på hur pass inne i den 
här cirkeln man är hur pass långt det har gått o hur mycket 
misshandel det rör sig om. Eller ja det är svårt men sen 
beror det ju på hur man är själv som person om man är 
stark,  tillräckligt stark o bryta sig ur det här eller inte men 
jag tror de flesta behöver hjälp, det tror jag…  

 
Det är svårt att klara av att reda upp och bearbeta misshandel 
utan hjälp men hade de varit tillräckligt starka kanske det hade 
funnits möjlighet. 

Attityder till kvinnomisshandel 

En del tycker att det är pinsamt 

Tjejerna uppfattar det som att kvinnomisshandel är något som 
det inte pratas öppet om. Det är ett mycket känsligt ämne och en 
tjej säger så här när hon pratar om hur hon uppfattar att andra 
människor reagerar när kvinnomisshandel kommer på tal:  
 

…en del tycker nog att det är pinsamt. För eller så här om 
man till exempel säger då att man ska till, eller om man sa 
då när jag gick här på Frideborg och berätta; jag ska till 
Frideborg- ja vad är det för nånting då- det är typ en sån 
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här stödgrupp eller förening för fysiskt och psykiskt 
misshandlade kvinnor. Och då blir dom så här att aha, och 
sen så börjar dom prata om nåt annat för då vet dom inte 
riktigt då tror dom nästan att dom snokat för mycket… 

 
Kvinnomisshandel är svårt att prata om och som citatet visar 
upplever en del människor att de har lagt sig i något de inte har 
med att göra om någon berättar för dem att de är misshandlade. 
Tjejerna tycker att människor i allmänhet behöver få veta mer 
om vad kvinnomisshandel innebär för att kunna öka sin 
förståelse för vad dessa kvinnor går igenom. En tjej säger att: 
”…ja det är gå ut och pratat om det om man säger just vi som har varit 
med om det. Det tror jag är det enda och liksom sätta sig och förklara hur 
det är.” Samtidigt säger hon också att hon tror att det är svårt att 
få folk att förstå: 
 

… det märker man ju på mina vänner och bekanta att det 
man kan ju förklara det räcker med (namn) hon vet ju 
verkligen allting o allt han har hotat med o gjort å så här o 
ändå så tycker hon att det är bara att sätta hårt mot hårt så 
att det är nog svårt det tror jag är det enda alltså verkligen 
förklara och hoppas dom förstår.  

 
Tjejerna visar tydligt att de påverkas av de allmänna attityderna 
till kvinnomisshandel. Dessa attityder är avgörande för hur de 
sett på sig själva och för hur de har kunnat bearbeta det som 
hänt. Därför tycker de det sker. De tror exempelvis att många 
unga tjejer idag inte inser att de blir misshandlade. Unga tjejer 
accepterar att killar kallar dem för exempelvis hora, eftersom det 
är så vanligt. En tjej säger: 
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…jag tror att det är jättevanligt att tjejer inte vet att det är 
misshandel dom blir utsatta för utan jag tror att många 
tycker att ja vi var osams och så smällde han till mig på 
armen men det gör inget och sen drog han mig i håret men 
det var, vi vart sams sen. Det är också misshandel även om 
det är ringa misshandel så är det ju inte tillåtet…  

 
Tjejerna ser att det finns en norm i dagens samhälle som gör det 
relativt accepterat att killar behandlar tjejer illa. Det är många 
killar som beter sig så och det ses som något typiskt för killar att 
vara på det sättet och därför är det inget som ifrågasätts. Unga 
tjejer förstår inte att det är misshandel de blir utsatta för. 

Misshandlade kvinnor får skylla sig själva 

Kvinnor som blir misshandlade av en man de lever i en nära 
relation med ses som svaga av allmänheten tror de här tjejerna. 
De har själva haft den inställningen att en kvinna som stannar i 
ett misshandelsförhållande, till viss del får skylla sig själv och de 
tror att de flesta människor har den uppfattningen.  
 

… jag tror att många tycker att det kvinnor får skylla sig 
själva. Jag tror att det är så, vad ska man säga, folk vet så 
lite om kvinnomisshandel och det är lätt att dra, jag tyckte 
nog själv så när jag var liten eller 15 innan jag träffade (den 
kille som misshandlade henne) att det är ju bara att gå 
därifrån. Man är ju bäng i huvudet om man stannar kvar, 
så att jag tror att så tycker dom flesta och även vuxna, att 
man får skylla sig själv det tror jag större delen av 
befolkningen tycker så… 
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Bristen på förståelse blir tydlig när tjejerna ger exempel på att 
många de pratar med säger att det bara är och lämna killen. Att 
det är mycket mer komplext än så med misshandel är det få som 
förstår eller vill förstå upplever tjejerna. Tankesätten och 
fördomarna kring misshandel blir också svåra att förändra när 
det sällan pratas öppet om misshandel och de som har erfarenhet 
av flera skäl inte vågar pratat om det. Att misshandel är ett 
tabubelagt och känsligt ämne även hos de som inte har varit med 
om det själva säger tjejerna i intervjuerna. Därför kan det krävas 
att de som är misshandlade är klara över vad som hänt och 
starka i tron på sig själva innan de kan pratat öppet om det.  

Att dela erfarenheter 

Något som blir centralt i de här intervjuerna är hur alla tre 
tjejerna uttrycker det oerhört positiva i att ha haft möjlighet att 
prata med andra tjejer och kvinnor som varit med om samma 
eller liknande saker som de själva. De har alla en känsla av att de 
med erfarenheten av att vara misshandlad har något gemensamt, 
en förståelse som andra människor inte kan ha, oavsett om de 
skulle vilja eller inte. 
 
Frideborg har här spelat en oerhört stor och positiv roll, säger 
tjejerna. Det är först här de har fått kontakt med tjejer och 
kvinnor som delar liknande erfarenheter. Eftersom det inte talas 
öppet om kvinnomisshandel ute i samhället är det svårt att få 
kontakter med andra som delar ens erfarenheter upplever 
tjejerna Här på Frideborg har de träffat människor som förstår 
och accepterar dem som de är och trots det de gått och går 
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igenom, inte kritiserar en på något sätt. Tjejerna känner också att 
de fått hjälp med att sätta ord på och prata om det som hänt. En 
tjej säger när hon pratar om vad verksamheten på Frideborg gett 
henne: 
 

…just det här att lära sig vad misshandel är det tror jag inte 
att nån annan skulle kunna få mig att förstå. Och just det 
här att man inser, att man inser att man har blivit eller är 
misshandlad och att det inte är mitt fel, det är väl just det. 
Och sen att man kan komma hit och så säger, och så vet 
man inte hur man ska uttrycka sig och så försvarar man och 
man ursäktar. Och man säger att det kanske inte var så 
farligt men det här hände i alla fall och sen säger dom så bra 
saker, amen så var det jag känner, amen det var det som 
hände … 

 
När tjejerna kan identifiera andra människors berättelser till sina 
egna upplevelser är det en stor lättnad tycker de. När de kände 
och förstod att de inte var ensamma var det lättare att tro på att 
det som hänt inte var deras fel. De upplevde då också att de fick 
en del av självförtroendet tillbaka. Det är också lättare att ta 
emot sympati och förståelse från någon som genom egen 
erfarenhet verkligen kan förstå det som hänt säger tjejerna När 
de inte var ensamma längre blev det också lättare att ta i tu med 
det som hänt och att acceptera det på ett annat sätt än vad de 
tidigare hade haft möjlighet till. Innan visste inte, åtminstone två 
av tjejerna, riktigt hur de skulle hantera misshandeln eftersom de 
inte hade något eller någon att relatera till.  
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Det är ingen som kan förstå  

Det finns också en uppfattning hos tjejerna att överlag kan inte 
människor som inte varit med om liknande saker förstå vad 
misshandlade kvinnor talar om. En tjej svarar på frågan varför 
det är skönt att prata med andra som varit med om samma sak 
och förklarar skillnaden mot att prata med andra som inte delar 
hennes erfarenheter: 
 

…just å sitta och pratat med nån som vet vad man snackar 
om för och sitta och prata med andra kompisar då får man 
bara höra det här liksom skit i honom. Han är inte värd 
dig och det är bara och lämna honom. Dom här tjejerna 
liksom som har varit med om samma sak, dom vet ju hur 
svårt det är och bara gå därifrån och skita i det. Det klarar 
man ju inte. Dom som inte har varit med om det dom inser 
inte riktigt så på så sätt är det mycket skönare att prata 
med dom som verkligen vet.   

 
De som själva inte levt i ett misshandelsförhållande kan inte 
riktigt förstå vad det innebär att göra det. När en annan tjej 
berättar om hur andra reagerar när hon försöker förklara varför 
hon stannande kvar hos den kille som misshandlade henne, säger 
hon: 
 

…dom flesta av mina vänner och min familj säger ju att 
dom förstår men det är ingen som kan förstå hur man blir i 
huvudet. För man blir ju helt vriden och hjärntvättad alltså 
man vet inte vad man gör varför man är kvar man bara är 
där och går i det mönster även om man får stryk det är skit 
samma. Man går där i alla fall, det är ju ingen som kan 
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förstå det fast man sitter o säger jo men jag förstår dig så är 
det ingen som gör det. 

  
Även de som säger att de förstår gör egentligen inte riktigt det, 
säger tjejerna. Har de själva inte varit utsatta kan de inte 
föreställa sig hur det är och hur den person som blir utsatt för 
misshandeln förändras. Tjejerna upplever också att det därför 
kan vara oerhört jobbigt att berätta för andra människor som 
inte kan men försöker och vill förstå och hjälpa. Tjejerna 
upplever att dessa människor ofta säger ”fel” saker. En tjej 
förklarar det så här:  
 

…det som man egentligen behöver känna det är ju hur mår 
du vill du ha hjälp. Men så reagerar inte folk för dom riktar 
all ilska mot den personen och det är ju förståligt men det 
blir väl också det att det är svårt att man berättar för folk 
när man alltid får höra vilket svin han är. Och för man har 
ju ändå levt ihop med den personen… 

  
Tjejerna säger att när andra kritiserar killen och talar om hur dum 
han är och inser de säkert inte att det indirekt uppfattas som en 
kritik mot henne själv. En kritik mot att hon valde en kille som 
beter sig så illa. Tjejerna skäms och känner sig skyldiga när andra 
människor talar om hur elak han är. Så här i efterhand kopplar 
tjejerna andra människors kommentarer och åsikter i frågan till 
att de inte kan förstå vad det handlar om eftersom de inte delar 
erfarenheterna av att vara misshandlad kvinna. 
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Att våga gå vidare i livet och se framåt   

Att be om hjälp 

Som tjejerna säger är det möjligt att själv klara av att bryta den 
misshandel de blir utsatta för  men samtidigt tror de att de flesta 
ändå behöver hjälp. Det är viktigt att påpeka, att det här 
nödvändigtvis inte handlar om hjälp att lämna eller flytta ifrån 
den kille som misshandlar. Det handlar däremot, på alla sätt, om 
hjälp att förstå och bearbeta det som hänt för att förhindra att 
man blir misshandlad igen. Det handlar om hjälp för att kunna 
gå vidare och stöd i att våga tro på sig själv. Tjejerna säger att det 
är viktigt att prata om det som hänt för att kunna bearbeta det. 
De strävar efter att misshandeln de varit utsatta för inte längre 
ska vara det mest centrala i deras liv. Här ser tjejerna att hjälp 
utifrån är betydelsefull: 
 

…jag tycker det i alla fall sen beror det på hur pass stark 
man är själv om man säger och hur mycket stöd man har 
hemifrån och så där men jag säger att det går ju mycket 
fortare när man har hjälp utifrån(…) så det tror jag att 
man behöver ta det då direkt efteråt om man säger för att 
annars går man och bär på det hur länge som helst… 

 
Som tjejerna tidigare sagt kan det vara en hjälp att träffa andra 
som varit med om samma sak därför att den hjälpen kan ge ett 
annat stöd, än det de kan få från familj och vänner. Samtidigt, 
säger tjejerna att den här hjälpen måste komma när de själva är 
beredda. En tjej säger, när hon berättar om hur hon kom i 
kontakt med Frideborg först för ganska många år sedan:  
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…men då var jag inte riktigt redo att ta det här klivet och 
be om hjälp här. Utan då vände jag mig hit (årtal min anm) 
för då kände jag att ja allt det gamla kom i kapp om man 
säger så då ville jag ta tag i det. 

 
Tjejens uppfattning är att innan hon själv insett och accepterat 
att hon hade ett problem var hon inte mottaglig för någon hjälp. 
Tjejerna upplevde också att de behövde känna ett stöd och att de 
var accepterade utan att behöva älta det som hänt. Det var först 
då de kunde börja acceptera att de var misshandlade även om de 
kanske insett det tidigare. Vem stödet kommer ifrån skiljer sig 
delvis åt hos tjejerna, det viktiga hos alla var dock att känna ett 
kravlöst stöd. En tjej ser att det stödet kommit från familjen:  
 

…man har kunnat bo däruppe då utan problem och så där. 
Och utan att dom har varit så, amen varför då, vad har 
hänt, utan att man har fått vara där och sen har man pratat 
när man själv har velat…  

 
Eftersom tjejerna också ser att det finns ett ideal som säger att 
individen ska vara stark, kunde det vara svårt att behöva erkänna 
att de inte klarade ut den här situationen själva och behövde 
hjälp. Hans makt över henne, även efter att förhållandet är över, 
kan också den göra det svårt att söka hjälp eftersom han 
fortfarande har en viss kontroll över vad hon gör. En tjej säger:  
 

…  det känner jag liksom att jag är ju livrädd för att han 
ska få veta om det här ( att hon sökt hjälp min anm) och 
verkligen få reda på hur dåligt jag mår. För då känner jag 
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att då kommer han dra upp det i rätten o sen kommer jag 
att bli bortförklarad som mamma så den biten är ju 
jättejobbig… 

 
Hon är rädd för att hennes före detta kille skulle utnyttja 
situationen om han får reda på att hon söker hjälp. Hon säger 
också, att det därför inte var självklart för henne att bryta upp, 
söka hjälp och bara lämna det gamla bakom sig, även när hon 
förstått att hon var misshandlad. 
  

Att lämna den som misshandlar 

Alla tjejerna säger att de inte tror att det finns något som skulle 
ha kunnat göra att de lämnade den kille som misshandlade dem 
tidigare än vad de gjorde. Eftersom de från början inte 
insåg/ville inse, att de var misshandlade hade det inte hjälpt att 
någon sagt till dem att lämna honom. De handlar också om att 
de faktiskt, åtminstone från början, hade ett kärleksförhållande 
med den här killen och känslorna för honom inte automatiskt 
försvann för att han började slå eller på annat sätt misshandlade 
dem. En tjej beskriver det också som att när hon var mitt uppe i 
förhållandet med den kille som misshandlade henne var 
situationen svårt att förändra. En av många orsaker till detta är, 
som en annan av tjejerna också säger, att de inte visste vad 
konsekvenserna av ett motstånd skulle bli. Hon säger:  
 

…jag var ju kvar för (barnets) skull och inte för min egen 
egentligen liksom och sen var det ju det att han hade hotat 
med att ta henne och sticka utomlands och han har ju hotat 
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med att slagit mig och såna där grejer så man vågar ju inte 
bara ta sina grejer och gå bara… 

  
Deras gemensamma barn gjorde det svårare att bryta 
förhållandet, upplever hon. Dels, eftersom hon ville att barnet 
skulle få leva med sin far och dels för att killen använde barnet 
som ett maktmedel för att tvinga henne att stanna kvar. Hon 
säger också att det kan kännas lättare att hantera killen om hon 
inte har honom alltför långt ifrån sig, för annars kan hon aldrig 
veta vad han hittar på. Detta uttrycker också en tjej i tjejgruppen 
på Frideborg. Hon upplevde det som jobbigt att inte alls ha hört 
av sin före detta kille på väldigt länge. Om det var för lugnt 
kunde det när som helst hända något utan att hon var beredd på 
det.  
 
Erfarenheten av hur det en gång tog slut med den kille som 
misshandlade dem skiljer sig åt mellan tjejerna. En tjej blev själv 
utslängd av sin pojkvän, en tjej lämnade honom när hon kände 
att hans misshandel mot henne även var en fara för deras 
gemsamma barn och den tredje tjejen sökte hjälp och tog tag i 
sina problem när hon fick veta att en kompis till henne mådde 
dåligt på grund av att hon var orolig för henne. Tjejen som blev 
misshandlad kände att om inte för sin egen skull så för 
kompisens skulle hon söka hjälp. Det som tjejerna har 
gemensamt är att de ser att de själva måste vara mogna att ta 
beslutet att bryta förhållandet, innan de gör det. Även den tjej 
som själv blev utslängd är nu tvungen att ta beslutet att helt bryta 
med killen. Hon förklarar det så här: ”…så det känns ju som att visst 
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har vi flyttat isär men ändå känns det som man är mer eller mindre uppe i 
det fortfarande jag har ju inte tagit mig loss ändå…” Senare säger hon 
också att:  
 

…han försöker ju ha samma kontroll över mig som han 
haft förut och han lyckas ju till viss del också med det i och 
med att man inte vågar sätta emot ordentligt… 

 
Av citaten ovan framgår att även om de har brutit förhållandet 
och trots att hon delvis fått hjälp med att bearbeta det som hänt, 
kan det vara svårt att bryta sig loss. Det är hon som har ansvaret 
för att bryta det destruktiva mönster de levt i eftersom killen vill 
fortsätta att kontrollera och ha makt över tjejen och också har 
det. Det kan också vara svårt, eftersom relationen till den här 
killen även för tjejen är ett sätt att leva och ett helt mönster hon 
har lärt sig och som hon paradoxalt nog delvis kände sig trygg i. 
En annan tjej förklarar det så här:  
 

…och sen är ju det svåraste och hålla emot för den här 
killen om eller om han då vill försöka igen och kommer. För 
det är jättesvårt för då är man fortfarande under hans 
händer eller vad man ska säga så det är väldigt lätt att trilla 
tillbaka igen i samma mönster igen med samma person om 
man fortfarande känner sig väldigt liten… 

 
Innan den här tjejen bearbetat det som hänt ordentligt visste hon 
inget annat sätt att leva och vågade inte tro att hon klarade av 
något annat eftersom självförtroendet var kört i botten. Därför 
kan ett misshandelsförhållande både vara svårt att ta sig ur och 
lätt att falla tillbaka i, tror hon. 
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Det som hänt kommer alltid att finnas kvar 

Tjejerna säger i intervjuerna att det som hänt alltid kommer att 
finnas kvar i deras liv på ett eller annat sätt. Det som skiljer är att 
tjejerna har kommit olika långt i processen att ta sig igenom det 
som hänt och det präglar deras funderingar samt förväntningar 
på framtiden. Samtidigt finns det som hänt fortfarande med alla 
tre tjejerna och påverkar dagligen, på olika sätt, deras liv. En tjej 
säger : 
 

…det kommer ju alltid nån situation man vet, vågar jag 
göra det här jo men han är inte här. Och varenda gång han 
ringer så känner man hur det knyter sig i magen då vet man 
ju inte om han börjar tjafsa eller om han vill prata i 
allmänhet så där så att i princip varenda dag… 

 
Citatet visar att killen som misshandlat tjejen påverkar hennes liv 
i allra högsta grad även när han inte är närvarande. Genom att 
kontakten med killen samtidigt bibehålls, kan det kanske vara 
ännu svårare att glömma och gå vidare. 
 
Två av tjejerna är rädda för att de ska bli misshandlade igen, både 
av samma men även av andra killar. Den tjej som gått tillbaka till 
den kille som misshandlade henne säger att hon inte riktigt kan 
lita på att han har förändrats. Eftersom hon även är rädd för att 
det skulle kunna hända i ett nytt förhållande, vågar hon inte lita 
på andra killar heller. Hon säger: ”…man är rädd att det ska bli så 
igen att man drar sig till just den sortens killar.” Trots att hon tidigare 
säger att hon har blivit bättre människokännare litar hon inte på 
sin egen förmåga att välja en kille som inte misshandlar henne. 
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När tjejen säger att hon är rädd för att dra sig till den sortens 
killar, det vill säga killar som misshandlar sina flickvänner, visar 
det att hon lägger skulden på sig själv. Tjejerna ser det som att 
det trots allt är deras ansvar att inte välja en kille som 
misshandlar dem. Den tjej som säger att hon inte är rädd för att 
det ska hända igen visar på den kunskap hon har för att kunna 
förhindra det. Hon svarar på frågan om hon tror att det går att se 
tidigt hos en kille, att han kommer att behandla sin tjej illa: 
 

…ja alltså jag kan det för jag har ändå blivit vuxen nu och 
det har gått så många år ,jag har gått i grupp för det här 
plus att jag går och pratar med en terapeut då så jag har lärt 
mig att få upp ögonen för hur och vilka män det är som gör 
så här mot kvinnor. Jag skulle känna igen dom signalerna 
med en gång men för en som aldrig varit utsatt för det så 
märker man det inte förrän man är fast det gör man inte… 

 
Citatet visar tydligt det ansvar som läggs på tjejen eftersom det är 
hon som måste lära sig att se vilka killar det är som slår. 

Ett öppet och ärligt förhållande där man kan prata om allt- det 

är ju drömmen  

När tjejerna pratar om hur de ser på framtiden och hur de önskar 
att den ska bli handlar det många gånger om saker som de har 
saknat men även saknar nu. De pratar om att de söker trygghet, 
de vill ha en tillvaro där de både är trygga i sig själva och i det 
förhållande de hoppas leva i. En tjej säger: ”…jag vill ha barn med 
en trygg kille en stabil kille. Det ska vara ett säkert och seriöst förhållande 
innan man skaffar barn” Senare säger hon också att: 
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 Det viktigaste som jag ser för mig själv det är att jag får 
ordning på mitt liv och att jag får att jag börjar tro på mig 
själv igen. Och att jag hittar det jag vill hålla på med så att 
jag får en stabil grund att stå på, det är väl det som är 
viktigast tror jag…   

 
En annan tjej uttrycker att hon vill accepteras för den hon är och 
att hon vill ha en relation utan osäkerhet.: ”…ett öppet och ärligt 
förhållande där man kan prata om allt det är ju drömmen.”  Trots det 
som hänt är ett nytt förhållande nästan det mest centrala när 
tjejerna pratar om framtiden. Citaten ovan visar att det även 
finns andra drömmar  men de finns med bakgrunden av att man 
lever i ett parförhållande. Det är dock svårt att se realistiskt på 
framtiden när de fortfarande är mitt uppe i allt vad misshandeln 
inneburit. En tjej pratar om drömmar men som ännu inte ses 
som nåbara: 
 

…jag hoppas ju kunna träffa en trevlig kille och flytta ut på 
landet och flera barn och den här biten det är ju min dröm 
nu om man säger så det är ju vad jag vill. Men samtidigt så 
känns det avlägset också, åtminstone det här med kille då 
och att man ska få det o funka och gifta sig och den här 
biten. Det är ju vad jag vill göra och få ett jobb ordentligt sen 
när man slutat plugga o så här då men det känns avlägset 
det gör det… 
 

Det som hänt kommer, som tjejerna tidigare nämnt, aldrig att 
glömmas bort och så länge de inte kan leva utan att misshandeln 
starkt påverkar dem i deras dagliga liv är det svårt att tänka 
realistiskt på framtiden. Det är uppenbarligen så att det är svårt 
att riktigt tro på sig själv och sina drömmar. Tjejerna strävar efter 
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att acceptera det som hänt för att kunna leva med att de för en 
period blev någon de egentligen inte kunde eller ville identifiera 
sig med. 

Analys 

Upplevelsen av misshandeln och situationerna runt omkring, 
med allt vad det innebär, som tjejerna levt i och fortfarande lever 
i är mångfasetterad. Samtidigt finns det, som jag kan se, vissa 
teman i de upplevelser dessa tjejer har. Det handlar om att det är 
en process som de går igenom; En process som börjar när de 
möter den kille som sen kommer att misshandla dem och som 
kan fortsätta långt efter det att misshandeln upphört och/eller att 
de brutit upp från killen. Det är en process i hur tjejerna tolkar 
det som händer och har hänt, en process i hur de tolkar sig själva 
och sitt handlingsutrymme.182 Processen kan utifrån tjejernas 
beskrivning sägas upphöra när misshandeln inte längre styr deras 
liv. Processen kan inte beskrivas enkelt, har inget linjärt 
händelseförlopp och ser inte likadan ut för alla. Här analyseras 
dock några av de delar i processen som blivit mest tydliga i 
intervjuerna med dessa tre unga tjejer. 
 

                                                      
182 Ett processperspektiv på misshandel kan både Lundgren (2001) och 
Margareta Hydén ”Mäns ansvar & Kvinnors motstånd- fem teser om 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer” i Socionomen nr 6, 1999 sägas 
ha. De definierar dock processen något olika och deras definition skiljer 
sig även något från den process det här talas om. Gemensamt är dock 
att misshandelsförhållandet inte ses som något statiskt utan något som 
hela tiden förändras 
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Makt i relationer mellan könen 

Trots att det så här i efterhand kan verka självklart säger tjejerna 
att de i början av förhållandet inte insåg att det var misshandel de 
var utsatta för. Detta kopplar de till egna upplevelser, men även 
erfarenheter av att se hur andra unga tjejer behandlas. Tjejerna 
uppfattar att det är vanligt att killar i dag på olika sätt behandlar 
tjejer illa och att killars makt över tjejer är en vardag många unga 
tjejer lever med. En tjej beskriver exempelvis hur hon först 
senare insåg att man inte får bete sig så som hennes kille gjorde 
när han styrde henne och hennes liv. Genom detta blev gränsen 
för vad som var misshandel eller inte, svår för dem tjejer att 
avgöra till en början. Både Jeffner och Holmberg menar att då 
män eller killars tolkningsföreträde är norm, blir deras 
överordning och tolkningar relativt accepterade som sanningar i 
diskurser där kvinnor och män ska förhålla sig till varandra.183 
Detta kan göra det svårt för yngre tjejer att ifrågasätta hur de blir 
behandlade av killar i sin egen ålder och hur den makt som finns 
i diskursen om relationen mellan killar och tjejer i samhället i 
dag, ska se ut. Enligt Laclau & Mouffe anger också de 
nodalpunkter, som är kopplade till ett visst kön, normer för hur 
tjejer och killar ska bete sig. Dessa normer måste de båda leva 
upp till om de vill bli betraktade som tjej respektive kille.184 
Därför har tjejer och killar inte tillgång till samma 
subjektspositioner i diskurser där de ska förhålla sig till 

                                                      
183 Jeffner(1998), Holmberg (1993) 
184 Laclau & Mouffe (1985), s.112-113 
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varandra.185 När individen också identifierar sig med de 
subjektspositioner hon har tillgång till186 kan det tolkas som att 
det blir svårt för både tjejer och killar att ifrågasätta normerna 
kopplade till ett visst kön, eftersom de är en del av individens 
(köns)identitet.  
 
En tjej beskriver i intervjuerna hur hon hela tiden fick passa upp 
på sin kille och sköta hemmet men säger också att hon redan i 
början av förhållandet accepterade och tillät att han styrde och 
bestämde. Det kan tolkas som att hon accepterade de 
traditionsbundna normer som fortfarande finns kvar om att hem 
och barn är hennes ansvar och hon åsidosatte redan från början 
sina egna behov.187 Göthlund menar att trots att förhållandet 
mellan män och kvinnor delvis har förändrats förväntas 
kvinnorna fortfarande ta ansvar för merparten av arbete med 
hem och barn.188 Om det är tjejernas ansvar att se till att familjen 
fungerar kan det tolkas som att de ser det som sitt ansvar att 
barnen mår bra samtidigt som det blir viktigt att visa utåt att 
familjen är en uppgift som de själva behärskar. Det kan därför bli 
svårt för tjejerna att erkänna att de har problem och behöver 
hjälp.  
 
Tjejerna säger också att de själva aldrig trodde att de skulle fastna 
i ett misshandelsförhållande. De trodde att det bara skulle vara 

                                                      
185 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s.48 
186 Laclau & Mouffe (1985), s.106 
187 Cjewman (1991), s.99-100 
188 Göthlund (1997), s.52, se även Cwejman (1991), s.100 
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att lämna den kille som misshandlar. De inser nu att de, 
tillsammans med andra, var med och bar upp normen om att det 
bara är svaga kvinnor som lever i ett misshandelsförhållande. 
Detta kan kopplas till de normer, som Ziehe menar finns i dag, 
där  ungdomars förväntas göra bra och korrekta val.189 Eftersom 
ungdomar i dag upplevs ha möjligheten att, i högre grad än förut, 
välja det liv de vill leva tillskrivs de också ansvar för de beslut de 
tar.190 Det kan tolkas som att de förväntas vara starka och 
självständiga. Även Sabina Cwejman menar att just unga tjejer i 
dag förväntas utveckla egenskaper som självhävdelse, 
självsäkerhet och självexpansion för att i samhället kunna hävda 
sig på männens villkor.191 Detta innebär att eftersom dessa tjejer 
inte såg sig som svaga trodde de inte att de skulle fastna i ett 
misshandelsförhållande. Samtidigt som normerna om styrka och  
självständighet kan bli ambivalenta för tjejerna genom att de 
traditionsbundna normerna om kvinnans ansvar för hem och 
barn lever kvar, kan de olika normerna tillsammans, ge 
ytterliggare en dimension till förståelsen för varför dessa tjejer 
först inte kan acceptera att de är misshandlade. Om man också 
ser det som inom diskursteorin att identiteter är något individen 
accepterar, tilldelas eller motsätter sig i diskursiva praktiker192 blir 
det tydligt hur dessa tjejer motsatte sig att identifiera sig som 
misshandlade för att inte avvika från normen om styrka och 
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självständighet samtidigt som de inte kunde avvika från normen 
som säger att familjen är något de bör klara själva.  
 
Det kan tolkas som att det blir möjligt för tjejerna att inleda ett 
förhållande där processen kan starta och tjejerna senare blir 
misshandlade eftersom det accepteras att killar bestämmer. 
Tjejerna tilldelas ansvar för att förhållandet ska fungera samtidigt 
som den samhälleliga bilden av en misshandlad kvinna är en svag 
kvinna.   
 

Att interagera med andra 

Tjejerna beskriver hur deras jagmedvetenhet förändrades i 
interaktionen med den kille som misshandlade dem. De säger att 
den psykiska misshandel de utsattes för innebar att de förlorade 
självförtroendet och till slut miste förmågan att överhuvudtaget 
tro något gott om sig själva. Tjejerna beskriver samtidigt hur 
killen kom med bortförklaringar och ursäkter till det som hände. 
Eftersom tjejerna också var kära i killarna upplevde de att det 
blev lätt att tro på deras förklaringar och definitioner av 
verkligheten samt deras bortförklaringar till hur situationen de 
befann sig i kunde definieras. Han var ingen misshandlare alltså 
kunde dessa tjejer inte vara misshandlade. Detta kan kopplas till 
hur identitet diskuteras inom symbolisk interaktionism. Där är 
uppfattningen om hur andra ser på mig  lika viktig som hur jag 
ser på mig själv. Det betyder att vi speglar oss i andras 
uppfattningar om oss själva och vi övertar också den 
uppfattningen i stort genom att vi låter detta styra vår självbild 
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och våra handlingsstrategier.193 Det är något som påverkar både 
tjejen och killen i ett förhållande. Men om det tolkas som att 
hennes självförtroende genom den psykiska misshandeln är 
kraftigt försvagat och att han många gånger har makten och 
tolkningsföreträde att definiera verkligheten, då väger hans ord 
tyngst. Även genom kopplingen till Foucault som menar att 
makten i diskurser skapar former för subjektivitet och 
beteenden194 kan det tolkas som att när även tjejen, genom att 
inte ifrågasätta, accepterar killens makt, är hon indirekt delaktig i 
att strukturen i deras maktförhållande består. Killen får 
bekräftelse på sin styrka genom att tjejen, som är psykiskt 
nedbruten av honom, bekräftar honom som den starke och som 
den som har rätten att bestämma, både över sig själv och över 
henne. Den psykiska pressen och den upplevda förändringen av 
dem själva som tjejerna uttrycker att de upplevt i 
misshandelsförhållandet kan jämföras med Eva Lundgrens 
normaliseringsprocess. Hon beskriver att i ett 
misshandelsförhållande sker en normaliseringsprocess där 
gränserna för vad som är acceptabelt eller inte suddas ut allt mer, 
ju längre misshandeln fortgår. Kvinnan utsätts för en sån stor 
psykisk press, menar Lundgren, att hon till slut resignerar inför 
att upprätthålla en egen bild av det som händer.195 Det innebär, 
enligt Lundgren, att  kvinnan från att anpassa sin identitet till 
mannen, börjar internalisera mannens föreställningar om hur en 
kvinna ska vara och ser hans krav och handlingar mot henne 
                                                      
193 Svensson (1992), s.67 
194 Foucault (1980), s.119 
195 Lundgren (2001), s.18 
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som ett tecken på kärleksfullhet och omsorg. 196 Även om 
tjejerna i intervjuerna inte säger att det gick så långt att de såg 
hans misshandel som en kärleksförklaring, så upplever de att de 
förändrades så att de till slut anpassade sig helt efter honom och  
inte brydde sig om det som hände, de accepterade hans 
beteende. Detta skulle då också kunna vara en förklaring till hur 
och varför tjejen bekräftar killen som den starke och tillåter hans 
makt över henne.  
 
Tjejerna berättar också hur killen, under tiden de var 
tillsammans, såg till att de knappt hade någon kontakt med sin 
familj eller sina vänner. En tjej beskriver hur hon inte kunde ha 
några egna intressen eftersom hon hela tiden var tvungen att 
rätta sig efter honom. Tjejerna säger att de på det sättet blev 
isolerade från omvärlden. Genom att återigen knyta an till den 
symboliska interaktionismen kan det tolkas som att den kille som 
misshandlar, genom sin isolering av tjejen, ser till att han är den 
enda signifikanta andre tjejen har.197 Det kan antas att när han i 
stort sett är den enda människa tjejen interagerar med blir hans 
påverkan på henne extra stor och hon blir också beroende av 
honom. Hans uppfattningar om vad det än må vara blir då lätt 
för tjejen att internalisera, de tillsammans skapar mening till det 
som händer.198 Tjejen konfronterades inte med någon motbild 
och det hjälpte därför inte att den bilden han gav stred mot 
hennes tidigare föreställningar om sig själv. Tjejernas liv 
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förändrades kraftigt och det kan tolkas som att det gjorde att 
deras syn på sig själva kunde ändras radikalt, från innan de 
inledde ett förhållande med honom.199 Det gjorde det också 
möjligt för tjejen att själv ta på sig skuld för det som hände och 
därmed samtidigt skydda den kille som misshandlade henne. 
Genom deras interaktion och hur den utvecklades blev också en 
fortsättning på processen möjlig. Hon och han tillsammans 
definierade situationen så att misshandeln blev hennes skuld och 
hennes ansvar.  

Ungdomsdiskursen om styrka och 

självständighet 

När tjejerna talar om att de innan misshandeln var starka, 
handlar det mycket om att de hade självförtroendet att i högre 
grad exponera sig själva. Tjejerna upplevde att det tidigare hade 
lättare att tro på sig själva och att göra saker utan att vara rädda 
för andras uppfattningar om dem. Nu har de en annan 
utgångspunkt för idealet och det handlar mer om att passa in i 
ramen som en stark och självständig individ. Det kan tänkas att 
den process de i och med misshandeln är en del av gör att idealet 
nu ser något annorlunda ut. Det viktigaste i dag, visar tjejerna 
genom sina utsagor, är att inte behöva vara beroende av andra 
människors åsikter i lika stor utsträckning och behovet av att 
exponera sig är inte lika tydligt. Att synas och märkas kanske kan 
bli viktigt igen när de återfunnit sitt självförtroende? Att lita på 
att de själva är kapabla till att välja och handla självständigt, är 
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något dessa tjejer ser sig ha kommit olika långt med, beroende på 
var i processen de befinner sig. Som tidigare nämnts menar 
Ziehe att det i ungdomsdiskursen finns normer om 
självständighet och eget ansvar för ungdomar att leva upp till, på 
grund av de valmöjligheter som står till buds.200 Enligt Ziehe blir 
det också, när det ställs allt större krav på individen att välja 
”rätt” bland alla möjligheter, allt viktigare att få andras 
bekräftelse på att man har valt rätt. Detta innebär, enligt Ziehe, 
en ökad förmåga att leva sig in i andra människor men samtidigt 
ökar rädslan för att den andre ska avvisa och såra mig.201 Det 
skapas på det sättet ett beroendeförhållande till andra människor, 
när ungdomar i dag känner ett behov av andras bekräftelse på 
det de väljer att göra. Det kan också tolkas som att dessa tjejer på 
grund av sitt dåliga självförtroende och det de varit med om, 
behöver det än mer. 
 
I relation till det dåliga självförtroende dessa tjejer upplever att 
de fått på grund av misshandelsförhållandet, kopplar de 
upplevelsen av sin bristande självständighet. Genom den 
misshandel de utsattes för förminskades handlingsutrymmet. 
Tjejerna säger att killen de var tillsammans med inte tillät att de 
tog några egna beslut och till slut hade han påverkat dem så att 
de inte trodde på sin egen kompetens att göra de enklaste val. 
Tjejerna hade till slut inte förmågan att vara självständiga. Jeffner 
menar att i misshandelsprocessen begränsas kvinnans livsrum. 
Hennes utrymme för både yttre aktiviteter och inre självkänsla 
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krymper mer och mer ju längre misshandelsprocessen 
forstskrider och till slut kan inte kvinnan vara självständig.202 
Tjejerna i min studie upplever att förmågan att inte kunna handla 
självständigt fortfarande delvis påverkar dem. Samtidigt som de 
känner pressen från andra och sig själva att vara självständiga, 
har killen i vissa fall fortfarande makt över dem och gör att de 
har svårt att lita på sig själva. Det är lätt att falla tillbaka i tron att 
man är värdelös, säger de och på det sättet begränsar de 
handlingsutrymmet för sig själva. Då de under ett par års tid inte 
fick handla på eget bevåg, behöver de i dag känna att de kan ta 
egna beslut utan att misslyckas. Jeffner menar att anledningen till 
att det överhuvudtaget blir möjligt för tjejer och kvinnor att 
begränsa sina livsrum, är att de från födseln får lära sig att göra 
det till förmån för pojkars livsrum.203 Detta kan därför vara svårt 
att bryta trots att tjejerna nu sett vilka konsekvenser det kan få. 
Det kan också kopplas till Foucault som menar att diskurserna 
för maktsystemen vidare.204 Makten i diskurserna kan 
förändras205 men det kan antas att det inte sker endast genom att 
en kvinna motsätter sig makten och bryter upp från ett 
förhållande där mannen slår henne.  
 
Tjejerna säger att det är viktigt att vara stark för att kunna 
förhindra att de återigen hamnar i ett förhållande där deras 
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respektive misshandlar dem. Det är också viktigt att känna att 
andra människor uppfattar dem som självständiga individer. En 
tolkning är att de behöver bekräftelse för att tro på sig själva. Det 
dåliga självförtroendet förföljer tjejerna i processen och påverkar 
dem ständigt på olika sätt. Tjejerna uttrycker i intervjuerna att det 
finns en idealbild som säger att individen ska vara stark, 
självständig och ha bra självförtroende. Att det var viktigt att 
andra människor uppfattade dem som starka kan också ha varit 
en anledning till att det kunde vara svårt för dessa tjejer att, 
åtminstone i början, prata om den situation de befann sig i med 
människor som stod dem nära. Genom att skydda familj och 
vänner från vetskapen om vad som hände förhindrade tjejerna 
samtidigt att andra människor såg dem som något annat än 
självständiga och starka. Även ett stöd från andra kan kännas 
mer som en belastning då det återigen gör att tjejerna påminns 
om sitt upplevda misslyckande. Tjejernas erfarenheter kan här 
kopplas till Anette Göthlunds studie om unga kvinnor. Hon 
menar att förväntningar på hur man bör vara, från samhällets 
sida men även från människor runt omkring, lätt förvandlas till 
krav som internaliseras av individerna själva.206 Det skulle då 
kunna göra att individen känner sig pressad att leva upp till 
förväntningarna. Även Ziehe menar att pressen från sig själv och 
andra att vara stark, självständig och göra bra val kan bli 
betungande. Han menar att det är viktigt att påpeka att vi 
egentligen inte generellt sett, blivit friare att välja. Det handlar 
mer om en utvidgning av det man önskar, drömmer om och 
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längtar efter. Detta eftersom kunskapen om olika levnadssätt 
ökar. Samtidigt befinner vi oss i diskurser som begränsar vårt 
handlingsutrymme. Rent konkret är det för individen därför svårt 
att realisera alla dessa drömmar och önskningar.207 Tjejerna hade 
under tiden de levde i misshandelsförhållandet svårt att agera 
överhuvudtaget men samtidigt kände de en press på sig att lyckas 
och att klara sig själva. 
 
Dessa tjejer har också upplevelser av att andra människor både 
direkt och indirekt kritiserat dem för den situation de 
befann/befinner sig i. Dels genom att ifrågasätta varför de 
stannar/stannade kvar i förhållandet och dels genom att 
benämna den kille de var tillsammans med för ”idiot”. Tjejerna 
säger själva att innan de förstod den process de ingår i upplevdes 
såna kommentarer som en kritik för det felaktiga val de gjort när 
de blev tillsammans med den kille som misshandlade dem. Även 
i dag kan det vara känsligt och därför väljer de många gånger att 
inte prata om det som har hänt. Ziehe menar, att för att skydda 
sig själv från att bli värderad, kritiserad och kränkt på grund av 
kraven på att lyckas, som många ungdomar känner i dag, har det 
blivit allt vanligare med en återhållsamhet i uttryck och beteende. 
Om ungdomar inte exponerar sig själva är det svårare för andra 
att komma åt dem.208 Ett offensivt kommunikativt uppträdande 
blir på det här sättet inte möjligt. Det man strävar efter, enligt 
Ziehe, är en ömsesidig försiktighet i uttrycksformerna. Detta för 
att ingen ska riskera att bli kritiserad. Det krävs styrka och ett bra 
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självförtroende för att våga exponera sig själv.209 Det kan tolkas 
som att genom att välja att inte tala om misshandeln, som 
generellt sett i dag är ett relativt känsligt ämne att prata om 
riskerar inte heller tjejerna att själva bli kritiserade för det som 
händer och har hänt. De påverkas mycket av vad signifikanta 
andra säger, tycker och tänker om dem. 

Identitetsutprovning 

I intervjuerna menar tjejerna att de förändrats efter det som de 
har varit med om, de upplever inte att de är samma människa i 
dag som de var innan misshandeln. Det som upplevs extra svårt 
för dessa tjejer i deras identitetsarbete i dag är att de under 
misshandeln påverkades, eller till och med till viss del, tvingades 
omforma och förändra sin identitet av en annan människa. 
Tjejerna säger att det gör att de, även i dag, känner sig splittrade 
och även i vissa vardagliga situationer har svårt att veta vem de är 
eller vad de står för. De har ingen riktig grund att falla tillbaka 
på. De har under en tid levt med en kille som gjorde det omöjligt 
för dem att artikulera en egen bild av sig själva. Han påverkade 
dem till att tro att den bild de haft av sig själva var helt felaktig 
och såg sen till att de blev någon de själva efteråt har svårt att 
identifiera sig med.  Nu är det återigen tjejernas projekt att 
omforma och pröva sin identitet för att hitta en bild av sig själva 
som stämmer överens med vem de är och vill vara. Tjejerna 
säger också att de varit med om saker de helst vill glömma men 
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som nu är en stor del av deras identitet och de känner att detta 
också kan påverka vem de blir i framtiden. Ziehe menar att en av 
svårigheterna, framförallt ungdomar brottas med, i dag är att 
pressen på att lyckas ökar, både från andra och från oss själva. 
När vi i dag, genom bland annat massmedia och kulturindustrin, 
blir medvetna om alla de möjligheter till personlighetsutveckling 
som står oss till buds, skapas en social och psykisk konkurrens. 
Varje enskild individ görs därmed ansvarig för att utveckla och 
omforma sin identitet, menar Ziehe. 210 Eftersom jag har ansvar 
för mig själv har jag inte bara en möjlighet utan också en social- 
konventionell plikt att bli något.211 Samtidigt som dessa tjejer i 
hög grad känner ansvar för sitt eget liv och en press att utforma 
sin identitet är de på grund av det misshandelsförhållande de levt 
i splittrade. Pressen på de här tjejerna kan kanske bli ännu 
starkare än på andra ungdomar eftersom de även känner sig 
osäkra på hur de ska tackla det vardagliga.  
 
Tjejerna säger också att deras liv i dag, kunde ha sett annorlunda 
utom de bara insett i tid vad som hände, sagt ifrån tidigare till 
den kille som misshandlade dem eller aldrig låtit honom ta 
överhanden i förhållandet. De ser att de själva inte tog vara på de 
möjligheter de hade. De upplever också att deras dåliga 
självförtroende fortfarande påverkar dem. Det finns en 
osäkerhet hos tjejerna över hur de ska tackla vissa situationer 
med andra människor, både i kärleksrelationer men även i övriga 
relationer till. Två av tjejerna är också rädda för att återigen träffa 
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en kille som misshandlar dem. Det kan tolkas som att när de en 
gång gjort ett val att leva tillsammans med den kille som 
misshandlade dem, kan det vara svårt att lita på att de nu skulle 
göra ett bättre val. Det kan också jämföras med Ziehe som 
menar att de olika levnadssätt och valmöjligheter som står unga 
människor till buds i dag, är så tydliga att individen inte kan 
blunda för dem. Att avstå från framsteg i den egna 
subjektiveringen kan straffa sig socialt, genom andras bedömning 
av individen, samtidigt kan det straffa sig psykiskt genom att 
individen själv mår dåligt av att inte ha tagit vara på sina 
möjligheter, menar han.212 Detta har förändrats mot tidigare, det 
i dag är”… följderna av förväntningarna på en själv och inte följderna av 
försakelserna av tabubelagda drifter som har blivit problematiska. Det som 
är centrum för lidandet är inte i någon större utsträckning det man ”inte 
får” utan det man ”inte uppnår!” 213 Att ha ansvar för att ta vara på 
sina möjligheter leder också, enligt Ziehe till att oavsett vad du 
väljer finns vetskapen och om att du alltid hade kunnat välja 
något annat, kanske något annat som är bättre.214 Det kan tolkas 
som att det därför i dag kan blir extra viktigt för de här tjejerna 
att ta eget ansvar för att klara upp det som hänt, samtidigt som 
de har ansvar för att det inte ska hända igen. De känner en press 
på sig att ta vara på de möjligheter de nu ser att de har och välja 
ett liv som är bättre än det de tidigare ”valde”.  

                                                                                                      
211 Ziehe (1986), s.35 
212 Ibid, s.51 
213 Ibid 
214 Ibid, s.32-33 
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Tjejerna som aktivt handlande subjekt i 

misshandelsdiskursen 

Tjejerna säger själva att de tog på sig skulden och ansvaret för 
misshandeln och sedan aktivt handlade därefter. Exempelvis har 
de genom att dölja blåmärken eller låtit bli att berätta för andra 
om det som hänt, skyddat den kille som misshandlat dem och 
accepterat hans maktövertag. Även i dag är tjejerna aktiva när de 
ser att det är deras ansvar att bearbeta och ta sig ur den situation 
de befinner sig i. Det är exempelvis deras ansvar att helt bryta 
relationen med den kille som misshandlade dem, det är deras 
ansvar att återigen bygga upp sitt självförtroende och det är deras 
ansvar att se till att de inte blir misshandlade igen. Sara Mills 
menar att kvinnan trots sin underordnade ställning  inte endast 
behöver ses som ett offer i relationen till män, utan också som 
en aktiv individ som är med och skapar och motsätter sig de 
diskurser hon ingår i. Mills tar också upp hur kvinnor kan skapa 
personlig makt i en diskurs även om diskursen i sig begränsar 
handlingsutrymmet. 215 Det kan tolkas som att genom att skydda 
killen och ta på sig skuld för misshandeln, kan tjejerna tillskriva 
sig makt i diskursen och därmed undslippa att se verkligheten 
som den egentligen ser ut. De upplever att de har makt genom 
att de också tror och upplever att de aktivt påverkar 
misshandelssituationen och därför också kan förändra den om 
de ändrar sitt eget beteende.  
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Samtidigt kan det tolkas som att tjejerna när de tagit på sig 
ansvar för det som har hänt, omedvetet, också låtit killen få ännu 
mer makt i diskursen eftersom de hela tiden bekräftar honom 
som den starke. Det kan ses som att både tjejen och killen har 
varit med och konstruerat positioner för dem själva i diskursen, 
genom att använda sig av möjliga diskursiva konstruktioner.216 
På det sättet blev det i början av processen endast möjligt att se 
killen som den starke och tjejen som den svage, eftersom killar 
har företräde till de subjektspositioner som har mer makt i de 
diskurser där tjejer och killar ska förhålla sig till varandra. 
Tjejerna visar dock också hur de senare på olika sätt har försökt 
motsätta sig makten, bland annat när de bryter upp från 
förhållandet. Detta kan kopplas till Nickie Charles som menar att 
makt inte endast behöver ses som ett förtryck utan med hjälp av 
Foucaults teorier kan ses som en relation där alla parter är 
inblandade. Kvinnor är på det sättet delaktiga i och på sätt och 
vis accepterande av olika sociala relationer som leder till att de 
får mindre makt. Detta betyder att det som kvinna är möjligt att 
motsätta sig makten, på samhällelig nivå men även på personlig 
nivå i det dagliga livet.217 Samtidigt har de här killarna gjort det 
betydligt svårare för att inte säga omöjligt för tjejen att motsätta 
sig makten genom att avskärma henne från världen och andra än 
hans inflytande, som tjejerna tidigare berättat. Utifrån en 
tolkning av Foucault är det här också viktigt att komma ihåg att 
makt inte är något som fördelas demokratiskt lika i 
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diskurserna.218 Mannen har genom den samhälleliga diskursen 
om kvinnor och mäns relationer ett stort övertag från början. 
För det är i den diskursen som mäns beteende mot kvinnor, eller 
killars beteende mot tjejer, från början accepteras. 
 

Om att bryta banden och att vara två i 

framtiden 

Som tidigare nämnts upplever de här tjejerna att det liv de levt 
tillsammans med den kille som misshandlade dem blev ett 
mönster som många gånger kan vara svårt att bryta, trots att de 
inser och insåg att det skadar dem själva. Tjejerna säger också att 
de inte tror att det finns något som hade kunnat göra att de 
lämnat den här killen tidigare än de gjorde. Det är en del av 
processen att de själva behövde komma till insikt om att de hade 
ett problem och att de inte tänkte acceptera situationen som den 
var längre. Tjejerna upplevde även en rädsla för vad som skulle 
hända om de inte hade killen i närheten. Att förhållandet är slut 
behöver absolut inte innebära att de är fria från killen och 
rädslan för vad han ska hitta på kan leva kvar länge, trots att de 
inte lever tillsammans. Rädslan över ovetskapen kan till och med 
vara större än rädslan för att leva tillsammans med killen och 
veta att de blir slagna eller på annat sätt misshandlade. En tjej 
beskriver hur den rädslan kan göra att man inte vågar bryta upp 
överhuvudtaget eller att hon själv måste få pröva sig fram i hur 
hon ska hantera relationen till den kille som misshandlade henne. 
                                                      
218 Foucault (1980), s.99-100 
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Beslutet att lämna killen är inte ett beslut någon annan hade 
kunnat ta åt någon av tjejerna. Detta kan jämföras med den 
studie Margareta Hydén gjort om kvinnomisshandel inom 
äktenskapet. Hydén beskriver hur ett uppbrott från mannen kan 
innebära rädsla, hat och uppgivenhet hos kvinnorna.219 Hon tror 
också att det finns två insikter hos den misshandlade kvinnan, 
som gör att hon tillslut ändå beslutar sig för att förändra sin 
situation. Den ena är att kvinnan nått en botten där alternativet 
till att förändra livet är att dö. Den andra insikten är att hon inser 
att hon går miste om något genom att leva det liv hon lever. 220 
Om det endast är dessa två insikter, Hydén nämner, som kan få 
kvinnan att lämna den man som misshandlar henne eller på 
annat sätt förändra situationen vill jag låta vara osagt. Likheterna 
mellan hennes och min studie finns dock i att ingen annan än 
kvinnan själv kan komma fram till insikten att lämna den man 
som misshandlar. Tjejerna säger, att även om det är killen som 
bryter förhållandet måste tjejen ändå, i vissa fall, komma fram till 
att bryta banden till mannen. Detta eftersom han vill fortsätta att 
kontrollera och ha makt över henne  
 
Tjejerna säger också att de alltid kommer att bära med sig 
erfarenheterna från misshandeln. Det är inte någonting som kan 
glömmas bort. Detta påverkar dem genom att de nu värderar 
många saker annorlunda mot vad de gjorde tidigare. Det kan 
handla om relationer och vilka egenskaper de värderar hos andra 
människor, men också om hur de värderar sig själva och det de 
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vill göra med sina liv. Trots det strävar tjejerna efter att leva ett 
liv där misshandeln inte är fokus och där processen är slut. När 
en tjej säger att det viktigaste för henne nu är att hon får ordning 
på sitt liv så hon kan börja tro på sig själv igen visar det hur 
viktigt det är för henne att gå vidare och lämna det gamla bakom 
sig.  
 
Tjejerna visar hur de upplevda valmöjligheterna och pressen 
individen har från sig själv och även andra att välja rätt, kan göra 
det svårt att gå vidare i livet. Tjejerna säger att det är svårt att 
bryta upp från det mönster de levt i och det är lätt att falla 
tillbaka. De uttrycker hur svårt det kan vara att i realiteten tro på 
sina drömmar om framtiden innan de bearbetat och kommit 
över misshandeln ordentligt. För att återigen knyta an till den 
normaliseringsprocess som Eva Lundgren beskriver, kan det 
handla om att kvinnan efter att ha levt under en längre tid i ett 
misshandelsförhållande internaliserar mannens våld. Lundgren 
menar också därför att en kvinna som utsatts för långvarig 
misshandel måste vänjas av med att uppträda som offer och på 
nytt lära sig att agera självständigt.221 Huruvida dessa tjejer på det 
sättet har kunnat betraktas som offer tycker jag är oklart, men 
vad som är klart är att de upplever att de återigen måste lära sig 
att agera mer självständigt. Deras tidigare erfarenheter ger dem 
en rädsla för att misslyckas och det begränsar 
handlingsutrymmet. Det mönster som bildas i relationen till 
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killen som misshandlar kan vara svårt att bryta, säger de, men 
samtidigt har de visat att det inte är en omöjlighet. 
 
Efter allt jobbigt dessa tjejer varit med om och som till stor del 
varit på grund av att en kille, den kille de älskade, skulle man 
kanske kunna tro att de inte skulle vara så intresserade av att 
inleda ett förhållande igen. De säger till och med att de inte kan 
lita på killar längre och två av dem är rädda för att bli 
misshandlade i ett nytt förhållande. Ändå är en av de mest 
centrala sakerna i tjejernas önskan inför framtiden att leva 
tillsammans med en kille. En kille som behandlar dem väl 
givetvis, men en parrelation är viktig. Att det är så kan förstås 
utifrån Carin Holmberg som menar att uppfattningen om att 
man ska vara ett par, kvinna och man, är stark i Sverige i dag. Att 
vara två har blivit en norm och att leva ensam är att avvika från 
det ”normala”. Hon menar att parrelationen är en positivt laddad 
institution men samtidigt kan den framstå som ett socialt tvång 
eftersom parförhållandet likställs med det goda livet.222 Dessa 
tjejer har även andra drömmar som handlar om att få ett arbete 
de trivs med och att få tillbaka sitt självförtroende. Men trots allt 
är idealbilden av att vara två, en självklarhet för dessa unga tjejer. 
Det kan tolkas som att eftersom normen är att vara två kan det 
kännas som en samhällelig press att leva i ett förhållande. De 
måste därför bevisa för sig själva och andra att de klara av att 
leva i ett förhållande och då helst utan att bli misshandlade igen. 
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Samhällelig diskurs om kvinnomisshandel 

kontra misshandelsdiskursen 

Tjejerna pratar mycket om den betydelse människor runt 
omkring dem haft för förståelsen av det som hänt och senare 
också i bearbetningen för att komma vidare i livet. Det kan 
tolkas som att den process dessa tjejer går igenom påverkas, i alla 
stadier och för alla tjejer även om processen kan se olika ut, av 
de människor som finns runt omkring dem. Detta kan jämföras 
med Margareta Hydén som också ser att det i misshandeln finns  
en process av ständigt tolkande och förhandlande av det som 
sker. Samtidigt menar hon att processen, på grund av att 
misshandeln hemlighålls, enbart äger rum mellan mannen och 
kvinnan i förhållandet.223 Givetvis är, som tjejerna tidigare visat, 
tjejen och killens interaktion oerhört betydelsefull i processen 
men tjejernas egen förståelse av det som händer kan inte helt 
frikopplas från normer i den samhälliga diskursen om 
kvinnomisshandel. Tjejerna ser den samhälleliga generella 
uppfattningen som att det bara är svaga kvinnor som blir 
misshandlade och att de får skylla sig själva. Detta är något som 
blir extra tydligt för dem eftersom de innan sina egna upplevelser 
var med och bar upp normen om misshandlade kvinnors svaghet 
och egen skuld. I den samhälleliga uppfattningen känner därför 
tjejerna i dag att det finns en brist på förståelse vad gäller den 
misshandel de varit utsatta för. Detta går emot Ziehes teori, där 
han menar att den ökade förmågan att leva sig in i andra 
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människor, som han ser finns i dag, också skulle göra att 
människor har större sympati med andra individer som är 
”offer”.224 Detta skulle då kunna tolkas som att andra människor, 
eftersom de inte visar någon sympati, inte ser en misshandlad 
kvinna som offer, i den bemärkelsen att det är synd om henne 
och att hon blir utsatt för något hon inte kan påverka. I den 
samhälleliga misshandelsdiskursen lever fortfarande normen 
kvar, att en kvinna som blir slagen borde kunna lämna sin man 
om hon inte trivs med situationen. Tjejerna själva visar inte heller 
utåt, åtminstone inte till en början, att de skulle vara några offer. 
Genom att skydda honom och ta på sig ansvar för det som 
händer, ser de inte själva att det som händer är något de 
omotiverat och oprovocerat blir utsatta för.  
 
Att det i samhället inte pratas öppet om kvinnomisshandel kan 
också förstås utifrån den okunskap i ämnet som dessa tjejer 
uttrycker att de har upplevt. Tjejerna säger att de som själva inte 
varit utsatta för misshandel inte kan förstå och det visar sig 
exempelvis när andra säger att det bara är att lämna den man 
som slår. Tjejerna uppfattar också att andra människor har svårt 
att prata om misshandel eftersom de upplever att de lägger sig i 
något som är privat. Tjejerna uppfattar att även människor som 
står dem nära kan ha svårt att prata öppet om misshandeln. 
Margareta Hydén menar att en viktig och grundläggande princip 
i vårt samhälle blir ett problem för de kvinnor som utsätts för 
misshandel. Det är normen om att varje människa har rätt till ett 
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privatliv skyddat från insyn. Eftersom de män som misshandlar 
den kvinnan de lever tillsammans med oftast gör det inom 
hemmets fyra väggar, är det få utomstående som får en direkt 
insyn i vad det är som verkligen händer. 225 Tjejerna upplever att 
tillsammans med okunskapen finns därför många fördomar om 
kvinnomisshandel. Det kan tolkas som att fördomarna kan leva 
kvar eftersom människor inte direkt konfronteras med 
motsatsen. Fördomarna kan därför, utifrån vad tjejerna säger, 
påverka de tjejer och kvinnor som blir/har blivit misshandlade, 
hur de uppfattar sig själva och hur de kan hantera det som 
händer. 
 
Tjejerna beskriver också som särskilt viktigt i bearbetningen av 
den misshandel de varit med om att de fått träffa andra tjejer och 
kvinnor som blivit utsatta för misshandel. De upplever en 
gemenskap, de inte känt någon annanstans, med de kvinnor som 
ingår i misshandelsdiskursen. I diskursteorin så som Winther 
Jörgensen & Phillips beskriver den, ligger den individuella 
identiteten inte långt från gruppidentiteten. Detta betyder att det 
inte är långt från att identifiera sig som kvinna till att identifiera 
sig som medlem av gruppen kvinnor. När gruppen kvinnor 
också får ytterliggare en gemensam nämnare som i det här fallet 
är att de har varit utsatt för misshandel, blir det ännu lättare att 
identifiera sig med gruppen.226 Här kan det tolkas som att 
gruppidentiteten till viss del även är en förutsättning för att som 
individ klara av att identifiera sig som misshandlad kvinna. I 
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diskursiva gruppbildningar utesluts de som inte tillhör gruppen 
och man fokuserar inte heller på skillnader inom gruppen, menar 
Winther Jörgenssen & Phillips.227 I tjejernas utsagor är det också 
bara likheterna med andra misshandlade kvinnor som fokuseras 
och eventuella skillnader dem emellan uttrycks inte. Däremot blir 
det i vissa hänseenden tydligt fokus på skillnader till andra 
människor utanför denna diskursiva grupp. Som tidigare nämnts 
ser tjejerna att de som själva inte varit utsatta för misshandel, inte 
har någon förståelse för vad det innebär. De lägger på olika sätt 
skulden på tjejen och kritiserar henne exempelvis för att ha 
stannat kvar hos den kille som misshandlar henne. Tjejerna har 
därför svårt att identifiera sig med den samhälleliga diskursen om 
kvinnomisshandel och upplever samtidigt att det är svårt för 
utomstående att förstå misshandelsdiskursen, det vill säga vad 
misshandeln innebär och hur den påverkar de kvinnor som blir 
utsatta. 
 
Tjejerna påpekar att den delade erfarenheten är av yttersta vikt 
för dem i deras identitetsformande och accepterande av att de 
levt eller lever tillsammans med en kille som misshandlat dem. 
När de blev medvetna om att de delar dessa erfarenheter med 
andra tjejer och kvinnor upplevde de att de inte var så ensamma 
som de trodde. Två av tjejerna visar också att det är först på 
Frideborg som de klarar av att omdefiniera det de har varit med 
om och inse att de har blivit misshandlade. Det kan tolkas som 
att det var först där, tillsammans med andra, som de klarade av 
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att flytta referenspunkterna för sanningen. Vikten av dessa 
erfarenheter berör Catharine MacKinnon som ser erfarenheten 
vara av yttersta vikt för att kvinnor ska kunna skapa en 
gruppidentitet och därigenom ifrågasätta sin situation i samhället. 
Hon menar att delade erfarenheter kan göra det lättare för 
kvinnor att förstå det förtryck de blir utsatta för.228 Här ser jag 
dock att det är viktigt att samtidigt som kvinnors erfarenheter 
som grupp bör lyftas upp måste erfarenhetens betydelse för att 
nå kunskap problematiseras.  
 
Dessa tjejer ger genom sina utsagor uttryck för att de delar en 
kunskap med andra misshandlade kvinnor. En kunskap som 
endast inbegriper de som har samma eller liknande erfarenheter. 
Enligt Nickie Charles har kvinnors personliga erfarenheter och 
upplevelser alltid haft en central betydelse inom feminismen. 
Detta bland annat som en kritik mot att all kunskap annars är 
kulturell och historisk specifik och att män där har haft makten 
att bestämma vad som ansetts vara kunskap eller inte. 
Tillsammans med detta finns också synen på att underordnande 
och ”svaga” grupper har en insyn i relationen till den 
överordnade som inte är möjlig för den dominerande parten. 229 
Socialpsykologen Christine Griffin skriver i Experiencing Power om 
hur man kan uppfatta makt olika beroende på i vilken position 
man har i relationen och hon menar också att man kan se det 
som att maktrelationer är mer tydliga för dem som är 
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dominerade än de som är dominerande. Bland annat med 
anledning av detta menar hon att man inte direkt kan säga att 
erfarenhet leder till kunskap utan att man faktiskt kan ha olika 
sätt att se det.230 Det är dock svårt att avgöra om de tjejer som 
kan sägas ha varit dominerade av den kille som misshandlade 
dem, såg maktrelationen annorlunda än vad han gjorde. De säger 
att killen inte förstår vad han har gjort men samtidigt är det inte 
något de ingående diskuterat med honom. Slutsatsen, om man 
utgår ifrån tjejernas berättelser, är att erfarenhet kan leda till en 
kunskap och den kunskapen blir viktig för dem, viktig när de 
pratar om hur människor förstår den situation de befunnit och 
befinner sig i. Viktig även när de vill ta sig ur den process de ser 
att de ingår i genom att ha levt i ett misshandelsförhållande. Om 
man utgår från Sara Mills blir det i misshandelsdiskursen möjligt 
för de misshandlade kvinnorna att konstruera en 
subjektsposition där de har tolkningsföreträde.231 I 
misshandelsdiskursen ser maktrelationerna inte ut på samma sätt 
som i den samhälleliga diskursen om kvinnomisshandel. Detta 
behöver dock inte betyda att kvinnornas kunskap i 
misshandelsdiskursen behöver vara sann för alla, men den är 
sann för de kvinnor som blir misshandlade och frågan är om det 
kanske inte är det som är den viktigaste utgångspunkten?  
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Avslutande diskussion och 

reflektion 

Den här studien visar att kvinnomisshandel är ett känsligt ämne 
att prata om. Normen om att det som sker innanför hemmets 
fyra väggar är privat lever kvar. Det är inte accepterat att lägga 
sig i hur andra människor lever men samtidigt finns ett dömande 
och fördomsfullt förhållningssätt till kvinnomisshandel. 
Okunskapen om vad en misshandelssituation innebär kan göra 
människor rädda för att prata om det. Kanske har också den 
forskning som kommit att handla om vissa förklaringsmodeller 
till varför misshandel sker, som nämndes i början av den här 
uppsatsen, upprätthållit fördomarna? Det jag menar är att 
exempelvis den individualpsykologiska förklaringsmodellen 
skapat stereotyper för hur den kvinnan som blir slagen är och det 
är inte någon, i dagens samhälle, positiv bild av en kvinna.  
 
Att använda förklaringsmodeller kan vara ett sätt att försöka 
förstå hur kvinnomisshandel ska kunna hanteras som ett 
samhällsproblem. Samtidigt tror jag att de tidigare 
förklaringsmodeller, som specifikt fokuserat på misshandeln, kan 
göra att man fastnar i ett konstaterande av varför misshandel 
sker och vilka som blir utsatta, i stället för att samtidigt försöka 
hitta sätt att förändra situationen. Den kanske viktigaste 
slutsatsen i denna studie är därför att det kan vara viktigt att lyfta 
blicken från tidigare förklaringsmodeller och börja studera hur 
relationen mellan kvinna och man och tjej och kille ser ut, i 
samhället i stort. I tjejernas utsagor visas hur viktiga både 
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signifikanta andra och generaliserande andra är i formandet av en 
identitet och i förhållningssätt till alla de olika situationer tjejerna 
hamnar i både innan, under och efter misshandeln. 
  
I Sverige påpekar vi gärna högt och ofta att vi lever i ett av 
världens mest jämställda länder men samtidigt finns det de som 
påvisar hur ojämlik den jämställdheten ser ut. Att killar redan 
från unga år har rätten till tolkningsföreträde i relationen mellan 
tjejer och killar visar exempelvis Stina Jeffner i boken Liksom 
våldtäkt- typ.232 Även de tjejer jag har intervjuat och som funderat 
mycket på frågan om relationer mellan könen, upplever att unga 
tjejer i dag accepterar att killen bestämmer eller exempelvis kallar 
dem för horor. Tjejer är så vana vid att det är på det sättet att de 
sällan ifrågasätter behandlingen. Att unga tjejer kan acceptera 
detta visar också tidigare forskning, men även denna studie, 
beror på att den samhälleliga diskursen accepterar att killar är på 
det sättet. Det kan också därför ses som att tjejer inte får stöd i 
att förstå och ifrågasätta den underordning de befinner sig i. 
 
Tidigare forskning och även tjejernas uttalanden i denna studie 
visar att trots att vi länge påstått att vi lever i ett jämställt land är 
den ojämlika maktfördelningen mellan könen ett faktum. Jag 
skulle också vilja påstå att mäns förtryck över kvinnan samtidigt 
är något som är känsligt att prata om. Det visar sig inte minst av 
de upprörda reaktioner Gudrun Schyman fick när hon vid 
vänsterpartiets kongress i januari 2002 jämför svenska män med 
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talibaner.233 Att sakfrågan och graden av förtrycket kan 
ifrågasättas kanske är självklart. Samtidigt, tycker jag, 
reaktionerna visar på en rädsla att diskutera frågan om 
maktrelationen mellan kvinnor och män. En rädsla hos både 
män och kvinnor att definiera sig som underordnad och 
överordnad. Men att inte diskutera maktrelationerna har här visat 
sig i förlängningen kunna innebära att det blir möjligt för 
kvinnor och tjejer att ta på sig skuld för den misshandel de blir 
utsatta för. När de strukturella maktrelationerna inte synliggörs 
blir det för kvinnorna möjligt att uppfatta att det är deras 
beteende som enskilda personer som gör att de blir 
misshandlade. Rädslan kan också försvåra möjligheten att 
diskutera kvinnans roll i den underordning hon befinner sig i.  
 
Att män förtrycker kvinnor behöver inte innebära att alla män 
förtrycker kvinnor och definitivt inte att alla män misshandlar 
sina kvinnor. Samtidigt, tror jag att de mekanismer som gör det 
möjligt för män att förtrycka kvinnor både på strukturell- och 
individnivå måste synliggöras för att strukturerna ska kunna 
förändras. Vi vill gärna se oss som jämställda och mindre 
orättvisa än i andra länder. Men ger det oss rätten att sluta 
diskutera dessa frågor? 
 
Denna studie visar att ska situationen för misshandlade kvinnor 
och tjejer förändras måste svaret på den frågan bli; Nej.  Bland 
annat eftersom denna studie också visar på hur diskussionen om 
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kvinnans underordning och mannens överordning kan öka 
förståelsen till varför kvinnomisshandel sker. Tjejernas utsagor 
visar hur den diskussionen kan göra det mer begripligt varför en 
misshandlad kvinna till en början stannar hos mannen och 
”accepterar” misshandeln; varför kvinnan bekräftar mannen som 
den starke och den som har rätt att bestämma. Genom att 
samtidigt anta ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 
fenomenet misshandel och också se makt som ett spel mellan två 
eller flera parter riskeras inte att mannens överordning och 
kvinnans underordning ses som statisk. Tjejerna utsagor visar att 
de är en aktiv del av den process de ingår i och detta är viktigt att 
belysa för att förstå misshandelsprocessen och vad den innebär. 
För att kunna motsätta sig ett förtryck oavsett vad förtrycket 
innebär, kan det vara viktigt att bli medveten om alla de 
mekanismer som påverkar förtrycket och accepterandet av det 
samma. Även om kvinnor inte har samma makt i de diskurser 
där kvinnor och mäns relationer ingår, finns det en möjlighet för 
kvinnorna att motsätta sig makten. Man kan då inte heller, som 
tjejerna här visat, utgå från att de kvinnor som blir misshandlade 
är passiva och inte har någon möjlighet att förhandla om makten. 
Även kvinnor och unga tjejer måste förstå sin egen roll i det 
förhållande de befinner sig i, utan att ta på sig skulden för det 
inträffade. Som denna studie visar behöver kunskapen om vad 
den psykiska misshandeln gör med kvinnorna, därför också 
förstärkas. Det kan påstås att de misshandlade tjejerna, när de 
lever i misshandelsförhållandet, inte är sig själva. Den kille som 

                                                                                                      
26/1 2002   
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misshandlar dem har förändrat dem. Den psykiska misshandeln 
från den enskilde mannen gör att tjejen eller kvinnan, aldrig 
någonsin, kan göras personligt ansvarig för det hon blir utsatt 
för. Tjejerna i denna studie visar hur fort ett bra självförtroende 
kan raseras men också att det kan ta mycket lång tid att bygga 
upp igen. Därför behöver de stöd och hjälp så tidigt som möjligt. 
I dag förstår tjejerna att deras försvagade självförtroende och det 
misslyckande de upplevde inte orsakats av dem själva. De inser 
att de inte var annorlunda än någon annan och den situation de 
hamnade i kunde hända dem och kan hända vem som helst. 
Trots deras insikt betyder det dock inte att det är lätt att gå 
vidare.  
 
Det betyder dock, att samtidigt som man lyfter blicken till att se 
på tjejers och killars relation i samhället  i stort, kan det vara 
viktigt att de kvinnor som redan befinner sig i ett 
misshandelsförhållande får hjälp utifrån sina individuella 
situationer. Unga tjejer behöver stöd genom att 
kvinnomisshandel accepteras som något som inte endast drabbar 
en viss sorts kvinnor med viss karaktäristik. Trots att tjejerna i 
denna studie själva, i dag, ser att vem som helst kan bli 
misshandlad, lägger de fortfarande delvis skulden på sig själva för 
det som hände och ett ansvar för att det inte ska hända igen. En 
slutsats att dra utifrån denna undersökning är, att en identitet 
som misshandlad kvinna, som var så svår för dessa tjejer att till 
en början acceptera, i dag är lika svår att göra sig av med. Därför 
är det långt efter misshandeln, svårt att tänka realistiskt på 
framtiden. Tjejerna ser själva att de tar lång tid att bli fria från 
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misshandeln och frågan är om det inte kan tolkas som att de blir 
misshandlade av samma killar även efter de brutit upp från 
förhållandet? De killar som de en gång levde tillsammans med, 
påverkar deras dagliga liv på det sätt att tjejerna känner en 
osäkerhet inför vad de kan göra, hur de ska bete sig och hur de 
ska förhålla sig till andra människor. Processen fortgår och 
killarna finns hela tiden med i deras medvetande och styr därmed 
delvis deras liv och påverkar deras möjlighet att forma sina 
identiteter. Så länge de gör det kan det kanske ses som att 
tjejerna fortfarande är misshandlade?  
 
Tjejerna visar att de blir påverkade av och förhåller sig till flera, 
delvis konkurrerande, diskurser samtidigt. De diskurser som blir 
extra tydliga här är den samhälleliga diskursen om 
kvinnomisshandel, misshandelsdiskursen och ungdomsdiskursen. 
Den samhälleliga diskursen, det vill säga samhälleliga normer och 
värderingar om exempelvis den svaga misshandlade kvinnan, 
finns med och påverkar dessa tjejer under hela den process de 
går igenom. Den står i ett motsatsförhållande till 
misshandelsdiskursen där de kvinnor som är delaktiga i ett 
misshandelsförhållande ingår. Misshandelsdiskursen blir dock 
inte tydlig för tjejerna förrän de fått hjälp och börjat bearbeta det 
som hänt. Dessa båda diskurser kan tänkas påverka alla kvinnor 
som blir misshandlade men de unga tjejerna påverkas även av 
ungdomsdiskursen. Det handlar om normer för hur unga 
människor i dag bör bete sig och handla, vad som är 
eftersträvansvärt och vad som bör undvikas. Som ung tjej 
handlar det också om vad som förväntas av unga tjejer och vilka 
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normer de har att leva upp till. Tjejerna själva tror inte att de 
upplevt misshandeln annorlunda, just på grund av att de är unga. 
Samtidigt kan det kanske tolkas som att dessa unga tjejer, efteråt, 
inte har någon grundidentitet att falla tillbaka på eftersom de var 
så unga när de tvingades bli någon de inte ville vara, av en annan 
människa. De måste nu pröva sig fram och hitta ett sätt att vara 
som de känner stämmer överens med den person de vill vara, 
men som de aldrig varit. De visar också tydligt hur viktigt det är 
att som ung tjej uppfattas stark, självständig och ha bra 
självförtroende, något Ziehe menar är en central del i 
ungdomsdiskursen.234 
 
Allt det som har hänt i och med misshandeln förstår tjejerna som 
en process. Processen gör att vissa handlingar blir möjliga både 
för dem själva och för den som misshandlar. Det kan tolkas som 
att tjejernas tidigare identitet, självkänsla, handlingsutrymme 
samt självbild sätts ur spel i processen och de måste bearbeta och 
ta sig igenom olika delar av processen innan de kan komma ur 
den. Tjejerna säger själva att det exempelvis inte finns något som 
kunde gjort att de lämnade den kille som misshandlade dem 
tidigare och att de ser sitt eget ansvar vara stort i bearbetningen 
av det som hänt. Trots det skulle kanske förändrade attityder till 
kvinnomisshandel kunna förändra processen, det vill säga hur 
misshandlade kvinnor ser på sig själva och kan hantera den 
misshandel de utsätts för.   
 

                                                      
234 Ziehe (1986) och (1993) 
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Även om mäns överordning och kvinnors underordning skulle 
förändras och könen i realiteten bli mer jämlika, kommer det 
antagligen alltid att finnas män som slår kvinnor de säger sig 
älska. Det kanske också alltid kommer finnas kvinnor som är 
rädda för att tala om den misshandel de blir utsatta för, som 
kommer ta på sig skuld och ansvar för det som händer, samt 
skydda och försvara den man som misshandlar. Men kan 
attityderna till kvinnomisshandel förändras, maktstrukturerna 
mellan könen tydliggöras och kunskapen om kvinnomisshandel 
bland allmänheten öka kan det säkert underlätta för många 
kvinnor. Det kan öka möjligheten för tjejer och kvinnor att inte 
acceptera en man som försöker styra dem samt för misshandlade 
tjejer och kvinnor att ta sig ur den situation de befinner sig i 
fortare än de har möjlighet till i dag. 
 
Det som framkommit i denna studie är tre unga tjejers 
uppfattning om misshandeln, det är deras verklighet och den är 
sann för dem. Denna kunskap är viktig för att förstå hur de tjejer 
som bli misshandlade ska kunna hjälpas. Det betyder dock inte 
att denna kunskap är sann för alla. Det innebär att det också är 
viktigt att även män får vara med i diskussionen om mäns 
överordning och kvinnors underordning. Det är viktigt att lyfta 
diskussionen till att gälla alla individer i samhället, inte bara de 
som misshandlar eller har blivit misshandlade. För att 
maktstrukturerna ska kunna förändras och kvinnomisshandeln 
minska behöver att både kvinnor och mäns upplevelser av 
könsrelationerna belysas.  
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Arbetet med att tydliggöra de maktstrukturer som finns mellan 
könen har påbörjats men bör fortsätta för att visa att makten kan 
förstås ur flera perspektiv. Det kan i fortsatt forskning vara 
viktigt att visa hur alla parter, det vill säga både män och kvinnor, 
är delaktiga i de strukturer som finns för att strukturerna ska 
kunna förändras och kvinnomisshandeln minskas. Studier om 
hur relationen mellan unga tjejer och killar i stort, påverkar hur 
misshandel i ett senare skede blir möjlig eller icke möjlig kan 
också vara fruktbara. Med denna utgångspunkt kan även arbetet 
med att öka kunskapen om den situation de redan misshandlade 
kvinnorna befinner sig i underlätta för misshandlade kvinnor i 
alla åldrar att ta sig ur ett misshandelsförhållande.  
 

Sammanfattning 

I forskning om kvinnomisshandel finns det studier om både 
kvinnor och män och även om båda makarna i en och samma 
familj där våld förekommit. Trots att många faktorer pekar på att 
även många unga tjejer i dag blir utsatta för misshandel och 
sexuella trakasserier av män finns inte kunskapen om hur de 
unga tjejerna påverkas av våldet eller hur de hanterar det. Syftet 
med denna studie är därför att beskriva och försöka ge en bild av 
hur några unga kvinnor, som var mellan 16-24 år när 
misshandeln startade, själva upplever och har påverkats av den 
misshandel som riktats mot dem av en kille de har/ har haft en 
nära relation till. Syftet är också att påvisa vilka diskurser som 
tjejerna påverkas av och förhåller sig till beroende av den 
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situation de befinner sig i. Belysandet av de unga tjejernas 
identitetskapande blir också en central del i uppsatsen. 
 
För att uppfylla syftet har tre unga tjejer intervjuats och det är 
deras empiriska utsagor som utgör grunden för analysen. 
Subjekt, identitet och maktrelationer är tre begrepp som blir 
centrala i analysen av de unga misshandlade tjejernas upplevelser. 
Teoribakgrunden i studien bygger därför på subjektets betydelse 
och identitetsskapande utifrån Ernesto Laclau & Chantal 
Mouffes diskursteori, Michel Foucaults subjektsbegrepp och 
problematisering av maktrelationer i diskurser samt Sara Mills 
feministiska perspektiv på diskursanalys. Även teorier om 
identitetsskapande utifrån ett symbolisk interaktionistiskt-, 
feministiskt- samt ett åldersperspektiv har använts för att 
uppfylla syftet med studien. 
 
Centralt i intervjuerna blir hur stor betydelse de människor som 
finns rumt omkring de misshandlade tjejerna har. Att den 
samhälleliga generella uppfattningen är att det bara är svaga 
kvinnor som blir misshandlade och att de får skylla sig själva är 
något som blir extra tydligt för tjejerna eftersom de innan sina 
egna upplevelser var med och bar upp normen om misshandlade 
kvinnors svaghet och egen skuld. I den samhälleliga 
uppfattningen känner därför tjejerna i dag att det finns en brist 
på förståelse vad gäller den misshandel de varit utsatta för. 
Tjejerna beskriver också som särskilt viktigt i bearbetningen av 
den misshandel de varit med om att de fått träffa andra tjejer och 
kvinnor som blivit utsatta för misshandel. De upplever en 
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gemenskap, de inte känt någon annanstans, med de kvinnor som 
ingår i misshandelsdiskursen. Tjejerna påpekar att den delade 
erfarenheten är av yttersta vikt för dem i deras 
identitetsformande och accepterande av att de levt eller lever 
tillsammans med en kille som misshandlat dem.  
 
Det blir också tydligt i studien att misshandeln kan också kopplas 
till tjejer och killars relation i stort i samhället. Trots att vi ofta 
påstår att vi lever i ett av världens mest jämställda länder, visar 
både denna och tidigare studier att killar fortfarande har 
tolkningsföreträde i många situationer och även makt att 
behandla tjejer illa. De normer som är kopplade till ett visst kön 
måste både tjejer och killar leva upp till om de vill bli betraktade 
som tjejer respektive killar. När det är accepterat att killar är på 
ett visst sätt blir det svårt för tjejer att ifrågasätta deras beteende. 
 
Tjejerna visar i sina utsagor att de blir påverkade av och förhåller 
sig till flera, delvis konkurrerande, diskurser samtidigt. De 
diskurser som blir extra tydliga här är den samhälleliga diskursen 
om kvinnomisshandel, misshandelsdiskursen och 
ungdomsdiskursen. Den samhälleliga diskursen, det vill säga 
samhälleliga normer och värderingar om exempelvis den svaga 
misshandlade kvinnan, finns med och påverkar dessa tjejer under 
hela den process de går igenom. Den står i ett 
motsatsförhållande till misshandelsdiskursen där de kvinnor som 
är delaktiga i ett misshandelsförhållande ingår. Dessa båda 
diskurser kan tänkas påverka alla kvinnor som blir misshandlade 
men de unga tjejerna påverkas även av ungdomsdiskursen. Det 
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handlar om normer för hur unga människor i dag bör bete sig 
och handla, vad som är eftersträvansvärt och vad som bör 
undvikas. Som ung tjej handlar det också om vad som förväntas 
av unga tjejer och vilka normer de har att leva upp till. Tjejerna 
själva tror inte att de upplevt misshandeln annorlunda, just på 
grund av att de är unga. Samtidigt kan det kanske tolkas som att 
dessa unga tjejer, efteråt, inte har någon grundidentitet att falla 
tillbaka på eftersom de var så unga när de tvingades bli någon de 
inte ville vara, av en annan människa. De måste nu pröva sig 
fram och hitta ett sätt att vara som de känner stämmer överens 
med den person de vill vara, men som de aldrig varit. De visar 
tydligt hur viktigt det är att som ung tjej uppfattas stark, 
självständig och ha bra självförtroende 
 
En viktig slutsats i denna studie är att om attityderna till 
kvinnomisshandel kan förändras, maktstrukturerna mellan könen 
tydliggöras och kunskapen om kvinnomisshandel bland 
allmänheten öka kan det säkert underlätta för många kvinnor. 
Det kan öka möjligheten för tjejer och kvinnor att inte tillåta att 
en man som försöker styra dem samt för misshandlade tjejer och 
kvinnor att ta sig ur den situation de befinner sig i fortare än de 
har möjlighet till i dag. 

Summary 

Earlier research about women battering handles both women 
and men and there are even studies about both husband and wife 
in the same family where violence has been present occurrence. 
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Today several things point to the fact that even many young 
women are being abused and sexual harassed. Despite that there 
is no knowledge about how they handle the violence and how 
the battering affects these girls. For that reason the purpose of 
this study is to describe and give a picture of some girl’s 
experiences, aged between 16-24 when the battering started. 
How they themselves experienced and are affected by being 
battered of men they have or have had a relationship with. 
 
Another purpose is to point out which discourses the girls are 
affected of and conduct them to, depending on their situation. 
An illustration of the construction of the girl’s identity is also a 
central part in the study. To fulfil the purpose three girls have 
been interviewed and later analyse is based on their statements. 
 
The theoretical frame of this study is based on discourse analysis, 
theories about the construction of identity from a symbolic 
interactionistic-, feministic-, and a perspective of age. In the 
interviews it became clear how important the people around 
these girls are. Relatives and friends but also the general opinion 
in society affect how these girls understand what happens to 
them and how they can handle that battering they are exposed 
to. In the prolong it also affect their construction of identity 
 
The girls show with their statements that they are affected and 
conduct themselves to several discourses at the same time. The 
most distinguished discourses are society’s discourse about 
women battering, the battered discourse and young peoples 
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discourse. Society’s discourse, meaning norms and values in 
society about battered women’s weakness is affecting the girls 
during the whole process they are going through around the 
bettering. This discourse is in opposition to the bettered 
discourse, including women who live or have lived in a battering 
relationship. These both discourses should influence all women 
who have been battered but these girls are even affected by the 
discourse of young people. This means they are influenced of 
norms about how young people should behave and act. As 
young women they are also affected by norms specific for being 
a girl.  
One important conclusion in this study is that if the attitudes of 
women battering can change, the power structure between the 
sexes be evident and the knowledge about women battering 
increase it might be easier for a lot of women. It could increase 
the possibility for girls and women to counter men’s power and 
for battered women to change their situation at an earlier stage 
than they are able to today. 
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Bilaga  

Frågeguide 
Övergripande frågeställningar 
Hur påverkas de unga tjejernas identitetsskapande av 
misshandeln? 
Hur har misshandeln påverkat dessa tjejers självbild? 
Hur ser tjejerna på sig själva i jämförelse med andra människor? 
Hur ser tjejerna på och hur planerar de sitt liv inför framtiden? 
 
 
Hur har misshandeln påverkat dessa tjejers självbild? 
Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Ålder? Vad gör du? Hur bor du/ 
med vem? 
Vem umgås du med? 
Vad gör du på fritiden? 
Dina positiva/ negativa egenskaper? 
Vad är det bästa som hänt i ditt liv? 
Om det fanns något som hänt dig som du skulle vilja förändra vad 
skulle det vara? 
 
Hur kom du i kontakt med Frideborg? 
Vad hade du för relation till den kille som misshandlade dig? 
Hade ni varit tillsammans länge?  
Vad har ni för relation i dag?  
 
Innan misshandeln ägde rum hade du funderat på att det var något som 
skulle kunna hända dig? 
Kommer du ihåg hur du kände när misshandeln började? 
Hur förklarade du misshandeln för dig själv när det hände? 
Finns det något som hade kunnat göra att du hade lämnat honom efter 
första gången han misshandlade dig? 

 
Hur har misshandeln påverkat dig ser du själv? Positivt?- Negativt? (hur 
du är, vad du gör, relationer till andra människor?) 



 140

Hur bearbetar du det som hänt? 
Är det något som du känner att du inte har kunnat göra på grund av det 
som hänt? 
Tänker du på det som hänt dig varje dag? 
Om du tänker på det som hänt, vad är oftast det du tänker på? 
Om du nu ser tillbaka varför tror du att du blev misshandlad? 
Är du rädd att det ska hända igen? 
Har du förändrats efter det som hände? 

 
Hur ser tjejerna på sig själva i jämförelse med andra människor? 
Har din pojkvän/ man blivit anmäld för att ha misshandlat dig? (Varför 
anmälde  du inte honom?)   
Vem var det som anmälde honom? 
Har han blivit dömd? Om han har det var det ett rättvist straff? Om 
inte, förstår du varför han inte blev dömd? 
 
Hur ser du på  pojkvännen idag? 
Har han förklarat för dig varför han misshandlade dig? Kan du förstå 
honom? 
Tror du det finns en och samma förklaring till att män slår kvinnor de 
lever i en nära relation med eller är det olika orsaker? 
 
Pratar du om det som du varit med om med din familj, dina vänner 
eller andra människor du träffar?- Vilka- vilka inte? Varför inte?- Har 
du alltid/ aldrig gjort det? Har det varit en självklarhet för dig att göra 
det?  
Hur reagerar andra människor när du berättar? 
Hur tror du allmänt att andra människor ser på kvinnor som blivit 
misshandlade av en pojkvän eller make? 
Har andra människor ställt upp för dig? Vilka?, Hur då? 
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Vilka människor betyder mest för dig? 
 
Känner du andra som har råkat ut för samma sak som dig, förutom de 
tjejer du träffat här på Frideborg? 
Hur skulle du vilja jämföra dig med andra tjejer i din ålder?  
-som inte har varit med om det som du har? 
-som har varit med om det som du har? 
Hur har det varit att träffa andra tjejer på Frideborg som varit med om 
liknande saker som du har? 
 
Hur har du upplevt att vara med i verksamheten på Frideborg? 
Har verksamheten på Frideborg  fått dig att förstå något som du inte 
tänkt på förut? Har de hjälpt dig på något sätt? 
Behöver man hjälp för att klara av att hantera en sådan situation du 
befinner dig i/ har befunnit dig i? 
Är det någon hjälp som du känner att du saknar har saknat under den 
tiden allt det här har pågått? Någon hjälp som skulle göra det lättare för 
dig? 
 
Hur ser tjejerna på och hur planerar de sitt liv inför framtiden? 
Hur ser du på och hur planerar du inför framtiden? 
Vad vill du jobba  med? 
Hur skulle du vilja att din familj såg ut i framtiden? Barn? Relationer till 
män? 
Om du ser på relationer i framtiden hur tänker du då? Om du ska ha en 
relation med en kille hur ska han vara? 
Om du ser på framtiden, vad ser du som viktigast då? 
 
 
 


