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Abstract 

In this dissertation, teenagers (13-19 years) are allowed to speak out. The purpose of 
the study was to gain knowledge regarding the conditions related to socialization in 
the proximity of violence through listening to, interpreting and attempting to un
derstand the teenagers' narratives about life when violence is an everyday occurrence. 
Primarily, I wanted to obtain a picture of the conditions under which these girls and 
boys grew up as they themselves described them. My questions are primarily concerned 
with the teenagers' experiences of violence in the home, the strategies they used to 
cope with a violent home environment and finally with their self-images. Secondarily, 
my intention was to analyze and interpret the picture that emerged in an attempt to 
understand the meaning of socialization in the proximity of violence, primarily based 
upon theories of sexualized violence (aspects of gender and power), coping, resilience, 
and the social heritage of violence-related behavior (the inter-generational 
transmission of violent behavior). My purpose was also to relate the descriptions and 
analysis of domestic violence, and the associated conditions under which these young 
people grew up, to previous research within the field of family violence. The 
dissertation is grounded in feminist theory which views the gender and power 
relationships between women and men as a determining principle of social 
organization. I associate this with the established Scandinavian concept of "sexualized 
violence," used to describe forms of abuse and sexual exploitation such as rape, incest 
and other sexual assaults, pornography, the sex trade and sexual harassment. Fifteen 
teenagers living in Sweden volunteered to be informants for the study. They were 
interviewed six to ten times each over a four year period. The interviews progressed in 
steps from background information to the most private and sensitive questions about 
the violence which had taken place in the home. The number of interviews was 
determined case by case; the interviews were concluded when no or few new aspects 
emerged. The analysis is based in part upon the categorized statements and in part upon 
the longer narratives. The results show that the young people exist in the presence of 
violence as witnesses to and victims of violence perpetrated by their fathers. The 
children are threatened into silence and bear inner feelings of powerlessness and 
loneliness. They are regarded as different in school, bullied by peers and disregarded by 
adults. In this double victimization, the children feel themselves to be unwanted and 
worthless. If the child breaks the secrecy and seeks help, he or she experiences utter 
betrayal, foremost from social authorities. The lack of protective factors and insightful 
adults is nearly total. The very essential contact with peers has also been denied them. 
The children feel themselves to be completely abandoned. Using their own resources, 
they yet manage to formulate their thoughts, create meaning in events and become 
survivors. 

Key words: teenagers, narratives, family violence, battered women, socialization, 
growing up, sexualized violence, coping, resilience, survivors. 
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Kapitel 1. Inledning 

Bakgrund 

Genom mitt engagemang i ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer i 
Sverige) och i den lokala kvinnojouren har jag mött kvinnor och barn som 
levt med våld som ett ständigt återkommande inslag i familjelivet. Mannen 
har utövat fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnan och ibland även 
mot barnen. När kvinnan till slut kontaktat kvinnojouren har det varit för att 
hon känt att hon och barnen måste fly om de ska ha en chans att överleva.1 

De är flyktingar i sitt eget land, på flykt från sitt hem för att rädda sina liv.2 

När våld mot kvinnor beskrivs och diskuteras i vardagslag är fokus ofta 
förlagt till frågor om hur han är och hur hon är, vilket visar att vi räknar med 
två parter inblandade i dessa våldshändelser. Själv började jag fundera kring 
de övriga berörda, de barn dessa två vuxna ansvarar för. I Sverige har ge
nomförts en studie med familjer där kvinnomisshandel förekommit.3 Det vi
sade sig att barnen blev bortglömda. Familjens kris var så akut vad gäller de 
vuxnas konflikt så ingen tog hänsyn till barnen. De, som kan vara både vitt
nen till våldet och offer för det. Var finns barnen? Inte bara de små utan de 
större barnen - tonåringarna. 

De barn som följer med sina mammor till kvinnojouren är oftast de små 
barnen men även barn i åldern upp till 10-12 år. Det är ovanligt att tonårs
barnen och de äldre ungdomarna följer med till kvinnojouren och bor där 
med sin mamma.4 Detta framgår mycket tydligt i Else Christensens danska 
studie. Endast 10 % av barnen som följde med till kvinnojouren var mellan 
12-17 år. De övriga var yngre.5 Det finns förmodligen många skäl till detta. 
Några kan vara att ungdomarna vill klara sig själva, att de inte vill bo på ett 

1 Elman, R. A. (1990b) Oskyddad i det svenska välfärdssamhället. Stockholm: ROKS. 
2 Enligt Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60) hade 
Kvinnojourerna under år 1994 kontakt med 12 890 kvinnor. 1 537 kvinnor med 1 292 barn 
fick skyddat boende på Kvinnojourerna, tillsammans under drygt 48 000 nätter. 
3 Svensson, B. (1988a) Familjevåldets barn. Slutrapport från projektet "Misshandlade kvin
nors barn". Stockholm: Omsorgsnämnden. 
4 I Davis och Carlsons (1987) studie av 77 barn i åldrarna 4-16 år boende på en amerikansk 
kvinnojour konstaterar författarna att ungdomarna i åldern 12-16 år var för få (11 stycken) 
och på grund därav redovisades endast resultaten för åldrarna 4-11 år. Se: Davis, L. & Carl
son, B. (1987) Observation of Spouse Abuse. What Happens to the Children? Journal of 
Interpersonal Violence, Vol 2 (3), s 278-291.1 en annan studie av Carlson (1990) var avsikten 
att ungdomar boende på kvinnojourer med sina mammor skulle ingå, vilket emellertid visade 
sig omöjligt då det fanns få, om ens några, ungdomar att finna i den miljön. Se: Carlson, B. E. 
(1990) Adolescent Observers of Marital Violence, Journal of Family Violence, Vol 5 (4), 
s 285-299. 
5 Christensen, E. (1990) Bömekår. En undersögelse af omsorgssvigt i relation til börn og 
unge i familier med hustrumishandling. Nordisk psykologi's monografiserie nr 31, vol 42. 
Köpenhamn: Akademisk Forlag. 

3 



Dell 

"gömställe" om de inte känner sig utsatta själva, att de inte vill ta ställning så 
markant som detta kan uppfattas mot pappan och/eller att de vill behålla 
kamratkontakter och kontakten med skolan och vardagslivet med så liten 
förändring som möjligt. Att bo hos en kamrat, en släkting eller i fosterhem är 
kanske vad de i stället väljer. De bostadslösa barnen och ungdomarna i Sve
rige - vårt välfärdssamhälles gatubarn - "barn i åldrarna 12-18 år som ore
gelbundet eller i vissa fall inte alls har kontakt med sin familj eller vård-
nadshavare, som sällan eller i vissa fall inte alls deltar i någon undervisning 
och som tillbringar huvuddelen av sin tid på gatan eller i tillfälliga inkvarte
ringar"6 kanske till viss del tillhör denna kategori av barn? 

Tonåringen kan bli tvungen att, liksom mamman, välja bort det liv och 
den bostad de från början valt för att över huvud taget överleva. Det är inte 
alldeles enkelt att tvingas fatta beslutet att lämna sitt hem. De har med stor 
sannolikhet tvingats iväg många gånger tidigare på grund av våldet, så de har 
lärt sig vilka lösningar som är möjliga för dem. De ideella kvinnojourerna är 
särskilt inriktade på att stödja kvinnor i en sådan situation.7 För de tonåringar 
som inte känner det passande att följa med och bo på jouren finns inget 
särskilt samhällsstöd. De far finna sin egen lösning på problemet. Hur tänker 
de om sin situation? Vad har de att säga om sina uppväxtvillkor? Vilken 
kunskap har forskningen på detta område kommit med? 

Kunskap om svenska ungdomar som vuxit upp med våld i hemmet kunde 
jag svårligen finna, av det skälet att ungdomars upplevelser av våld i hemmet 
inte varit föremål för forskning i Sverige, och nästan inte någon annan stans 
heller.8 En förklaring kan vara att det inte är alldeles enkelt att definiera 
ungdomarna och komma i kontakt med dem. I Sverige finns särskilt utsatta 
ungdomar inte samlade som grupp, vilket det gör i vissa andra länder.9 Ut

6 Sjögren, M., Westlund, B., Nyström, L. & Hellström, B. (1992) Hej då sa dom... En rap
port om utsatta ungdomar i Stockholms city 1992 s 16, en förkortad version av Sjögren, M. 
(1991) Utsatta barn i Sverige. Stockholm: Rädda barnen. Det beräknades under 1992 finnas 
en inre kärngrupp på 50 barn som varaktigt levde som gatubarn i Stockholm. Runt denna 
kärngrupp fanns en större grupp på omkring 160 barn som anslöt sig i perioder. Vanligen är 
de på iymmen och är efterlysta och har dragits in i missbruk och brottslighet. Utanför den 
förstärkta kärngruppen fanns ytterligare cirka 500 ungdomar som under sommarhalvåret 
vistas och skapar kontakter i denna högriskmiljö. Slutligen fanns ytterligare en ring med 
omkring 1000 ungdomar som har kontaktytorna öppna och varifrån nyrekryteringen till 
kärngruppen sker. 
7 Bolin, E. (1985) Kvinnojourernas Verksamhet. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet, 
Jämställdhetssekretariatet, "Sverige för Nairobi" s 36-47; Bolin, E. (1989) Kvinnojourernas 
roll och samhällets ansvar. I: Kvinnomisshandel. JÄMFO Rapport nr 14. Stockholm: 
Delegationen för jämställdhetsforskning; Kvinnojourer och Mansjourer: Kartläggning (1990), 
SOS-rapport nr 38. Stockholm: Socialstyrelsen. 
8 Eliasson, M. & Forward, S. (1992) Kvinnomisshandel. En indexerad bibliografi. Uppsala 
Women's Studies, Stockholm: Gotab. I bibliografin finns upptagen 1 referens av 1122 där 
fokus riktas mot tonåringar som offer för våld i hemmet. 
9 Exempelvis i USA finns speciella uppsamlingshem för ungdomar som rymt hemifrån och i 
England finns härbärgen för bostadslösa ungdomar. 
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satta barn och ungdomar talar inte gärna om det som har hänt hemma, om 
familjehemligheten. De upplever sig inte heller ha någon anledning att ge sig 
till känna. 

Mina tankar kretsade kring våldet inom familjen och framför allt ton
åringars situation och livsvillkor intresserade mig. Med ekonomiskt stöd från 
Axel och Margaret Ax:son Jonsons fond för samhällsnyttiga ändamål fick 
jag möjlighet att göra en studie bland ungdomar som själva upplevt våld i 
hemmet. Innehållet i föreliggande avhandling har tillkommit under arbetet 
med ett forskningsprojekt som jag till vardags benämnt som Tonårsprojektet 
och som haft arbetstiteln "Att socialiseras i våldets närhet. Tonåringars 
livsvillkor i familjer med kvinnomisshandel". 

Syfte och frågeställningar 

Studien fokuserar på ungdomars (13-19 år) erfarenheter av att leva i en fa
milj där mamman/kvinnan misshandlats av pappan/sin partner. Syftet med 
detta arbete är att nå kunskap om betingelserna kring att socialiseras i våldets 
närhet genom att lyssna, tolka och försöka förstå ungdomarnas berättelser 
om livet när våld varit en del av vardagen. 

Jag vill för det första få en bild av dessa flickors och pojkars uppväxt
villkor så som de själva beskriver dem. Mina frågeställningar rör främst 
ungdomarnas upplevelser, deras agerande och deras självbild: 

Hur beskriver tonåringen sina upplevelser av våld i hemmet? 
Vilken bild ger tonåringen av vardagslivet i uppväxtfamiljen? Vilka hän

delser har varit viktiga för dem, enligt vad de själva anser? Hur beskriver de 
dessa händelser och på vilket sätt har de varit viktiga för dem? 

Hur hanterar tonåringen i en våldspräglad hemmiljö sin verklighet? 
Vilka begränsningar och möjligheter ger våldet i vardagen upphov till? 

Vilka möjligheter respektive hinder för att påverka sin situation upplever sig 
tonåringen ha? Vilka strategier använder sig tonåringen av? 

Hur betraktar dessa ungdomar sig själva? 
Vilken självbild har ungdomarna? Hur tänker de om sig själva i relation till 
våldet? Vad tror de att livet har att erbjuda dem i framtiden? 

Jag vill för det andra analysera och tolka den bild som framträder, för att 
försöka förstå betydelsen av att socialiseras i våldets närhet, främst utifrån 
teorier som rör: 

det sexualiserade våldet (aspekter av makt och kön), coping (att bemästra 
svåra livssituationer), resilience (förmågan att återhämta sig) och det sociala 
arvet av våldsrelaterat beteende (överföringen av våldsutövande mellan 
generationer). 
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Syftet är också att relatera beskrivningen och analysen av ungdomars 
uppväxtvillkor med våld i hemmet, till tidigare forskning på området våld 
inom familjen. 

Hur förhåller sig denna studies resultat till tidigare forskning? På vilka 
punkter överensstämmer respektive skiljer sig mina resultat från tidigare 
studier? 

Avhandlingens fortsatta disposition 

Avhandlingen är uppdelad i tre delar. Del 1 behandlar problemställningar, 
metodiska överväganden, tolkningsram och tidigare forskning. Ämnesområ
det för denna avhandling är problematiskt på många sätt. Våld i hemmet är 
ett problem för många inblandade, främst dem som utgör offer och vittnen. 
Att mannen påbjuder familjemedlemmarna solidarisk tystnad om familje
hemligheten försvårar en närmare granskning. Tillgången till det allra pri
vataste, ungdomarnas personliga berättelser, har varit en av avhandlingens 
förutsättningar. 

Syftet med studien, att lyssna till ungdomars berättelser, tolka och för
söka förstå deras livsvillkor, gjorde att jag valde en hermeneutisk ansats och 
kvalitativ metod; djupintervjuer med tonåringar. Mitt forskningsperspektiv 
och mina utgångspunkter, makt och kön, ligger i definitionen av begreppet 
det sexualiserade våldet. Detta behandlas i det andra kapitlet. 

Därefter (kapitel 3) beskriver jag studiens uppläggning och det mödo
samma arbetet för att få tillgång till informanter. Mina etiska överväganden 
var svåra, bland annat därför att ingen given modell fanns att ta efter. Så 
småningom kom jag ändå fram till inte alldeles självklara ställningstagan
den. Därefter kunde jag intervjua de femton ungdomar som delat med sig av 
sina berättelser. Jag låter dem presentera sig själva redan i kapitel 4, därför 
att jag fått klart för mig att läsaren väntar på och vill lära känna studiens 
ungdomar på ett tidigt stadium. I kapitel 5 går jag vidare till tidigare forsk
ning med anknytning till forskningsområdet. Framför allt tar kapitel 5 upp 
våldet inom familjen med en beskrivning av de parter som ingår och om 
våldets konsekvenser för barnen, både de allra yngsta och tonåringarna. För 
att sedan återföra läsaren till den aktuella studien går jag i kapitel 6 igenom 
hur jag har bearbetat, tolkat och analyserat intervjumaterialet. 

Det empiriska materialet, som utgör resultat i denna studie, består av 
ungdomarnas utsagor och redovisas i Del 2 under tre kapitel. Materialet har 
bearbetats utifrån den modell som tidigare redovisats (kapitel 6) och är 
strukturerat så att kapitel 7 kan sägas svara mot den första av mina beskri
vande frågor om ungdomarnas upplevelser av våld i hemmet, om våldets 
närhet och nära relationer. På liknande sätt är kapitel 8 tänkt att svara mot 
den andra frågan om hur tonåringen hanterar sin verklighet i en våldspräglad 
hemmiljö, genom att presentera utsagor om att bemästra händelser och 
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känslor. Den tredje av mina beskrivande frågor om hur dessa ungdomar be
traktar sig själva, belyses med ungdomarnas utsagor om hur de påverkats av 
våldet i sitt hem i kapitel 9. 

I en avslutande Del 3 kopplar jag det som inryms under det jag redovisat i 
del 1 med ungdomarnas utsagor från del 2 för att analysera, tolka och för
söka förstå betingelserna kring att socialiseras i våldets närhet. Kapitel 10 
består alltså av min analys och min tolkning av de berättelser ungdomarna 
har delat med sig av under intervjuerna. Kapitlet är strukturerat så att först 
tar jag upp ett avsnitt om ungdomarnas upplevelser och därefter ett avsnitt 
om deras strategier. Det tredje avsnittet innehåller narrativ om våldet re
spektive om självbilden och om könsskillnder i villkoren för utveckling. 
Därefter knyter jag ihop trådarna för att dra några slutsatser om att socialise
ras i våldets närhet. En reflektion över den genomförda studien och en av
slutande diskussion återfinns i kapitel 11 tillsammans med några förslag till 
fortsatt forskning. Slutligen ges en engelsk sammanfattning av studien. 

Min redovisning är kronologiskt ordnad och strukturerad för att ledsaga 
läsaren på bästa sätt.10 I praktiken har arbetet framskridit lite annorlunda. Jag 
valde exempelvis att vänta med att läsa och skriva avsnittet om våldets kon
sekvenser för familjens barn och ungdomar (en del i kapitel 5) tills intervju
arbetet i stora delar var avklarat. Jag valde att lyssna till ungdomarnas be
skrivningar först och inte låta någon särskild teori om socialisationen i vål
dets närhet styra utformningen av intervjuerna. Däremot har teorier och be
grepp funnits som modeller att tillgå vid den avslutande analysen. 

10 Informanterna får komma till tals med hjälp av citat redan i kapitel 3 även om deras egna 
utsagor traditionellt är att betrakta som resultat och därför borde vara placerade i kapitel 7, 8 
och 9. 
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Kapitel 2. Ansats, metod och perspektiv 

Mina utgångspunkter 

Makt och kön 

I sin bok "Pedagogik för förtryckta" visar Paulo Freire på den viktiga pro
cessen att medvetandegöra och uppmanar till att skapa en medvetenhet om 
det liv man lever, om samhället och kulturen, om vilka uttrycksformer mak
ten tar sig.1 Feministisk teori "ser könet och maktförhållanden mellan kvin
nor och män som en avgörande samhällelig organisationsprincip, ibland t o 
m den avgörande organisationsprincipen".2 Vid en granskning av de nega
tiva effekterna av den ojämlika fördelningen av makt mellan könen kommer 
våldet inom familjen ofta i fokus, konstaterar Kersti Yllö och Michele 
Bograd.3 För olika feministiska perspektiv på hustrumisshandel gäller ge
nomgående att förklaringsgrunden ligger i makt och kön, där mönstret är att 
män som grupp dominerar och utövar ett förtryck över kvinnor som grupp. 
Den sociala verkligheten på samhällsnivå handlar om manlig dominans och 
hur detta förhållande i sig medverkar till att hustrumisshandel uppkommer 
och fortsättningsvis kan förekomma på den personliga nivån. Den domine
rande gruppen stiger ogärna åt sidan för att låta den underordnade gruppen 
bli mer synlig, och i stället hårdnar motståndet i kampen om utrymmet och 
tar sig många olika uttryck, vilket till exempel Susan Faludi så tydligt be
skriver.4 Trots en jämställdhetslag och en uttalad målsättning om jämställd
het mellan könen är den kvinnliga underordningen tydlig även i vårt land.5 

När kvinnans rättsliga status inte längre ska vara underordnad, kommer vår 
kultur fortsättningsvis att uppvisa en hierarki av makt på grund av kön.6 

Jämställdheten beskrivs idag mer som ett faktum, vilket gör att man därmed 

1 Freire, P. (1972) Pedagogik för förtryckta. Stockholm: Gummesson. Medvetandegöra är 
ett nyckelord inom kvinnorörelsen, se Riessman (1993) s vi. Consciousness-raising groups, 
kvinnogrupper för medvetandeghöjande samtal om kvinnors villkor, så kallade MT-grupper 
är ett viktigt inslag i den svenska kvinnojourrörelsen. 
2 Holmberg, C. & Linderholm, M. (1993) Feministisk teori. I: P. Månsson (Red) Moderna 
samhällsteorier. Stockholm: Prisma s 211. 
3 Yllö, K. & Bograd, M., Eds. (1988) Feminist perspectives on wife abuse. Newbury Park: 
Sage Publications. 
4 Faludi, S. (1992) Backlash. Kriget mot kvinnorna. Finland: WSOY, Nordstedts Förlag AB. 
5 Hirdman, Y. (1987) Makt och kön. I: O. Petterson (Red) Maktbegreppet, Stockholm: 
Carlssons; Hirdman, Y. (1988) Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underord
ning. Kvinnovetenskaplig tidskrift 9 (3); Haavind, H. (1982) Makt og kjaerlighet i ekteskapet. 
I: R. Haukka, M. Hoel & H. Haavind (Red) Kvinneforskning: Bidrag til samfunnsteori. Fest
skrift til Harriet Holter, Oslo: Universitetsförlaget. 
6 Hartmann, H. I. (1987) The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle. 
I: S. Harding (Ed) Feminism and Methodology. Bloomington: Indiana University Press s 109-
134. 
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Kapitel 2. Ansats, metod och perspektiv 

blundar för det ojämlika i relationen mellan kvinnor och män. Vi lever med 
och reproducerar på så vis det Hanne Haavind beskriver som den relativa 
dolda underordningen mellan könen.7 

Det svenska nationella dokumentet till den fjärde världskonferensen om 
kvinnor i Beijing 1995 tar upp våldet mot kvinnor, och slår fast att målsätt
ningen är att förebygga och utrota detta våld.8 Vidare konstateras att våld 
mot kvinnor är en fråga om makt och om att det inte råder jämställdhet mel
lan könen. Våldet är inte att betrakta som en privat angelägenhet utan ett 
samhällsproblem, och en mängd åtgärder behöver vidtas för att stödja de 
utsatta. En åtgärd har varit att tillsätta en kommission att granska våldet mot 
kvinnor ur ett kvinnoperspektiv.9 Att använda feministisk teori som ut
gångspunkt för forskning om våldet inom familjen bedömer jag som ytterst 
lämpligt, då det feministiska perspektivet förutom kunskapsutveckling också 
inbegriper en strävan efter förändring.10 Dessutom är det av största vikt, 
enligt feministiskt perspektiv, att förstå och värdera kvinnors erfarenheter 
utifrån kvinnors referensramar och bedriva kunskapsutveckling om och för 
kvinnor.11 

Det kan konstateras att våldet mot kvinnorna och barnen utövas av män, 
och att det våld som förekommer inom en familj vanligen är handlingar som 
utförs av en man. En utgångspunkt i denna studie är att kvinnomisshandel 
förekommer i större utsträckning än vad polisanmälningarna anger, och att 
det förekommer i familjer som i övrigt fungerar till synes utan att avvika från 
andra. Den omständigheten att våldet mot kvinnan sker i det fördolda, i 
hemmet, kan vara en bidragande orsak till att brottet betraktas som en privat 
angelägenhet, något som utomstående inte ska lägga sig i, vilket den som har 
varit utsatt kan konstatera.12 Våldet mot kvinnorna och även mot barnen 
förekommer och kan fortsätta att göra så, eftersom inte tillräckligt starka 
sanktioner sätts in från samhällets sida för att markera det oacceptabla. Tyd
ligast kan vi avläsa samhällets syn på kvinnomisshandel i lagstiftningen och 

7 Haavind, H. (1985) Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män. Kvinnoveten-
skaplig tidskrift 6 (3), s 17-27. 
8 Shared power - shared responsibility ( 1995) National report by the Government of Sweden 
for the Fourth World Conference on Women in Beijing. Stockholm: Ministry of Health and 
Social Affairs. 
9 SOU 1995:60. Kvinnofrid. Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen. Socialdepar
tementet. Stockholm: Fritzes. 
10 Dobash, E. & Dobash, R. (1992) Women, Violence & Social Change. London: Routledge. 
11 Luke, C. & Gore, J., Eds. (1992) Feminisms and Critical Pedagogy. New York: Rout-
ledge, Chapman and Hall, Ine; Weiner, G. (1994) Feminisms in Education. An introduction. 
Buckingham: Open University Press. 
12 Det är inte alldeles utan orsak som kvinnor uppmanas att inte ropa på "hjälp" när de miss
handlas utan i stället ropa att "det brinner", vilket ökar möjligheten att någon ska ingripa. När 
kvinnomisshandel betraktas som ett privat problem som bara rör de inblandade är det en före
ställning som finns etablerad i samhället. Jämför till exempel filmen Våga se våga fråga med 
manus och regi av Görel Elf. Filmen är en del i Landstingsförbundets satsning Vården mot 
våld (1991). 
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dess tillämpning. I Sverige hade mannen en juridisk sanktion att aga sin 
hustru fram till år 1864.13 Först år 1982 beslöts att kvinnomisshandel skulle 
falla under allmänt åtal i Sverige vilket innebär att inte bara offret, utan var 
och en av oss, har ansvar att anmäla när brott förekommer.14 

Statistiska Centralbyråns siffror över polisanmäld misshandel i Sverige 
visar på en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män drabbas av misshan
del.15 Kvinnor misshandlas oftast inomhus av en bekant av motsatt kön me
dan män oftast misshandlas utomhus av en obekant.16 När en man miss
handlas sker detta oftast som en engångshändelse utförd av en person av 
samma kön.17 För kvinnans del är det vanligast att hon utsätts för våld i sitt 
hem av en man hon har en nära relation med. Risken för upprepat våld mot 
kvinnan är stor och inte ens hemmet är en fredad plats för henne.18 Kvinno
misshandel kan av dessa skäl anses ha en djupare innebörd än mansmisshan
del. År 1994 anmäldes 18 567 fall av misshandel mot kvinna. Av dessa var 
12 196 brott sådana som begåtts inomhus av en för kvinnan tidigare bekant 
person, det vill säga brott som motsvarar begreppet "kvinnomisshandel".19 

Siffran omfattar både grov och annan misshandel. Statistiken över miss
tänkta och lagförda personer visar dock endast på 4 559 individer. Den orsak 
som anges till att brottet ej lagförs är vanligen "brott ej styrkt". Trots att 
dessa anmälningar görs kan mörkertalet beräknas vara stort och därför ger 
siffrorna en missvisande bild.20 

Ett flertal försök har gjorts att beräkna det faktiska omfånget av vålds
brott i Sverige. Enligt den befintliga statistiken över anmälda brott kan kon
stateras att ungefar en procent av den svenska befolkningen utsätts för våld 
eller hot under ett år. I de offerundersökningar som gjorts uppger fem till sex 

13 Dahlberg, A., Nordborg, G. & Wicklund, E. (1990) Kvinnors Rätt. Eskilstuna: Tiden 
/Folksam. 
14 Dahlberg, A. (1989) Misshandlade kvinnor och rätten. Kvinnomisshandel. JÄMFO Rap
port nr 14, s 25-40. 

5 På tal om kvinnor och män (1993) Statistiska Centralbyrån. Stockholm: SCB. Det ska 
poängteras att det är ytterst svårt att fä tillgång till en statistik som är uppdelad på kön även 
när det gäller det könsrelaterade våldet. 
16 Mönstret ser likadant ut även i andra länder, exempelvis i Danmark: Christensen, E. & 
Koch-Nielsen, I. (1992) Void ude og hjemme. En undersögelse af fysisk void mod kvinder och 
maend. Rapport nr 92:4. Köbenhavn: Socialforskningsinstituttet. 
17 Bergman, B. & Brismar, B. (1992) Do not forget the battered male! Scand. Journ. Soc. 
Med. Vol 20, (nr 3), s 179-183. 
18 Familjen, med undantag av militären i krigstid och polisen, är samhällets mest våldsamma 
institution, menade Straus, Gelles & Steinmetz (1980) och håller fast vid även 1995. Se: 
Gelles, R. J. (1995) Contemporary Families. A sociological view. London: Sage Publications, 
s 35. 
19 SOU 1995:60 Kvinnofrid. Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen, del A. 
20 SOU 1990:92. Våld och brottsoffer. Slutbetänkande av våldskommissionen. Justitiedepar
tementet. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
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procent av individerna att de utsatts för sådana brott.21 Enligt våldskommis
sionens slutbetänkande kan det beräknas gå tio icke anmälda brott på varje 
brott som anmäls.22 Förfaren Karen Leander bedömer att en kvinna i Sve
rige blir misshandlad inomhus av en bekant person var 20:e minut.23 Våldet 
mot kvinnan har en tendens att ackumulera och minst var tionde dag blir en 
kvinna i Sverige ihjälslagen av sin nuvarande eller f.d. make eller sambo.24 

Detta gäller de fall där dödsorsaken kan konstateras och gärningsman åtalas. 
I den siffran ingår inte de kvinnor, som på grund av det våld de är utsatta för, 
inte orkar leva vidare utan tar sitt eget liv. 

Att beteckna mannen som förövaren är inte detsamma som att säga att 
kvinnor aldrig utövar våld.25 När det gäller barnmisshandel pekar siffrorna 
på att en betydande del av dessa handlingar utförs av kvinnor (mödrar).26 

Det råder dock en stor oenighet om vilken andel av det våld föräldrar utövar 
mot sina barn som kvinnor står för då siffrorna varierar, vilket till viss del 
antas bero på variationer i mätningarnas genomförande.27 Kvinnligt vålds
utövande skiljer sig väsentligt i jämförelse mellan den privata och den of
fentliga sfären.28 Kvinnor utövar våld i låg omfattning i det offentliga medan 
det noteras en jämförelsevis högre omfattning i det privata; i hemmet. En 
ledtråd till förståelsen av detta komplexa fenomen ligger i den relativt vik
tiga roll hemmet/den privata sfären spelar i kvinnors liv, konstaterar Sarah 
Ben-David.29 Efter en granskning av studier på området konstaterar Joyce 
Dougherty att det behövs mer forskning om barnmisshandel och riskfaktorer, 
framför allt ur ett feministiskt perspektiv.30 

21 Vogel, J. (1991) Otrygghet - ett välfärdsproblem. I: G. Wiklund (Red) Rädslan för brott. 
Brottsförebyggande Rådet, BRÂ-rapport 1991:2. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
22 SOU 1990:92. 
23 Leander, K. (1989) Misshandlade kvinnors möte med rättsapparaten. Kvinnomisshandel. 
JÄMFO Rapport nr 14, s 41-60. 
24 Siffran har gällt under många år. Den senaste redovisningen i Statistisk Årsbok för Sverige 
1997, årgång 83, från Statistiska Centralbyrån, anger följande: Antal kvinnor, död orsakad av 
mord, dråp och annat övervåld, 37 stycken. Antal kvinnor, död orsakad av skada genom ovisst 
uppsåt, 123 stycken. Till den senare kategorin räknas inte vare sig olyckshändelse eller själv
mord, då dessa fall förs in under särskilda orsakskategorier. 
25 Saunders, D. (1988) Wife Abuse, Husband Abuse, or Mutual Combat? A Feminist Per
spective on the Empirical Findings. I. Kersti Yllö och Michele Bograd (Eds.) Feminist Per
spectives on Wife Abuse. Newbury Park: Sage Publications, s 90-113. 
26 Dougherty, J. (1993) Women's Violence Against Their Children: A Feminist Perspective. 
Women & Criminal Justice, Vol 4 (2) s 91-114. 
27 a.a. Ofta genomförs mätningarna i samband med deltagande i behandlingsprogram som är 
särskilt riktade mot föräldrar som utövar våld mot sitt barn. Eftersom programmen är förlagda 
till dagtid, och fler fäder än mödrar är upptagna av yrkesarbete, blir snedfördelningen mycket 
märkbar. 
28 Ben-David, S. (1993) The Two Facets of Female Violence: The Public and The Domestic 
Domains. Journal of Family Violence, Vol 8, (4), s 345-359. 
29 a.a. s 357. 
30 Dougherty (1993). 
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Jag är inte av den uppfattningen att så kallat "familjevåld" handlar om en 
våldsam familj. Det handlar om en familj där mannen utövar våld mot kvin
nan och ofta även mot barnen. Karaktären och vidden visar att detta är ett 
samhällsproblem, men att det uppfattas och hanteras som en personlig och 
privat angelägenhet. För mig handlar detta om makt och kön, mannens do
minans och kvinnans underordning. Samhällsstrukturen, liksom i samhället 
accepterade normer och värderingar, ger utrymme för våldets reproduktion 
från en generation till en annan. 

Mitt perspektiv är sådant att jag ser det patriarkala samhällets dominans 
verka emot kvinnors lika värde och möjligheter. Jag tror att det är möjligt att 
lagstifta bort vissa orättvisor, men de bakomliggande faktorerna vad gäller 
barnmisshandel och kvinnomisshandel kommer man inte åt genom att för
bjuda dem. Mönstret med manlig dominans har varit rådande så långt vi kan 
blicka tillbaka i Sverige. Ingen förändring verkar finnas i sikte, då mönstret 
också idag är synligt bland unga par.31 För mig handlar det om djupt rotade 
normer och värderingar som funnits förankrade i kulturen och samhället 
genom historien och som fortfarande finns representerade i våra symboler 
och handlingar.32 Till detta kan läggas en stor handlingsrepertoar hos den, 
vars avsikt är att etablera och kvarhålla makt och kontroll över en annan 
individ. Den samhälleliga tendensen, att skylla på offret och ursäkta föröva
ren, har sitt ursprung i kulturella och legala traditioner, vilka verkat som stöd 
för mäns dominans och misshandel av kvinnor i intima relationer.33 I vårt 
samhälle finns en allmän uppfattning om vad som är ett lämpligt/inte lämp
ligt beteende för en man respektive för en kvinna.34 Vår könskultur tillskri
ver det manliga beteendet styrka, aktivitet och aggressivitet medan kvinnligt 
beteende tillskrivs motsatsen.35 En aggressiv man som aktivt visar sin styrka 
i en våldshandling bryter inte mot sin könskulturs gränser, vilket däremot en 
kvinna skulle anses göra. Det gör hon dock inte som offer, som den som blir 
utsatt för en våldsam handling. Manlighet och kvinnlighet är dock sociala 

31 Holmberg, C. (1993) Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie om kvinnors under
ordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Göteborg: Anamma förlag. 
32 Stanko, E. A. (1987) Typical Violence, Normal Precaution: Men, Women and Interperso
nal Violence in England, Wales, Scotland and the USA. I: J. Hanmer & M. Maynard (Eds.) 
Women, Violence and Social Control. London: Macmillan Academic and Professional Ltd. 
33 Zubretsky, T. & Digirolamo, K. (1994) Adult Domestic Violence. The Alcohol Connec
tion. Violence UpDate Vol 4 (7). Se även Finkelhor (1983a) som redan 1983 ansåg att ste
reotypin "blaming the victim" var svår att utrota, s 23. 
34 Ethelberg, E. (1985) Självkänsla kontra realitet - ett dilemma för psykologin och för kvin
norna. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 6 (1); Gilligan, C. (1985) Med kvinnors röst; Haavind, H. 
(1985); French, M. (1986) Bortom makten. Om kvinnor, män och moral; Kvinnliga värden 
kan rädda världen (1989) Pockettidningen R, Årgång 19 nr 4; Scott Sörensen, A. (1991) 
Könskulturer och könets kultur. I: H. Ganetz & K. Lövgren (Red) Om unga kvinnor; French, 
M. (1992) Det eviga kriget mot kvinnan. 
35 Wolfe, D. A. (1994) Preventing Gender-Based Violence. The Significance of Adolescence. 
Violence UpDate, Vol 5 (1), Iff. 
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konstruktioner och kan, just på grund därav, komma att få annat symbol
värde i en annan social kontext.36 

Sexualiserat våld - brottslighet i det fördolda 

För att nå insikt och bli medvetna måste vi (media, forskare, allmänhet) ge
mensamt arbeta för att göra denna våldets verklighet synlig. Det kan ske 
genom att låta nya röster komma till tals, lyssna till dem, försöka förstå och 
beskriva deras verklighet. En rad forskare betonar att det inte är individen i 
sig som i första hand ska lyftas fram i ljuset och granskas, utan det struktu
rella mönstret av manlig dominans och kvinnlig underordning; det är köns-
maktsordningen som ska synliggöras.37 "Fastän de bästa exemplen på kvin
nans underordning kanske är den sexualiserade makten och våldet, kan inte 
ens det brutalaste tvång från individuella män upprätthålla den manliga do
minansen. Ytterligare två faktorer måste till: dels en ideologisk grund som 
legitimerar manlig överhöghet, dels en övergripande maktstruktur."38 Vad 
gäller våldet mot kvinnor är det en rad faktorer som bidrar till att dölja de 
faktiska förhållandena. Dels är det den tidigare nämnda privatiseringen, som 
gör att ingen ingriper eftersom man ser problemet som en familjeangelägen
het.39 Det är dessutom så att den allmänna tendensen att benämna våldshän
delser med missvisande termer ytterligare medverkar till osynliggörandet.40 

Ett tydligt exempel på denna senare tendens ges i en undersökning som 
genomförts vid FoU-byrån för Socialtjänsten i Stockholm.41 För 20 av 38 
mödrar som var aktuella för barnavårdsutredningar hade våld förekommit i 
familjen. Mödrarna misstänktes brista i sin omsorgsförmåga vilket uttrycks 
med att "mammorna inte förmått skydda sitt barn mot pappans misshandel 
eller sexuella övergrepp" och att "13 av dessa 20 mammor själva misshand
lats av sina män".42 Författarna använder sig genomgående av termer som 
"mammor med våldsproblematik" alternativt "mammor från familjer med 

36 Taksdal, A. & Widerberg, K, Red. (1992) Förståelser av kjönn i samfunnsvitenskapenes 
fag og kvinneforskning. Otta: Ad Notam Gyldendal AS; Hallberg, M. (1992) Kunskap och 
kön. En studie av feministisk vetenskapsteori. Göteborg: Daidalos förlag; Holmberg & Lin
derholm (1993). 
37 Eduards, M. (1992) Inte kvinnorna utan könsmaktsordningen som ska synliggöras. Kvin
novetenskaplig tidskrift 13 (4), s 20-26. 
38 Elman, R. A. (1995) Sex, lögner och byråkratiskt bludder. I: Hur mår du kvinna? Hur 
mäns sexuella våld påverkar kvinnors hälsa. Stockholm: ROKS, s 10-41. 
39 Hilton, N. Z. (1989) When is an Assault Not an Assault? The Canadian Public's Attitudes 
Towards Wife and Stranger Assault. Journal of Family Violence, nr 4 (4), s 323-337. 
40 Roscoe, B. & Callahan, J. E. (1985) Adolescents' self-report of violence in families and 
dating relations. Adolescence, Vol 20, (79), s 545-553. 
41 Sundell, K. & Alldahl, M. (1993) Att inte räcka till som mamma. Hur ser omsorgssviktan-
de och icke-omsorgssviktande mammor på sitt föräldraskap. Stockholm: Socialtjänstens 
Forsknings- och Utvecklingsbyrå, rapport 1993:18. 
42 a.a. s 22-23. 
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våldsproblematik" eller "familjer som präglats av våld". Författarnas val av 
missvisande termer lägger skuld och ansvar på kvinnan. "Många mammor 
hade också problem med sina män, något som vanligtvis visade sig i att de 
eller barnen misshandlades. /.../ Det förekom att barnen utsatts för sexuella 
övergrepp".43 

I en omfattande studie av Sharon Lamb granskades vetenskapliga artiklar 
inom området mäns våld mot kvinnor i fråga om skrivsätt, meningsbyggnad 
och ordval.44 Sällan förmedlade språket en bild av en man som utför onda 
handlingar mot en kvinna, och mer än hälften av meningarna om misshandel 
undanhöll det faktum att mannen var ansvarig för de våldshandlingar han 
utövat. Tänkbara förklaringar till detta fenomen kan vara artikelförfattarnas 
önskan om att distansera sig inför den olust de känner, vilket gör att de 
gömmer sig bakom ett strikt akademiskt språk som inte stör genom att röra 
vid några känslor. Det kan också vara så att författarna tror att även männen 
är offer, att de kanske varit utsatta för våld i barndomen, fortsätter Sharon 
Lamb. Hon föreslår att forskare ska sträva mot ett mer verklighetstroget sätt 
att skriva om män som förövare av våld mot kvinnor. Mer direkta beskriv
ningar (våldsamma fader och andra aggressiva män, män som misshandlar 
kvinnor, kvinnomisshandlaren osv) bör användas i stället för passiva om
skrivningar. Det är också tydligare att använda fraser som "den våldsut
övande mannen" i stället för "äktenskapliga relationer som är våldsamma"; 
"gifta kvinnor som utsätts för våld av sina män" i stället för "gifta par som 
erfar våld" och "kvinnor får utstå våld" i stället för "kvinnor upplever våld". 
Att sätta rätt beteckning på händelsen klargör vem som är ansvarig. 

Det bör inte bara ankomma på forskare utan också i mycket hög grad 
journalister i media att vara tydliga. Om det står "lägenhetsbråk" i rubriken 
kan det vid genomläsning av den finstilta artikeln ändå visa sig att mannen 
slagit ihjäl sin hustru, medan däremot "misshandel" i rubriken oftare syftar 
till en annan form av brott, exempelvis att en berusad yngling "slagit ord
ningsvakten med knuten hand mot huvudet".45 Sådana skrivsätt kan medve
tet väljas utifrån avsikten att dölja eller lyfta fram brott och ge en belysning 
av situationen. För olika typer av brott som begås i samhället finns mer eller 
mindre tydliga bevis att så skett.46 Kvinnomisshandel, sexuella övergrepp, 
snatteri, trafikbrott och ekonomiska brott är exempel på brott som sällan 
uppdagas och inte anmäls. Det gör det svårt att uppskatta omfattningen av 
och att identifiera brottslingarna i denna dolda brottslighet. 

43 a.a. s 110. Det var mannen som utsatte barnen för de sexuella övergreppen. 
44 Lamb, S. (1991) Acts Without Agents: An Analysis of Linguistic Avoidance in Journal 
Articles on Men who Batter Women. American Journal of Orthopsychiatry, nr 61 (2), s 250-
257. 
45 Exempel tagna ur min egen lokala dagstidning en vanlig veckodag. 
46 Brott av typen mord, dråp, bank- och postrån, bostadsinbrott, bilstölder och så vidare gäller 
att där finns tydliga bevis på att brott har begåtts. Det är inte säkert att förövaren kan identifie
ras men ett brott har synbarligen begåtts. 
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Begreppsbestämningar 

Inledningsvis vill jag definiera några begrepp, dels så som jag använt dem i 
min studie och dels så som de används inom forskningsområdet: 

Våldets närhet använder jag när jag talar om en plats i omedelbar anslut
ning till det våld som utövas. Den individ som befinner sig i våldets närhet 
kan göra det i egenskap av att vara förövare, offer eller vittne till det våld 
som försiggår. 

När jag har vänt mig till ungdomar har jag använt mig av följande be
skrivning av att vara offer för våld inom familjen: "I en familj där någon 
form av våld förekommer kan det röra sig om olika sorters våld: psykningar, 
tråkningar, riktiga sparkar och slag, sexuella övergrepp eller hot om våld. 
För att räknas till dem som drabbats av våldet behöver du som medlem av 
familjen inte själv ha varit direkt slagen eller sexuellt utnyttjad. Det räcker 
med att ha sett eller hört de våldsinslag som förekommit i hemmet." 

Det våld som förekommer i en familj kan vara sexuellt eller annat fysiskt 
och psykiskt våld riktat mot personer och mot föremål. De olika formerna 
förekommer var för sig eller tillsammans och utövas på ett direkt eller indi
rekt sätt av förövaren. Vanligast är mannens våld mot framför allt kvinnan, 
men även mot barnen, ett våld som kan ta sig olika uttryck. 

Fysiskt våld kan utövas i olika hög grad beroende på vad mannen anser 
att situationen kräver. Det kan vara allt, från att ställa sig för dörren när 
kvinnan ska gå ut, till att döda henne. Med ett direkt fysiskt våld menas att 
förövaren i aktiv handling utdelar sparkar och slag, ofta med hjälp av till
hyggen, kvävningsförsök, knuffar utför trappor och framför bilar. Det indi
rekt fysiska våldet sker inte lika tydligt i aktiv handling utan mer som ett 
inskränkande av eller ett avhållande från en handling, till exempel genom att 
inte tillåta medicinering eller inköp av medicin när en familjemedlem är i 
behov av det. 

En annan variant är det materiella våldet. Om mannen inte slår sin kvinna 
direkt kan han ändå använda ett våld som riktar sig mot henne och barnen. 
Han kan sparka in dörren eller välta omkull möbler och blomkrukor. Han 
kan slå sönder hennes ärvda vas eller älsklingskoppen. Han kan riva sönder 
barnens skolböcker och förstöra deras kassettband med musik. Förutom den 
materiella skadegörelsen skapar dessa utbrott en hotfull och oförutsägbar 
atmosfär. 

En vanlig myt är den att män utövar fysiskt våld och att det endast är 
kvinnor som utövar psykiskt våld. Så är emellertid inte fallet då det psykiska 
våldet är nära förknippat med det fysiska våld mannen utövar. Ibland behövs 
endast en faktisk våldshändelse (fysisk) för att statuera exempel, därefter kan 
det räcka med en blick för att framkalla en hotfull stämning hos kvinnan och 
barnen. Det är inte handlingarna i sig som är det viktiga, utan det är deras 
funktion, det vill säga kontrollen. Det kan röra sig om direkta och indirekta 
hot då han exempelvis tar med telefonen till arbetet för att markera att hon 
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inte far ringa. Han kan ta tid på hur många minuter det tar för henne att cykla 
till och från arbetet, och hota med vad som ska hända om hon tar längre tid 
på sig för att komma hem. 

Ett direkt psykiskt våld tillhör det mest frekventa, och då i form av glåp
ord, könsord och andra tillmälen. Oftast används det i avsikt att nedvärdera 
en familjemedlem inför andra men även för att tala negativt om släkt och 
vänner. Det indirekta psykiska våldet består i att negligera en familjemed
lems behov, att använda olika former av härskartekniker för att hålla perso
nen på plats, exempelvis osynliggörande eller påförande av skuld och 
skam.47 

Ett direkt sexuellt våld utmynnar i våldtäkt och sexuellt utnyttjande i 
olika former. Ett indirekt sexuellt våld kan bestå i att på ett förlöjligande sätt 
berätta intima detaljer om en familjemedlem inför andra eller att intala sin 
partner att de enda känslor han/hon kan väcka är olust. 

I den anglosaxiska forskningen används termen Family Violence.48 Fa
mily Violence är ett samlingsbegrepp för alla sorters våld som förekommer 
inom familjen.49 När mannen utövar någon form av våld mot sin kvinna är 
den mer exakta benämningen kvinnomisshandel, hustrumisshandel (battered 
women, battered wives) eller våldtäkt (rape) respektive våldtäkt inom äkten
skapet. Begreppet spouse abuse står ofta för åkta-make-våld eller partner
våld, vilket inte definierar vem som är förövare respektive offer och därför 
inte är lika tydligt ur ett könsperspektiv och inte heller ur ett ansvarsper
spektiv. 

Det begrepp som har börjat användas allt mer när vi i Norden talar om 
våld och övergrepp mot kvinnor och barn är det sexualiserade våldet.50 

Övergången från att tala om "familjevåld" till att tala om det sexualiserade 
våldet har skett i takt med att forskningen tydliggjort de inblandade parterna 
och deras strategier och möjligheter till handling. En definition av begreppet 
visar att det handlar om aspekter av makt och av kön.51 Det handlar om att 
någon i kraft av sin makt, sin dominans, använder någon som har en under
ordnad ställning, för sin egen tillfredsställelse. Den underordnade positionen 
kan vara kvinnans gentemot mannens, ett barn gentemot en vuxen, en an
ställd gentemot en arbetsgivare och liknande. Den sexuella handlingen är 
ingen överenskommen handling utan den sker på den dominerandes villkor. 

47 Ås, B. (1982) Kvinnor tillsammans. Handbok i kvinnors frigörelse. Malmö: Skogs Gra
fiska AB. 
48 Exempelvis Pagelow, M. D. (1984) Family Violence. New York: Praeger. 
49 Där ingår exempelvis våld mellan syskon, våld mot föräldrar och våld mot de äldre, vilket 
gör att Family Violence är ett vidare begrepp än kvinnomisshandel. Andra begrepp som an
vänds synonymt är Domestic Abuse och Intrafamily Violence. 

NAVF (1992) Forskningsprogram om kvinnemisshandling. Rapport nr 7: Avslutningskon-
feranse 30-31 jan. 1992. Oslo: Norges Allmenvitenskaplige Forskningsråd. 

Kelly, L. (1987) The Continuum of Sexual Violence. I: Jalna Hanmer och Mary Maynard 
(Eds.) Women, Violence and Social Control. London: Macmillan Academic and Professional 
Ltd, s 46-60. 
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Inom samlingsbegreppet det sexualiserade våldet ryms former av misshan
del och sexuellt utnyttjande som incest, sexuella övergrepp, våldtäkt, porno
grafi, könshandel och sexuella trakasserier. 

I dag definieras incest som ett brott mot ett barn av en vuxen till vilken 
barnet befinner sig i beroendeställning, vilket barnet gör om förövaren finns 
inom familjen eller den närmaste kretsen.52 Det är ovanligt att förövaren är 
helt okänd för barnet och de "fula gubbar" eller "den okände mannen i par
ken" som vi varnar barnen för utgör endast 6 % av gärningsmännen.53 

Barnmisshandel, incest och andra sexuella övergrepp mot barn är delar av 
våldet inom familjen och kan förekomma utan att andra former av våld före
kommer samtidigt.54 "De kan vara vanvårdade, känslomässigt försummade, 
understimulerade eller på annat sätt sakna trygg förankring i en stabil hem
miljö."55 Barnmisshandel är fysiskt våld som riktas mot barn av deras vår
dare och i deras hem.56 Barn som "far illa" behöver inte nödvändigtvis vara 
utsatta för kroppsliga övergrepp, i kartläggningar brukar olika slags om
sorgsbrister vara vanligare än rena övergrepp.57 Dagmar Lagerberg ser pro
blem i att använda begreppet "barn som far illa" utan en tydlig definition av 
dess innebörd. Det är också vanskligt att uttala sig om omfattningen då upp
gifterna varierar mellan under en procent och cirka en tredjedel. Dessutom är 
det skillnader mellan experters definitioner av "barn som far illa" och bar
nens egna uppfattningar. "Det kan alltså läggas ett "upplevelseperspektiv" på 
barn som far illa, och detta bör hållas levande vid sidan av myndighetsper
spektivet, forskarperspektivet och det professionella perspektivet."58 

Det finns ett motstånd mot kunskapen om det sexualiserade våldet, både 
bland forskare och allmänhet. Detta tema har aktualiserats inom det nordiska 
nätverket mot sexualiserat våld.59 Inom nätverket har vi försökt förstå och 
lära oss möta detta motstånd genom att problematisera motståndsbegreppet, 
granska vad det består i och hur det kommer till uttryck. Vi har definierat hur 
vi själva mött motståndet, när och varifrån, som utgångspunkt och redskap 

52 Dahlström-Lannes, M. (1990) Mot dessa våra minsta. Sexuella övergrepp mot barn. 
Stockholm: Förlagshuset Gothia; Sandström-Taylor, S. (1993) Den största hemligheten. En 
bok om sexuella övergrepp och hur de kan förebyggas. Södertälje: Informationsförlaget. 
53 Sexuella övergrepp mot barn (1991) Allmänna råd, 91:3. Stockholm: Socialstyrelsen; 
Eklund, L. (1990) När man misstänker sexualbrott mot barn. BRÅ-rapport 1990:8. Stock
holm: Allmänna Förlaget. 
54 Vanligt är dock att det i familjen förekommer kvinnomisshandel och barnmisshandel 
samtidigt, se exempelvis Straus, M. B., Ed. (1988) Abuse and Victimization across the Life 
Span. London: The Johns Hopkins University Press. 
55 Lagerberg, D. (1982) Du skall icke slå. Om fysisk och psykisk misshandel av barn. Stock
holm: Liber Förlag, s 35. 
56 Socialtjänstforum (1997) Med fokus på barnen. Rapport från en konferens i Göteborg 8-9 
april 1997. Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet. 
5 ' a.a. Dagmar Lagerberg om Barn som far illa, s 37-46. 
58 a.a. s 44. 
59 Nettverk for forskning om seksualisert void vid Senter for kvinneforskning, universitetet i 
Oslo. 
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på väg mot en förståelse. Ett steg på vägen är att bearbeta sitt eget motstånd 
mot att ta till sig kunskap om det sexualiserade våldet. 

Ansats och metod 

En hermeneutiskt ansats 

De studier med inriktning på våld i hemmet jag inledningsvis tog del av var 
genomförda i positivistisk anda med den hypotetiskt-deduktiva modellen, 
där forskaren arbetat med att utifrån teori härleda hypoteser som sedan prö
vades. De flesta studier byggde på enkäter och frågeformulär från ett stort 
antal individer med kvantitativa data som bearbetats statistiskt, ofta med 
någon modell av variansanalys, med målet att förklara någon företeelse. Den 
forskarroll som axlats i dessa studier kan beskrivas som förment objektiv 
och osynlig. 

Ett annat perspektiv är den hermeneutiska ansatsen, inriktad på tolkning, 
inkännande och förståelse, "att göra det obegripliga begripligt, att översätta 
de dunkla formuleringarna till mera lättillgänglig prosa."60 Forskarrollen kan 
betraktas som öppen, "subjektiv" och engagerad då forskarinsatsen till stor 
del handlar om att med hjälp av empati (inlevelse) förstå andra människors 
känslor och upplevelser. Den mänskliga existensen tolkas och förstås genom 
språket. De metoder som används för tolkning är inte intersubjektivt testbara 
till sin natur. Det innebär inte nödvändigtvis att de är osäkrare än vad tradi
tionella kvantitativa metoder är. De kan emellertid erbjuda rikare nyanser än 
dessa. 

I valet mellan dessa forskarroller delar jag till fullo Ruthellen Josselsons 
uppfattning: "Att lyssna till människor som berättar med sina egna ord om 
vad som har varit betydelsefullt i deras liv verkade för oss mycket mer vär
defullt än att studera utifrån redan uppgjorda psykometriska skalor eller på-
hittiga experiment".61 

Förståelse nås genom tolkning. "Till denna förståelse kommer vi aldrig 
förutsättningslösa utan har alltid med oss en förförståelse - redan omfattade 
teorier, referensramar, begrepp, värderingar - i ljuset av vilken vi tolkar tex
terna, och vilken kommer att omvandlas under processens gång".62 Det finns 
ingen egentlig slutprodukt för förståelsen, då en större förståelse ger en 
större förförståelse att använda till att ytterligare förfina sina tolkningar. 

60 Andersson, S. (1986) Hermeneutikens två traditioner - om skillnaderna mellan Schleier
macher och Gadamer. I: S. Selander (Red.) Kunskapens villkor. En antologi om vetenskapste
ori och samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur s 145. 
61 Josselson, R. & Lieblich, A., Eds. (1993) The Narrative Study of Lives, Vol 1. London: 
Sage Publications, s ix, min översättning. 
62 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, s 165-166. 
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"Den hermeneutiska cirkeln", eller spiralen som Per Johan Ödman benämner 
den, beskriver den process där förståelsen av helheten är beroende av förstå
elsen av delarna och tvärt om. Forskarens förståelse följer den hermeneutiska 
cirkeln (spiralen) i ett allt djupare borrande efter mer "sann" tolkning och en 
allt rikare förståelse. För att fa svar på vissa av forskningens frågor räcker 
deskription, men vägen till djupare förståelse av ett fenomen går, som Per 
Johan Ödman uttiycker det, via förförståelse - deskription - induktion - te
ori/tolkning - deduktion - ny förståelse och en rikare förförståelse.63 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg lyfter fram skillnader i grundsyn mel
lan olika hermeneutiska inriktningar.64 Dels den relativt empiriska herme-
neutiken med inriktning mot inlevelse i det meningsskapande hos andra in
divider, där syftet är en förståelse av meningsbakgrund och inte en förklaring 
av orsakssamband. Dels den djuptolkande hermeneutiken med inriktning 
mot sanning som en avslöjandeakt, avslöjandet av något fördolt. Också hos 
Selander (1986) görs distinktioner inom det hermeneutiska forskningsper
spektivet. Dels en metodologisk ansats med tankar om de goda metoderna 
som ett nödvändigt redskap för tolkningar, i syfte att förstå mening. En me
ning är inte något som uppstår, det är något vi upptäcker, fördolt hos en in
divid, och tolkningens mål är att upptäcka denna mening.65 Dels en filoso
fisk, ontologisk inriktning som fokuserar förståelsens natur, där samtalet ses 
som idealisk form för förståelse, ett samtal i harmoni och inte i intressekon
flikt. 

Med syftet att tolka och försöka förstå budskapet i ungdomars berättelser 
om upplevelser i livet är min ansats att betrakta som hermeneutisk. De frågor 
jag formulerade, om tonåringars upplevelser av att växa upp i våldets närhet, 
skulle endast kunna besvaras av tonåringar som själva haft en sådan upp
växt.66 Utifrån min förförståelse kunde jag formulera mitt forsknings
problem och klargöra de vägar på vilka det skulle vara möjligt att nalkas det. 
Min förförståelse leder både mina tankar och mina tolkningar, vilket torde 
innebära att min tolkning sannolikt skiljer sig i vissa avseenden ifrån någon 
annans, framför allt i de fall det sexualiserade våldet inte används som för
klaringsgrund utan våldet i stället förklaras med hjälp av någon annan tanke
figur. 

63 Selander, S., Red. (1986) Kunskapens villkor. En antologi om vetenskapsteori och sam
hällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
64 Alvesson & Sköldberg (1994). 
65 Selander (1986). 
66 Jämför också Kristin Skjörtens studie av misshandlade kvinnors upplevelser: Skjörten, K. 
(1988) Når makt blir void. En analyse av seksualisert void i parforhold. KS-serien nr 4-88. 
Oslo: Institutt for kriminologi og straffrett. 
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En kvalitativ metod 

Skiljelinjen mellan en kvantitativ respektive en kvalitativ ansats avtecknar 
sig redan i vilken sorts kunskap forskaren är ute efter.67 Kvalitativa metoder 
"betraktas som mer explorativa till sin karaktär, de möjliggör för människan 
att framträda i sitt sociala sammanhang" enligt Karen Davies och Johanna 
Esseveld.68 Varje person som deltar i en kvalitativ studie kan sägas bidra 
med data till en fallbeskrivning. Ju närmare fallet forskaren kommer desto 
tydligare utformar sig förståelsen för de specifika villkoren för just denna 
individ i denna kontext (historiskt, ekonomiskt, geografiskt o.s.v.) I fallstu
dier görs väldigt få jämförelser, då vi i stället lär vi allt vi kan lära från varje 
unikt fall, enligt Bob Stake.69 Sharan Merriam påpekar att kvalitativa fall
studier fokuserar på mening i en specifik kontext, vilket kräver datainsam
lingsinstrument som är känsliga för underliggande betydelser i de mönster 
som framträder.70 

Kvalitativ forskning om människor med inriktning på att förstå deras 
livsvillkor tar sin utgångspunkt i personliga data utifrån en livshistorisk an
sats.11 Life historyansatsen försöker fånga helheten via metoder som är 
upptäckande och tolkande till sin karaktär.72 Metoderna har sitt ursprung i 
Thomas och Znanieckis studie från åren 1918-20 av en grupp polska immi
granter.73 Daniel Bertaux talar om livsberättelser som life story, en del av 
människans hela livshistoria, där ett specifikt tema eller en särskild händelse 
står i fokus.74 Han talar för studier i mindre skala men med ett större djup på 
ett väl avgränsat tema. Där kan det individuella narrativet i en intervjusitua
tion vara ett komplement som belyser individens förståelse av den grundläg
gande betydelsen i den egna livslinjens struktur. Livsloppsteorier kan appli

67 Patton (1988) Bogdan & Biklen (1982); Dahlgren m fl (1988); Davies & Esseveld (1989); 
Merriam (1991); Ely m fl (1991). 
68 Davies, K. & Esseveld, J. (1989), Kvalitativ kvinnoforskning. Stockholm: Arbetslivscent
rum, s 15. 
69 Stake, R. (1995) The Art of Case Study Research. London: Sage Publications. 
70 Merriam, S. (1991) Case study research in education. A Qualitative Approach. San Fran
cisco: Jossey-Bass Publishers. 
71 Bron-Wojciechowska, A. (1988) Life history som forskningsansats och undervisnings
metod. Forskares och lärares erfarenheter. SPOV17, s 35-49. 
72 Exempelvis den biografiska metoden, den narrativa metoden, den polska metoden, den 
livshistoriska metoden eller den orala historiemetoden. 
73 Se: Salminen-Karlsson, M. (1994) Att berätta och tolka liv. Metodologiska problem i 
nyare life history-forskning. Linköping: Institutionen för pedagogik och psykologi vid Lin
köpings universitet. Studien av Thomas, W. & Znaniecki, F. (1918-20) The Polish Peasant in 
Europe and America bygger på persondokumentation utifrån enbart biografiskt material och 
är det största enskilda arbetet inom denna forskningstradition. Den ursprungliga life history 
metoden genomsyrades av en dualistisk syn på individen, det vill säga att människan samti
digt är både skapare av de samhälleliga strukturerna och en produkt av dem. 
7 Bertaux. D., Ed. (1981) Biography and Society. The Life History Approach in the Social 
Sciences. London: Sage, Studies in International Sociology 23. 
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ceras på forskning om individer som upplevt våld inom familjen, enligt 
Martha Straus, och bidra till vår förståelse av vad våld kan betyda för dess 
offer i deras utveckling.75 Livsloppsperspektivet inbegriper både kontinuitet 
i utvecklingen och resilience (återhämtningsförmåga). 

Jag valde ett angreppssätt som skulle möjliggöra en rik förståelse och ge 
utrymme för tolkning av upplevelser. Syftet att samla in och tolka upplevel
sedata nödvändiggör djupstudier av ett fåtal individer.76 Jag ville fånga både 
det generella och det unika hos deltagarna genom att arbeta induktivt, genom 
att samla in varje individs konkreta erfarenheter i berättelseform och tolka 
och analysera den gemensamma informationen.77 Det gällde att få tillgång 
till ett inifrån-perspektiv, tonåringarnas tankar, känslor och intentioner. Av
sikten är att empatiskt och inkännande nå fram till informantens referensra
mar och försöka förstå de skeenden som beskrivs utifrån dessa ramar. 

"While people conducting qualitative research may develop a focus as 
they collect data, they do not approach the research with specific 
questions to answer or hypotheses to test. They are concerned as well 
with understanding behavior from the subject's own frame of 
reference. External causes are of secondary importance".78 

Jag såg det som nödvändigt att göra återkommande intervjuer av flera skäl. 
Tonåringen och jag kunde därigenom lära känna varandra och skapa en trygg 
atmosfär samtidigt som jag kunde lära mig informanternas språk, nyanser, 
ansiktsuttryck och annat som användes för att förstärka eller tona ned det 
sagda. Dessutom skulle möjligheten finnas att fråga vidare om sådant som 
var oklart från tidigare möten. Att träffas flera gånger antogs leda till att 
viktiga frågor kom upp eller åtminstone inte utelämnades av tidsbrist. Det 
skulle också ge möjligheter till en utveckling av frågeställningar och förstå
else. 

Det finns flera sätt att gå tillväga både vad gäller själva intervjun och re
gistrerandet av de data den ska leda till. Jag valde att använda bandspelare 
dels för att fånga hela samtalet och dels för att ha det kvar för att återigen 
kunna "sätta mig i samtal" med tonåringen, och dessutom undvika att störa 
med att föra anteckningar för att min uppmärksamhet skulle ligga på samta
let och dess innehåll. Utifrån den inspelade intervjun transskriberade jag 
samtalet till text och hade därigenom möjlighet att både lyssna igenom ban
det och läsa texten och återvända till avsnitt där jag behövde utveckla min 
förståelse. På så sätt kunde jag bearbeta föregående intervju inför varje ny 

75 Straus, M. B. (1988). 
76 Åkerberg, H. (1990) Upplevelsedata vid suicidforskning. Några hermeneutiska metodpå
pekanden. Socialmedicinsk tidskrift, Årgång 67 Vol 8 s 387-392. 
77 Merriam (1991); Merriam, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitte
ratur. 
7® Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1982) Qualitative Research for Education: An Introduction 
to Theory and Methods. Newton, Massachusetts: Allyn & Beacon, s 2. 
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träff. Det innebar att datainsamling, bearbetning och analys kunde fortgå 
parallellt.79 Kvalitativa rådata består av citat från individer och beskrivningar 
av situationer, händelser, interaktioner och aktiviteter. Genom analysarbetet 
skulle jag försöka att hitta mönstret eller logiken i data och att göra mina 
tolkningar. "Kvalitativa metoder kan användas både för att upptäcka vad 
som sker och sedan för att verifiera det som har upptäckts".80 Dahlgren med 
flera talar om teorigenerering som upptäcktens väg (context of discovery) 
och förklaringsmodellen som bevisets väg (context of justification).81 Min 
studie planerades som en upptäcktsresa.82 

Som komplement till intervjuerna valde jag att ta hjälp av tekniker som 
livslinjer och dagboksanteckningar. Att blanda metoder kan vara gynnsamt i 
vissa fall. Det måste ändå vara forskningsproblemet som får styra valet av 
ansats och valet av metoder. Så exempelvis beskriver norskan Ann Nilsen 
sitt tillvägagångssätt att använda livslinjer i anslutning till djupintervjuer 
som mycket berikande för analys och tolkning.83 

Önskvärt vore att mitt förhållningssätt gentemot mina informanter kunde 
kännetecknas av en subjekt-subjekt relation, även om jag som forskare skulle 
vara i överläge på många sätt vad gäller ålder, utbildning, vana att prata, att 
inte själv vara utsatt, leva ett socialt ordnat liv och så vidare. Att jag är 
kvinna skulle kanske också medverka till en ojämlik ställning gentemot de 
intervjuade pojkarna. Jag skulle inte heller vara en objektivt utanförstående 
forskare, vilket inte är vare sig möjligt eller nödvändigt i en studie av denna 
karaktär. Enligt Karen Davies och Johanna Esseveld är det så att 
"kvinnoforskare och även andra kritiker har visat att vetenskapsmän inte är 
'objektiva utanförstående' och att vetenskapen inte är neutral utan vidmakt
hålls genom en särskild diskurs och är inbäddad i specifika sociala relatio
ner".84 

Att jag är feminist och ser på världen med ögon känsliga för uttrycksfor
mer som representerar perspektivet makt och kön måste självklart påverka 
min studie. Likaså att jag är kvinna och mamma, men kanske framför allt att 
jag har varit verksam inom kvinnojourrörelsen. Det personliga och det pro
fessionella kan inte och ska inte hållas isär.85 För min del innebär det att jag 
försöker synliggöra mina syften, mitt val av metod och genomförandet av 
studien så detaljerat som möjligt. Mina ställningstaganden och mitt perspek

79 Merriam (1994). 
80 Patton, M. Q. (1988) Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills: Sage Publications, 
s 47. 
81 Dahlgren, L., Larsson, G., Starrin, B. & Styrborn, S. (1988) Längs upptäcktens väg. En 
introduktion till teorigenerering. Karlstad: Psykologiservice i Värmland AB. 
82Starrin, B., Larsson, G., Dahlgren, L. & Styrborn, S. (1991) Från upptäckt till presentation. 
Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund Lund: Studentlitteratur. 
83 Nilsen, A. (1994) Life-lines - a methodological approach. I: G. Bjerén & I. Elgqvist-Saltz-
man (Eds.) Gender and Education in a Life Perspective. Aldershot: Avebury. 
84 Davies & Esseveld (1989), s 14. 
85 Patton (1988). 
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tiv ska inte döljas eller glömmas bort. Jag är själv en del av instrumentet i 
min studie och det måste tas i beaktande vid bedömningen av arbetets tro
värdighet. Det kan vara riktigare att säga att jag är instrumentet och att jag 
arbetar med inlevelse (empati) som metod. Jag är dessutom en levande aktör, 
jag reagerar, vilket gör att instrumentet inte blir statiskt eller orörligt. 

"The phenomenological tradition in qualitative methods proposes an 
active, involved role for the social scientist/evaluation researcher".86 Den 
aktiva och involverade roll jag skulle komma att inta som en följd av detta 
angreppssätt måste även den uppmärksammas och analyseras. Det skulle 
vara naturligt om det utvecklades känslor från min sida som forskare gen
temot informanten, då min metod skulle kräva ett långvarigt engagemang i 
tonåringens liv. Det skulle förmodligen bli nödvändigt att försöka hitta en 
balans mellan utvecklandet av empati och strävan efter en distanserad, icke 
dömande ståndpunkt. Detta med att känna närhet alternativt avstånd till en 
informant, kan utnyttjas av både informant och intervjuperson. Både att 
känna för mycket närhet, eller å andra sidan för mycket distans, kan vara 
starka upplevelser och leda forskningsarbetet i fel riktning.87 För mycket 
närhet kan leda till att forskare och informant intar varandras perspektiv och 
utvecklar en inställning av att ge samtalet ett innehåll som det förväntas upp
fylla. För mycket distans kan å andra sidan leda till ett ointresse och ett utan-
förskap som inte ger kraft att meningsfullt delta i och påverka samtalet. 

För att kunna ställa mycket närgångna och personliga frågor krävdes av 
mig som forskare att jag kunde skapa så god kontakt med tonåringarna att de 
skulle vara villiga att låta sig intervjuas. Metodböckerna påpekar mycket 
riktigt värdet och nödvändigheten av att skapa förtroendefulla relationer. 
Min respekt för informanternas integritet var av största vikt liksom att hålla 
på anonymitetsskyddet. Jag ville också ge informanten någon form av feed
back för sin insats, till exempel genom att fa läsa det jag sedan skrivit. Ton
åringarna fick se utskriften av sin egen första intervju och hade möjlighet att 
ta del av min beskrivning av dem själva i slutet av studien. 

Personliga narrativ 

Den narrativa ansatsen är fenomenologisk och riktas mot att samla data i 
form av berättelser ur livet. Användandet av narrativ som forskningens cen
trala källa har ökat markant de senaste åren. Forskare från ett flertal discipli
ner, var och en med sitt eget fokus, använder narrativ som källmaterial.88 Ett 
primärt sätt för individen att skapa mening av sina erfarenheter är att ut

86 a.a. s 45. 
87 Ely, M., Anzul, M., Friedman, T., Garner, D. & Mc Cormick Steinmetz, A. (1991) Doing 
qualitative research: Circles within circles. London: The Falmer Press. 
88 Cortazzi, M. (1993) Narrative Analysis. London: The Falmer Press. 
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trycka dem i berättelseform, framhåller Elliot Mishler.89 Catherine Riessman 
instämmer och betonar att betydelsen av narrativets tillkomst ligger i att 
berättaren skapar och delger sin berättelse och kan samtidigt skapa sitt jag, 
sin identitet, genom att upptäcka en mening i tidigare händelser och hand
lingar.90 Vissa forskare ser narrativ som den primära form genom vilken 
mänskliga erfarenheter får en mening och exemplifierar narrativ som de 
personliga och samhälleliga historier, myter, sagor, noveller och vardagsli
vets berättelser vi använder för att förklara våra egna och andras hand
lingar.91 Narrativens tillkomst och innehåll formas, inte bara av fakta utan 
även av syfte, fördomar, intresse och moralisk hållning hos berättaren.92 

Beroende på vem som berättar, för vem, när och varför någon berättar om en 
specifik tidigare händelse, så utformas berättelsen av rådande kulturella 
normer och det finns ett samband mellan hur berättelsen framförs och en 
personlig och kulturbunden förståelse av fenomenet ifråga.93 

Narrativ omfattar inte bara en räcka av händelser utan även en berättare 
och en tänkt publik.94 Berättelsen måste organiseras och förmedlas och den 
ska dessutom fylla en funktion för berättaren i form av identitetsbekräftande, 
förståelse, giltiggörande eller annat.95 Betoningen ligger på interaktionen 
mellan två sam-talare (joint construction) där även forskaren har en aktiv del 
i skapandet av berättelsen genom sitt sätt att påverka dialogen.96 Den ojämna 
maktbalansen mellan intervjuare och respondent kan signifikant inverka på 
om, och vilken sorts, narrativ som skapas. Standardiserade forskningsmeto
der förhindrar möjligheten till narrativa redogörelser i intervjuer, men om 
intervjuaren ger respondenten utrymme kommer delar av svaret att ta formen 
av narrativ.97 Narrativet framförs i en särskild ordning med en början, en 
mitt och ett slut och genom sitt sätt att tala eller sitt ordval markerar infor-
manten för lyssnaren när en berättelse ska komma och när den är över. 
Transskribering, som allmänt används för att återge tal som skriven text, 

89 Mishler, E. (1992) Narrative Accounts in Clinical and Research Interviews, Conference 
Paper from "Discource and the Professions" of the Swedish Association on Applied Lin
guistics, Uppsala universitet 

Riessman, C. (1993) Narrative analysis. Qualitative Research Methods Series, Vol 30. 
Newbury Park: Sage Publications. 
91 Polkinghome, D. (1988) Narrative knowing and the human sciences. Albany: SUNY 
press. 
92 Sarbin, T., Ed. (1986) Narrative Psychology. New York: Praeger. 
93 Rosenwald, G. & Ochberg, R., Eds. (1992) Storied Lives The cultural politics of self-un
derstanding. New Haven: Yale University Press. 
94 Witherell, C. & Noddings, N, Eds. (1991) Stories lives tell. Narrative and Dialogue in 
Education. New York: Teachers College Press. 
95 Hydén, L-C. (1994) Narrativa analyser inom psykologin. Föreläsning på kursen Berättel
sen i samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning vid Södertörns sommaruniversitet den 10 
augusti 1994. 
96 Mishler, E. Föresläsningar på kursen Berättelsen i samhällsvetenskaplig och medicinsk 
forskning vid Södertörns sommaruniversitet 8-12 augusti 1994. 
97 Sarbin (1986). 
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uppfattas idag som en tolkande praktik.98 Forskaren beslutar utifrån olika 
grundantaganden hur texten ska transskriberas och detta får sedan konse
kvenser för vad som redovisas i form av resultat och tolkningar. Forskaren 
dekonstruerar texten (berättelsen, the told) och återger den tolkade rekon
struktionen (a telling from the told). 

Vid en granskning av olika hermeneutiska perspektiv på relationen mel
lan narrativ och livshistorier konstateras att relationen mellan livet och be
rättelsen vanligen beskrivs med utgångspunkten att livet och berättelsen kan 
särskiljas från varandra på ett sätt så att de kan beskrivas oberoende." I det 
filosofiskt-hermeneutiska perspektivet betraktas livet och berättelsen som 
ömsesidigt relaterande. Livet har en implicit mening som görs explicit i be
rättelsen, samtidigt som det inte kan finnas betydelse (mening) före tolkning. 
Genom att muntligt framföra berättelser om livet förändras betydelsen i våra 
erfarenheter och handlingar till mer specifika uttryck i enlighet med den 
hermeneutiska spiralen. Berättelsen medverkar i skapandet av det individu
ella livet. Ur ett hermeneutiskt perspektiv kan relationen mellan livet och 
berättelsen karaktäriseras av ett inbördes släktskap och som en tolkande pro
cess.1®® 

Mitt val av ansats grundades på min strävan efter att möjliggöra en inter-
aktion och underlätta för informanten att skapa sin berättelse. Min inställning 
till mina informanters berättelser är och har varit att de berättar sin sanning, 
de ger sin bild av det liv som de har levt. Här är sanning ett kontextuellt och 
relationellt begrepp. Jag är övertygad om att jag skulle fa en annan bild och 
en annan berättelse om jag bad någon av de andra familjemedlemmarna ge 
sin berättelse, framför allt om jag bad pappan/mannen beskriva sin bild. "Når 
konstruksjon av mening gjöres til et sentralt tema, förlåter man spörsmålet 
om 'den egentlige virkeligheten', og åpner for en diskusjon av mange forskje-
lige förståelser av et fenomen", som Kristin Skjörten betonar i sin avhand
ling.101 Med en narrativ ansats är avsikten att erbjuda ungdomarna möjlighet 
att delge sina personliga berättelser.102 

98 Mishler, E. (1991) Representing Discourse: The Rhetoric of Transcription. Journal of 
Narrative and Life History, 1 (4), s 255-280. 
99 Widdershoven, G. (1993) The Stoiy of Life: Hermeneutic Perspectives on the Relationship 
Between Narrative and Life History. I: R. Josselson & A. Lieblich (Eds.) The Narrative Study 
of Lives, Vol 1. London: Sage Publications, s 1-20. 
100 Josselson, R. & Lieblish, A., Eds. (1995) Interpreting Experience. The Narrative Study of 
Lives, Vol 3. London: Sage Publications. 

Skjörten, K. (1994) Voids bilder i hver dagen. Om menns förståelse av kvinnemis handling. 
Oslo: Pax Forlag A/S, s 11. 
102 Den metod jag valt för analys av dessa narrativ är utformad av William Labov och jag 
beskriver den närmare i kapitel 6. 
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Bedömning av kvalitativa studier 

Det finns enligt vissa forskare anledning att överväga användandet av kvali
tativa metoder i forskning om våldet inom familjen, då kvalitativa studier 
kommer till korta i forskning om kvinnomisshandel. Några problem härrör 
från forskningen i sig och några från begränsningar i utrymmet för publika
tion. Kvalitativa studier kräver vanligen ett stort utrymme för redovisning 
och kritiseras ofta för metod och urval, vilket till en del kan bero på ofull
ständiga redogörelser. För att komma till rätta med dessa problem och sam
tidigt kunna erbjuda den största förståelsen för sådana fenomen som hustru
misshandel, bör forskarna kombinera både kvantitativa och kvalitativa meto
der.1^ 

Att bedöma reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen kräver 
särskilda överväganden. Kvalitetskontrollen börjar redan vid planeringen av 
studien, innan det första ordet är skrivet, och validitetskriteriet i den kvalita
tiva studien har flitigt diskuterats.104 Det är av största vikt att "... we focus on 
the facets of establishing credibility because, to us, this is the bedrock of 
trustworthiness".105 

Den idiograflska undersökningens data från den genuina djupintervjun 
klarar kraven på validitet, reliabilitet och precision om den uppfyller fyra 
kriterier.106 Dels kräver genomföraidet en speciell fallenhet hos intervjua
ren, en särskild talang och erfarenhet hos forskaren. Dels ska det insamlade 
materialet vara strängt kvalitativa data, alltså inte data på olika attitydnivåer. 
Dessutom krävs en lång förberedelsetid för att kunna neutralisera rollspelet 
intervjuare-informant (att nå till en relation "on-speaking-terms" är det säk
raste) och pröva den empatiska förmågan. Slutligen ska djupintervjun åter
ges i så oredigerad version som möjligt, med pausmarkeringar, ordupprep
ningar, osäkerhetssignaler, betoningar och annat. 

Ett begrepp som kommit att användas är trustworthiness, som avser hur 
trovärdig den kvalitativa studien kan anses vara mot bakgrund av det värde
system forskaren omfattas av, vem som forskar och vad forskaren står för.107 

Ett annat begrepp som används som reliabilitetskriterium är credibility, vil
ket betyder att data ska kunna tolkas nära originalet, att beskrivningen fram

103 Murphy, C. & O'Leary, D. (1994) Research Paradigms, Values, and Spouse Abuse. Jour
nal of Interpersonal Violence, Vol 9 (2), s 207-223. 
104 Kvale, S. (1989a) To Validate is to Question. I: S. Kvale (Red.) Issues of Validity in 
Qualitative Research. Lund: Studentlitteratur. 
105 Ely m fl (1991), s 156. 
106 Med genuin djupintervju menar Åkerberg (1990) en intervju som inte bara benämns som 
en sådan för att fungera som en övertalningsdefinition. "Rätt brukat, dvs vetenskapligt om
sorgsfullt stabiliserat, kan det i sin form av explicerad djupintervju avge data på semi-kvalita-
tiv nivå. Ofta används det dock endast så att responserna ligger på bräcklig semi-kvantitativ 
nivå. Alla former av engångsintervjuer ingår i denna senare nivåmarkering,", s 388. 
107 Ely m fl (1991). 
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står som autentisk eller trovärdig. Dependability (pålitlighet), confirmability 
(möjlig att bekräfta) och transferability (överförbarhet; generaliserbarhet 
eller representativitet) är ytterligare tre nyanser att ta i beaktande vid bedöm
ningen av den allmänna trovärdigheten i en kvalitativ studie.108 Michael 
Streibel tar upp believability (trovärdighet), verasity (sanningsenlighet), 
wholeness (fullständighet) och warrant (tillförlitlighet, garanti).109 Han råder 
oss att fokusera på warrant och syftet är att formulera en slutprodukt (en 
text) där varje uttalande i den framställning forskaren gör, ska vara förankrat 
(garanterat finnas) i informantens personliga narrativ. 

Ytterligare ett sätt att försöka säkerställa trovärdighetsmåttet är att an
vända någon modell för triangulering, exempelvis genom att samla data med 
olika metoder, eller att låta flera forskare göra likadana datainsamlingar eller 
att samla data vid ett flertal tillfällen med samma metod men över en längre 
tid.110 Själv valde jag den sistnämnda modellen. 

108 Hamberg, K., Johansson, E., Lindgren, G. & Westman, G. (1994) Scientific Rigour in 
Qualitative Research - Examples From a Study of Women's Health in Family Practice. Jour
nal of Family Practice, Vol 11, (2), s 176-181. Frågorna gäller dels om studien kan ta till sig 
de förändringar som sker i den studerade miljön under studiens gång. Dels gäller det att läsa
ren erbjuds möjlighet att utvärdera data och tolkningarna av dessa data. Och dessutom är det 
nödvändigt för läsaren att få en fyllig beskrivning av studiens kontext för att kunna göra en 
egen bedömning av tolkningarnas överförbarhet. 
109 Professor Michael Streibel, School of Education, University of Wisconsin, vid föreläs
ningen "How to craft Word Perfect macros for quality research?" på pedagogiska institu
tionen i Umeå den 12 januari 1995. 
110 Ely m fl (1991). 
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Spörsmål kring metod och etik 

Den problematik som skulle belysas med hjälp av ungdomarnas egna berät
telser är inte alldeles lättillgänglig. Val av ansats och metod såväl som urval 
av och tillgång till informanter diskuteras. Förutsättningarna för datainsam
lingen likaså. Än mer viktig är frågan om studiens utformning och berätti
gande utifrån etiska spörsmål. Detta innehåll kommer i det följande. 

Metod och avgränsningar för datainsamlandet 

Att komma i kontakt med ungdomar som vill berätta om sina upplevelser av 
våld i hemmet är inte alldeles enkelt. Dels inverkar privatiseringen av fa
miljen på möjligheten att ställa frågor om den intima familjesfaren och dels 
är familjemedlemmars lojalitet mot familjeenheten stor och sätter ramar för 
vad som känns lämpligt att berätta för någon utomstående.1 

Mitt ställningstagande var redan inledningsvis att ungdomarna endast 
skulle få delta i projektet på frivillig väg och att det första initiativet till 
kontakt skulle komma ifrån dem själva. Den utgångspunkten har inte under
lättat mitt arbete när det gäller att få intervjupersoner. Det tillvägagångssätt 
jag valde skulle emellertid kunna leda till snedfördelning i urvalet i fråga om 
informanter, det vill säga vilka som kommer till tals. Är det en särskild 
grupp ungdomar som tar kontakt frivilligt för att tala om "det skamliga"? För 
att belysa den frågan har jag gjort en utförlig beskrivning av urvalet av in-
formanter. 

Mitt första naiva försök att komma till tals med ungdomar var att med 
hjälp av en konsthögskolestuderande utforma en affisch som skulle sättas 
upp på skolornas anslagstavlor. Bilden (bilaga 1), som jag tryckte upp i olika 
storlekar och färger och spred över landet, visade sig vara skrämmande och 
ingen tonåring hörde av sig. Då förstod jag att jag inte hade talat ungdomar
nas språk och inte nått dem på deras våglängd. Därför beslöt jag mig att i 
stället möta dem och lära mig deras sätt att tänka och tala om våldet i hem 
met. Det gjorde jag genom att besöka platser där ungdomar finns; skolor, 
ungdomsuppföljning, idrottsföreningar och fritidsgårdar. Under drygt ett år 
mötte jag cirka 3 800 tonåringar och 700 vuxna i större och mindre grupper. 
Det var i dessa kontakter med ungdomar som jag lärde mig att deras före
ställningar om våldet i hemmet skilde sig åt en aning, men framför allt i för
hållande till mitt eget sätt att tänka och tala om våldet. Den insikten hjälpte 
mig att hitta rätt språk och en bättre förståelse vid genomförandet av inter
vjuerna. 

1 Hilton (1989). 
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Vid besöken på faltet berättade jag om min önskan om att få kontakt med 
ungdomar som levde/hade levt i en familj där mamman/kvinnan misshand
lats. Jag beskrev att jag ville höra tonåringens egen berättelse, att jag inte var 
intresserad av polisens, det "socialas" eller skolans version. Jag skulle inte 
heller ta kontakt med föräldrarna. De ungdomar som ville ta kontakt för att 
berätta om sina upplevelser behövde inte själva ha varit utsatta för våldet, 
men skulle ha sett eller hört sin mor misshandlas. Om tonåringarna kände att 
de ville prata om detta så kunde de ringa eller skriva till mig eller meddela 
mig när jag fanns på skolan. De fick ett särskilt informationsblad (bilaga 2) 
med allt detta nedskrivet.2 För detta ändamål inrättade jag en särskild telefon 
i mitt hem. Jag ville vara tillgänglig så att den tonåring som bestämt sig för 
att ta kontakt också skulle få det. 

Under de fyra första år som tonårsprojektets telefon fanns talade jag med 
cirka 450 ungdomar och en stor mängd vuxna som arbetar med ungdomar. 
Några ungdomar ringde en enstaka gång, några ringde ofta och några ville 
träffa mig personligen. Det var ett beslut som tonåringen själv fick komma 
fram till. Det finns inte några snabbvägar vid insamling och bearbetning av 
upplevelsedata, det är både tidsödande och kraftkrävande. Det är under
sökningspersonen som bestämmer de yttre villkoren då mötena oftast sker på 
informantens hemmaplan. "Men det är där förtroligheten byggs upp. Upple-
velsedata fångar man inte i flykten".3 

Jag ville bygga upp en atmosfär av tillit och trygghet innan jag skulle 
börja intervjua och det gjorde jag genom att tillbringa tid tillsammans med 
tonåringen. Beslutet att låta sig intervjuas var helt och hållet tonåringens 
eget. Under den period då vi byggde upp kontakten vilade en stor del av 
initiativet på mig som idégivaren som föreslog aktiviteter med tonåringen 
som engagerad aktör. Och under hela den tiden prövades min tillförlitlighet 
på de mest finurliga sätt. Så småningom kom det att utkristallisera sig 15 
informanter, tio flickor och fem pojkar. Det är dem jag har intervjuat, 6-10 
gånger vardera under en fyraårsperiod, och det är dessa ungdomar min studie 
handlar om (se tabell 2 sid 60). 

Alla ungdomar skulle måhända inte orka med att bli intervjuade om vål
det i hemmet och det var viktigt att inte skynda på processen. Det var hela 
tiden en fråga om vad som var möjligt. Till att bölja med handlade det om 
hur stor påfrestning tonåringen upplevde att intervjuandet innebar, både 
fysiskt och psykiskt. En hel del tid och kraft ägnades åt att hitta en ostörd 
plats för intervjuandet så att tonåringen kunde vara fullständigt säker på att 
ingen annan kunde se, höra eller veta vad som pågick. Vi använde oss av 
hotellens business-room, mitt hotellrum, bibliotekets läsrum, klassrummet på 

2 Inledningsvis använde jag mig av ett informationsblad i A4-format, men efter att ha sett 
dessa blad bli till flygplan och segla runt i korridorerna gick jag över till små papperslappar i 
lämplig storlek för jeansfickan. 
3 Åkerberg (1990), s 391. 
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en skola, goda vänners lägenhet eller var hemma i tonåringens bostad när så 
var möjligt. 

Varje intervju planerades ta mellan 1 1/2 och 2 1/2 timme i anspråk, vil
ket sällan visade sig vara tillräckligt. Jag skrev ut intervjuerna själv, vilket 
var ett tidskrävande arbete, men nödvändigt på grund av innehållets konfi
dentiella prägel. Utskrifterna är ordagranna och ligger nära ungdomarnas 
talspråk, med markering av tankepauser, skratt och tårar. En fördel med att 
själv skriva ut intervjuerna är att bearbetningen påbörjas redan då. 

Intervjuerna skulle gå stegvis, från rena bakgrundsfakta om uppväxtvill
kor och till det allra innersta och svåraste, det våld som förekommit hemma. 
Tonåringarna bereddes utrymme att tala själva och jag gav endast stödfrågor 
eller följdfrågor. När det visade sig svårt att komma igång med samtalet eller 
när samtalet av någon anledning stannade av, så hade jag utformat några 
andra tekniker att ta till hjälp. Dessa tekniker har fungerat som ett slags 
komplettering till intervjuerna. Det är till exempel livslinjen, en hemuppgift 
som varje informant fick efter den första intervjun.4 Under en period fick 
tonåringarna också i uppgift att skriva dagbok om sådant som kunde bli ak
tuellt tiden mellan två intervjuer i form av tankar och frågor, speciella hän
delser och egna funderingar. Dagbokens och livslinjens innehåll har belysts 
vid intervjuerna. 

Etiska ställningstaganden och andra överväganden 

I den typ av studie jag utfört är de etiska frågorna centrala. Undersökningen 
rör sig inom ett område som oftast höljs i det privatas dunkel. Det känsliga i 
en studie som denna handlar om att gå in på och försöka belysa vad som på 
ett vis tillhör privatlivets helgd, det intimaste familjelivet. Att granska det 
privata livet närmare skulle emellertid inte upplevas lika känsligt om fokus 
för studien var mindre harmfullt. Det är givetvis så att det är enklare att 
tillåta familjens barn att språka fritt om ett familjeliv som tål insyn. Om det 
som sker "i hemmets lugna vrå" är handlingar av det mer ljusskygga eller till 
och med brottsliga slaget däremot, kan man förutsätta att åtminstone "den 
skyldige" kräver övriga familjemedlemmars solidariska tigande. Det blir då 
av största vikt att informanterna kan lämna sin berättelse helt frivilligt och i 
en trygg atmosfär. För min del har ungdomarnas säkerhet varit allra vikti
gast. De deltog i studien med löfte om att få vara anonyma och en enskild 
informant ska inte gå att identifiera för någon annan än för projektledaren. I 

4 Livslinjeuppgiften bestod av en skrivuppgift där tonåringen skulle beskriva händelser i sitt 
liv som varit av särskild betydelse, som varit positiva och glada respektive negativa och 
sorgsna. Tonåringen skulle också ange vid vilken ålder händelsen inträffade. I det skrivna 
materialet fanns på så sätt frågeställningar att gå djupare in på vid intervjun. Det skulle inte 
handla om välskrivning eller om den mängd de skrivit, utan om de händelser som de ansåg 
som viktiga i deras liv. De behövde egentligen bara skriva stödord för sitt eget minne. 
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resultatredovisningen skulle det vara en vinst om texten var skriven så att 
läsaren skulle kunna följa varje individ, men de stora riskerna ett igenkän
nande skulle utsätta ungdomarna för, gör att jag medvetet avstått från detta. 

Mina informanter, ungdomarna, var hela tiden införstådda med att deras 
berättelser skulle komma ut i någon form av skrift. De erbjöds att ta del av 
utskrifter av sina intervjuer och mina bearbetningar och tolkningar av dem. 
De var även införstådda med att de kunde välja att avbiyta sin medverkan i 
studien. Om de så önskade skulle deras berättelser i dessa fall inte användas i 
rapporteringen. 

Att tala om djupt personliga och svåra upplevelser från barndomen kunde 
starta processer hos ungdomarna, så svåra, att de kunde vara i behov av stöd. 
För tiden mellan intervjuerna har för var och en av informanterna funnits en 
kontaktperson på hemmaplan. Det har varit en vuxen person som tonåringen 
skulle kunna lita på och som vi tillsammans informerade om våra önskemål. 

En annan fråga av etisk karaktär gäller forskarens förhållningssätt gente
mot informanterna. Ett beroende av kontakt och trygghet skulle kunna ut
vecklas och tomhet uppstå när projektet led mot sitt slut. Det skulle kunna 
bli så att jag blev den första vuxna person tonåringen kunnat känna tillit till. 
Täta kontakter och djupt personliga berättelser som det skulle röra sig om i 
detta fallet kan ge en närhet som, om den varit efterlängtad, kunde bli svår 
att sedan avstå ifrån. Dessutom skulle informanten kunna fa ångest efter 
djupt personliga avslöjanden och söka oftare och tätare kontakt som ett sätt 
att hantera denna ångest. Om kontaktsamtalen och intervjuerna i viss mån 
fungerar terapeutiskt, vilket inte är helt uteslutet, skulle detta ytterligare 
kunna förstärka banden mellan informant och intervjuperson.5 Den beroen
desituation som kan uppstå får inte förringas. För intervjupersonen kan ba
lansgången vara svår mellan att alltid finnas tillgänglig för kontakt, och att 
låta sig utnyttjas/användas för detsamma. Detta är frågor som ständigt fun
nits i åtanke hos mig som forskare och jag har tagit upp det till diskussion 
med informanterna. 

I varje situation där en vuxen handlar tillsammans med ett barn eller en 
ungdom finns möjligheten/risken till maktutövning från den vuxnes sida. I 
en intervjusituation, som i detta projekt, måste den som intervjuar vara upp
märksam på sådana tendenser och i övrigt arbeta utifrån att ett subjekt-sub
jekt förhållande mellan aktörerna får råda. En ömsesidig respekt och en öp
pen dialog om gemensamma regler och förhållningssätt hjälpte oss på den 
vägen. 

Enligt vedertagna etiska regler ska/bör barn under 15 år ha sina föräld-
rars/vårdnadshavares medgivande för att delta i undersökningar av den här 
karaktären.6 Det föranledde mig att ta kontakt med en jurist för att få riktlin

5 Riessman (1993) talar om detta redan i introduktionskapitlet. 
6 HSFR (1990) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Antagna av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990; Eriksson, B. E. 
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jer för mitt agerande i de fall då informanten skulle vara 13 och 14 år. Där
efter utarbetades en medgivarblankett som vårdnadshavaren skulle under
teckna, ett medgivande om att barnet skulle få delta i min studie. Ungdomar 
som fyllt 15 år kunde avgöra själva om de ville delta i studien. De behövde 
inte nödvändigtvis vårdnadshavarens tillstånd. När jag sökt ungdomar har 
jag talat om tonåringar, det vill säga ungdomar i åldern 13-19 år. Det ingår 
emellertid inte någon deltagare i projektet som vid första intervjun varit un
der 15 år. En anledning till att 13-14 åringarna inte ville bli intervjuade har 
just med åldern att göra. De är unga, och om de bor tillsammans med sina 
föräldrar och inte i fosterhem, tonårshem eller liknande, så har föräldrarna ett 
väldigt stort inflytande på deras tillvaro. Även om frigörelseprocessen har 
börjat och sökandet efter en identitet är på gång, ges inte de yngsta tonåring
arna ett lika stort eget ansvar som de äldsta. Föräldrarna har ännu en stark 
kontroll över 13-14 åringarnas liv. Med vetskapen om att den här sortens 
studier kräver föräldrars/vårdnadshavares medgivande konstaterade de yngre 
tonåringarna att de inte skulle våga delta i studien. 

Ett beslut som jag tvingades att fatta var att avstå ifrån att göra polisan
mälan i de fall tonåringarna skulle avslöja handlingar av brottslig karaktär i 
sina berättelser. Enligt Socialtjänstlagens § 71, den som blivit kallad 
"angivarparagrafen", är yrkesutövare anställda hos myndigheter vars verk
samhet berör barn och ungdom skyldiga att göra en anmälan om misstanke 
finns att ett barn far illa.7 Som forskare däremot skulle det inte vara etiskt 
försvarbart att först locka ungdomarna att berätta om brott och sedan bryta 
mitt förtroendelöfte och göra en anmälan. För att få tillgång till den önskade 
kunskapen var ett beslut av detta slag nödvändigt att fatta. Valet stod mellan 
att avstå från studien på grund av detta svåra ställningstagande eller att ge
nomföra studien under dessa premisser. Genomförandet av studien innebar 
på dessa grunder att jag själv under en övergångstid skulle bli både mer in
satt i, men samtidigt mer handlingsbegränsad om situationen uppstod att 
någon informant utsattes för våld. Att få insyn i våld som pågår inom en 
familj väcker en instinktiv känsla att omedelbart agera för att få stopp på 
våldet. Det väcker också en enorm frustration att inte genast fa handla be
skyddande. Det måste då finnas starka skäl för att ha kraft att tillfälligt avstå 
ifrån att snabbt agera. I mitt fall har skälet varit att få möjlighet att samla och 
sprida kunskap om det våld som kan förekomma i ungdomars liv. Detta våld 
utövas i det privatas dunkel och pågår vare sig det forskas om eller ej. 

6 Månsson, P. (1991) Den goda tanken. Om etik och moral i forskning med människor. 
Stockholm: Allmänna forlaget; HSFR ETIK, Forskningsetiska principer för användning av 
personuppgifter i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, HSFR:s Etikkommitté (1988) 
Öppenhetskravet, Regel 2, s 4-5. 
7 Socialtjänstlagen, SoL § 71, Svensk Författningssamling 1990:53. I: Bruzelius, A., 
Danielsson, G., Fahlberg, G. & Åström, L-A. (1991) Omsorg om barn och ungdom. Social
lagarna 3. Göteborg: Gothia, s 220. 
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Ett alternativt sätt att samla denna kunskap kan vara att välja informanter 
med polisens eller sociala myndigheters hjälp. I sådana fall har anmälan 
redan gjorts och kravet i § 71 uppfyllts. I en sådan studie skulle ungdomar
nas självvalda och frivilliga deltagande inte nödvändigtvis vara en förutsätt
ning. Det skulle dessutom innebära att ungdomarna som skulle komma till 
tals kom från av myndigheter "redan kända" familjer. Det skulle i så fall vara 
en helt annan studie än denna. 

Mitt ställningstagande och löfte till ungdomarna ledde till att jag berö
vade mig själv möjligheten att personligen polisanmäla brott. För mig var 
det primära och det absolut viktigaste att "se" ungdomarna, lyssna till dem 
och försäkra dem om att deras sanna verklighet är sann även för mig som 
utomstående. Det är från den grunden de själva kan börja formulera sina 
behov och krav på förändringar. En anmälan om brott, hur viktig den än är, 
får inte bli viktigare än ungdomarna själva. Anmälan ska göras, det är 
brottsligt att utöva detta våld. Det avgörande är dock inte att det är projekt
ledaren personligen som gör anmälan. Det är emellertid viktigt att åtgärder 
vidtas vid rätt tidpunkt, det vill säga när en anmälan kan leda till att situatio
nen förbättras. I samband med en anmälan ökar risken för en upptrappning 
av våldet. De åtgärder som vidtas med anledning av en anmälan om våld i 
hemmet innebär inte automatiskt att mannen förhindras till fortsatt vålds
utövande. Så länge reglerna är sådana att mannen inte omedelbart omhän
dertas i anslutning till en anmälan kan en anmälan utgöra en direkt livsfara 
för kvinnan och barnen. 

Om anmälan görs och papperskvarnarna börjar mala innan tonåringen är 
tiygg och dessutom förberedd på vad som ska ske, fyller anmälan en viss 
funktion men inte säkert den som bäst skulle tjäna barnet. Barnets bästa har 
för mig i denna studie inneburit ett löfte om att inte själv göra anmälan av de 
brott som informanterna skulle berätta om i sina intervjuer. Mitt förhåll
ningssätt har varit att lyssna, stödja och lotsa vidare till kunniga yrkesutövare 
som var och en utifrån sin professionella bas kunnat leda ärendet vidare. Jag 
har också som "lekman" kunnat ge råd och på den vägen har flera förövares 
brott mot ungdomar kunnat stoppas. 

Risken är uppenbar att barnen i familjen utsätts för våld i de fall modern 
gör det. Situationen skulle därför kunna uppstå, att en informant utsattes för 
våld utan att någon ingrep, medan jag som projektledare avhänt mig möj
ligheten att ingripa. Jag vill redan här bekräfta att de etiska farhågor jag ovan 
lyft fram kom att prövas, men att mitt ställningstagande inte ledde till att 
något brott lämnades opåtalat. Antingen ingrep kontaktpersonen eller någon 
i omgivningen, så att brott som skedde kom till polisens kännedom. 

Det var inte enbart etiska ställningstaganden jag hade att fundera över 
utan även vissa problem knutna till metoden. Att ungdomarna frivilligt och 
självmant skulle anmäla sitt intresse innebar i sin tur att jag skulle få gå i 
väntans tider. Först skulle information om projektet nå ut till ungdomarna. 
Sedan skulle de ungdomar som levt i våldets närhet, och dessutom orkade 
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prata om det, frivilligt och självmant ta kontakt. Därefter skulle atmosfären 
mellan projektledare och tonåring skapas så gynnsam att en intervjusituation 
skulle bli möjlig. Hela denna utdragna process, på gränsen till det okontrol
lerbara, krävde tid och uthållighet och det var inte helt fel att vara inställd på 
att vänta. Det är kanske också viktigt att erkänna att väntetiden gav utrymme 
för många olika känslor. Jag kände det som om jag inte nog effektivt utnytt
jade tiden, jag kände en oro för att misslyckas i etablerandet av kontakt med 
tonåringarna men kanske framför allt en rädsla för att de inte skulle höra av 
sig. 

Förutsättningar för datainsamlandet 

Nedan beskriver jag (s 34-45) mycket detaljerat hur jag gått tillväga för att 
skapa förutsättningar för datainsamlandet. Kontaktsökandefasen går att likna 
vid en trattformig modell; först vid och bred, då jag mötte ett stort antal ung
domar och samlade lärdomar från fältet. Därefter mer samlad och distinkt, 
ofta genom ett personligt möte, för att sedan efter ett urval avslutas med 
upprepade möten med en begränsad grupp ungdomar. Några hinder stötte jag 
på och några lärdomar kunde jag dra, det har jag också beskrivit.8 

Kontaktsökande på bredfront 

I inledningsskedet av mitt arbete ville jag få kontakt med 20-40 ungdomar. 
Jag skulle använda mig av olika metoder för att nå ut med information om 
tonårsprojektet och ta vara på de kontakter som ungdomarna själva tog ini
tiativ till. Jag vände mig till två geografiskt skilda områden, Stockholm och 
Västerbotten, det vill säga en storstad och ett norrlandslän med både gles
bygd och mindre städer. Eftersom kvinnomisshandel förekommer i alla soci
algrupper, yrkesgrupper och i alla delar av landet gällde det att söka på bred 
front. 

I lokalradion i Västerbotten blev jag intervjuad i ett ungdomsprogram 
och fick tala om tonårsprojektet och kunde uppmana tonåringar att ta kon
takt.9 Ett annat uppslag som jag tidigare nämnt var att fånga ungdomarnas 
intresse genom en affisch. Budskapet skulle vara tydligt och affischen kunde 
lämpligen sitta på skolans och fritidsgårdens anslagstavla, med erbjudande 
till ungdomarna om att ringa samtal där mottagaren betalar så att kostnaden 
inte skulle vara ett hinder. 

8 Bogdan & Biklen (1982) talar om att få tillgång till forskningsfältet. Jag fick emellertid 
pröva mig fram på mitt eget sätt, vilket var lärorikt men tidsödande. 
' Även riksradion gjorde ett inslag om projektet för att sända i samband med ungdomspro
grammet "Dialog". Inslaget kom dock aldrig att sändas av utrymmesskäl. 
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Det fanns knappast någon forskning om kvinnomisshandel i Sverige, men 
det fanns en gedigen "beprövad erfarenhet" och en samlad konkret kunskap 
av stora mått inom kvinnojourrörelsen. För mig var det självklart att ta kon
takt med deras riksorganisation, ROKS, vilken ivrigt verkat för mer forsk
ning och varit ett stöd i många projekt. Jag fick berätta om mitt projekt vid 
deras årsmöte och låta mina informationsblad gå med i deras utskick till 124 
kvinnojourer. 

Eftersom de flesta barn och ungdomar i åldern 13-19 år går i skolan var 
det naturligt att söka dem där. Först tog jag kontakt med den centrala skol-
kuratorsföreningen och diskuterade om möjligheten (lämpligheten) att via 
dem nå ut till skolorna med information. Samtidigt kände jag att även om jag 
skulle nå de flesta av ungdomarna på skolan så ville jag inte missa möjlig
heten att nå dem på fritiden. Då kommunens fritidsgårdar på många orter är 
välbesökta av ungdomar i dessa åldrar bestämde jag mig för att vända mig 
även dit. Några kommuners företrädare gav klartecken till att skicka af
fischer och följebrev till fritidschefer och fritidsgårdsföreståndare. Detta 
utskick gick iväg i maj 1991 till 75 kuratorer i Stockholm och 20 i Västerbot
ten, i personliga brev med namn och skola. Det gick också ett brev till re
spektive skolchef med ett bifogat brev att överlämna till skolsköterskan. 
Vidare fick Västerbottens 14 kommuners fritidskonsulenter och 41 fritids
gårdar var sitt brev och för Stockholms del motsvarades det av 12 fritids
distrikt och 84 fritidsgårdar. 

Jag antog att om en tonåring skulle ta mod till sig och ringa så var det 
dels viktigt att komma fram, kanske redan vid första försöket, och dels 
olämpligt att de skulle behöva presentera sig själva i telefon. I tonårsprojek
tets telefon liksom min telefon på universitetet har endast jag själv svarat och 
när jag inte funnits på plats har en telefonsvarare kopplats in. Jag ville vara 
tillgänglig i stort sett alltid. Det kunde ju vara så att en tonåring som ringde, 
och inte kom fram, inte ringde fler gånger. Något sådant fick bara inte ske, 
ansåg jag, och det ledde till att jag upplevde en mycket pressad tid. Det var 
mycket sällan någon ringde, men jag fanns alltid till hands. Jag väntade och 
jag våndades. Vad mer kunde jag göra? På vilka andra sätt kan man nå ung
domar? Det var frågor jag ständigt ställde mig. Jag kom alltid fram till 
samma svar; de kan nås där ungdomar finns samlade i grupper av något slag. 
Det kunde vara i någon föreningsverksamhet; idrott, musik, hantverk, studier 
eller annat. Där borde det gå att få fram information via den som leder akti
viteten. 

De tankarna utbytte jag med medlemmarna i en samverkansgrupp 
(socialtjänsten, polisen, primärvården m.fl.) i en kommun. Av dem fick jag 
uppmaningen att ta kontakt med de alkoholterapeuter som arbetar med ung
domar. Några av dem arbetar med barn i grupp, barn med den ena eller båda 
föräldrarna alkoholiserad(-e). Jag tog kontakt med ett antal alkoholterapeuter 
och fick lämna mitt informationsmaterial för vidare befordran till ungdo
marna. 
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Under tiden fram till september-oktober blev jag kontaktad av några av 
dem som nåtts av informationen. Det var främst vuxna som ringde; lärare, 
skolsköterskor, alkoholterapeuter och en och annan skolchef. Deras ärende 
var att ta reda på mer om projektet och hur de skulle fa möjlighet att ta del av 
ny kunskap i någon form av redovisning eller rapport när projektet skulle 
avslutas. Men - jag saknade tonåringarna. De hörde inte av sig och jag bör
jade söka olika förklaringar till detta faktum. Till att börja med tror jag att 
det är ett alltför stort steg för en tonåring att ta; att först fatta ett beslut om att 
ta kontakt och sedan ringa upp en okänd för att berätta om sitt liv i våldets 
närhet. Att delge sitt mest privata för någon de varken sett eller hört. Och 
varför skulle de göra det, vad skulle de själva få ut av det? 

Den tonåring som tog del av informationen om projektet antingen via af
fisch, informationsblad eller lokalradion fick veta att jag sökte kontakt med 
ungdomar som upplevt våld i hemmet. Det innebär att den som tog kontakt 
först måste ha definierat sin situation som sådan, vågat ta till sitt medvetande 
och erkänt för sig själv att det som pågår hemma är våld. Det är inte säkert 
att tonåringen betecknar det som han/hon tvingas uppleva som våld. Kanske 
har det förekommit under hela uppväxten och ses som en normal del av var
dagen. Hot och rädsla kan också ha försatt tonåringen i en situation då 
han/hon förtränger det som sker. 

När jag ytterligare granskade hur den första kontakten som tonåringen 
fick med tonårsprojektet verkligen såg ut, förstod jag att affischen inte var så 
lyckad. Bilden föreställer ett barn med ett uttryck av panik, maktlöshet eller 
rädsla i förgrunden och två vuxna siluetter i bakgrunden, där den stående slår 
mot den hukande. Bilden är otäck. Inte så otäck som verkligheten, visserli
gen, men vem skulle vilja identifiera sig och sin familj med den? Jag började 
fundera på vad jag skulle använda i stället för den bilden. 

Så småningom ringde några kvinnor från olika kvinnojourer och ville 
veta hur de skulle göra. De hade en tonåring som ville ha kontakt med ton
årsprojektet. Tonåringen hade fått information och velat ha kontakt men inte 
kommit sig för att ringa. Vi diskuterade och kom överens om att jourkvin
norna skulle ställa den här frågan till tonåringen: "Får jag ge Katarina ditt 
telefonnummer?" Vi trodde att detta förfaringssätt skulle underlätta. Och det 
gjorde det. När tonåringen gett sitt medgivande och jag ringde upp så var 
isen genast bruten. Samtalet flöt lättsamt och kunde handla om "vad som 
helst". I vissa fall gjorde vi genast upp om när och vem som skulle ta kontakt 
nästa gång. Ibland blev inget särskilt uppgjort annat än att vi väntar och ser 
hur det känns. Det har alltid varit tonåringens önskemål som väglett våra 
beslut. 

Tiden gick och jag fick för få kontakter. Några av ungdomarna ringde, 
någon ville att vi skulle träffas, men det var inte ett tillräckligt stort antal. 
För även om de tog kontakt och även om vi träffades för att lära känna var
andra så kunde jag inte vara säker på att de skulle orka delta i djupintervju
erna för projektet. 
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Ett riktat kontaktsökande 

Jag ville göra mig synlig inför ungdomarna i förhoppning att det skulle un
derlätta beslutet för dem om att ta kontakt. Eftersom jag är lärare och i 
många år har arbetat som lärarutbildare har jag stor vana vid skolor och 
klassrum, som jag kunde använda i detta sammanhang. Om jag fick möjlig
het att komma till skolan och helst också in i klassrummet så skulle jag 
kunna göra mig både synlig och hörd bland många ungdomar. Budskapet 
skulle nå ut och de som eventuellt kände för att höra av sig skulle då veta 
vem de kontaktade. 

Jag ringde runt till rektorer på grund- och gymnasieskolor och bad att få 
komma till skolan och möta en klass. Rektor efter rektor (manliga) sa nej, 
men en kvinnlig rektor ansåg att den problematik jag ville komma åt var 
oerhört svår och mycket viktig. Jag var välkommen att möta en av de sexton 
klasserna. Om jag dessutom kunde hålla en studiedag för skolpersonalen så 
skulle informationen nå längre och lärarna skulle vara förberedda på elever
nas eventuella reaktioner och frågor. Jag åkte iväg och ledde en studiedag, 
och därefter skulle lärarna besluta vilken klass jag skulle fa möta. Efter en 
dryg vecka ringde den kvinnliga rektorn och meddelade att de inte hade 
kunnat besluta sig - så jag fick lov att träffa alla sexton klasserna. Skulle jag 
använda tiden på rätt sätt om jag valde att träffa alla dessa elever? Arbetsin
satsen skulle bli tung och krävande och ovissheten stor om detta var en möj
lig väg till kontakt. 

Jag visste trots allt att det här var den enda arbetsmetod där jag själv 
kunde agera. De andra alternativen gav inte mig något tillfälle att själv på
verka så jag gav jag mig ut i skolorna. Det blev både grund- och gymnasie
skolor och ungdomsuppföljningen på olika orter. Dessutom blev det idrotts
föreningar, fritidsgårdar, ungdomscafé och ungdomshem, så kallade § 12-
hem.10 Jag besökte ett stort antal orter runt om i Sverige från Kiruna i norr 
till Malmö i söder. Det var ofta slumpen som avgjorde var jag hamnade.11 

Den muntliga spridningen av information om mina träffar med elever, mina 
studiedagar med lärare och de öppna föreläsningarna fungerade effektivt. Jag 
undervisade och informerade om våld i hemmet och i samhället, utifrån 
perspektivet makt och kön under rubriker som exempelvis "Hur mycket ska 

'0 § 12-hem ingår i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I Socialtjänst
lagen (SoL) § 12, ges den allmänna målsättningen för socialnämndens åtgärder vad gäller 
omsorgen om barn och ungdom. Se Brunzelius m fl (1991). 
11 En flicka ringde och förkunnade att hon följt med sin kusin i Norrland till skolan just den 
dagen jag var där. Själv var hon från södra Sverige och hade sportlov den veckan. När hon 
återvände till sin skola bad hon sin rektor att låta mig få besöka även deras skola, och när han 
ställde sig positiv till detta ringde hon genast och bokade tid med mig. Andra gånger har det 
varit någon lärare som berättat om mitt besök för en vän eller kollega på annan ort, eller en 
alkoholterapeut som lagt ett förslag vid en planeringskonferens. 
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en tonåring behöva stå ut med?", "Barn som far illa" och "I hemmets lugna 
vrå??". 

Att etablera kontakt 

Jag inledde oftast min information ute på faltet med ett meddelande om var 
ungdomarna kunde nå mig under arbetstid respektive på helger, kvällar och 
övrig tid. När ungdomarna hörde av sig till mig första gången visste de att de 
fick vara anonyma inledningsvis och precis så länge det kändes bra för dem. 
De fick välja ett kodnamn som de kunde använda om de ville höra av sig 
igen. Kodnamnen fyllde sin funktion genom att jag kunde föra anteckningar 
om var och en som ringde, för att sedan kunna återknyta till detta samtal när 
de hörde av sig nästa gång. Min anteckningsbok med alfabetisk ordning blev 
ovärderlig. Ungdomarna behövde inte ta om sin berättelse ytterligare en 
gång och inte heller komma med en mängd förklaringar om orsaken till att 
de ringde. Om och när de själva kände det lämpligt, kunde de välja att röja 
sin identitet och bestämma att vi skulle träffas. 

Många ringde för att prata om ett akut problem. Ofta hittades en lösning 
som gjorde att de kunde få hjälp på närmare håll och så avslutades vår kon
takt. Andra ringde anonymt många gånger, inte för att delta i projektet utan 
för att de behövde någon att bolla tankar och problem med. De flickor som i 
egenskap av presumtiva informanter ringde upp mig bestämde oftast ett 
möte med mig vid första samtalet, men ville prata några gånger innan vi 
skulle mötas personligen. Pojkarna bestämde sig efter bara några minuters 
samtal för att delta i projektet, bokade ett möte med mig och så träffades vi. 
Telefonsamtalen med pojkarna var kortare och mer målinriktade medan 
samtalen med flickorna var längre, mer personliga och rörde sig över fler as
pekter av livet. 

Beredskapen och förhandsinställningen vid det första telefonsamtalet va
rierade, beroende på hur/varifrån tonåringen fått sin information om pro
jektet. De ungdomar som träffat mig ute på skolan, ungdomsuppföljningen 
eller fritidsgården tyckte sig veta mer om både mig och projektet. Förmodli
gen förhöll det sig också så. De visade en säkrare framtoning än de ungdo
mar som fått information på annat sätt, exempelvis via en kvinnojour eller en 
alkoholterapeut. Med dessa ungdomar hade jag en tät telefonkontakt före 
första träffen. Eftersom jag hade undervisat och informerat på orter runt om i 
Sverige, befann sig de ungdomar som ville träffa mig också överallt i Sve
rige. Det blev många och långa resor med likaledes många och långa samtal. 

Lärdomar från fältet 

Det är lättare att beskriva det som blev något av än det som inte blev av. Den 
kontaktväg som varit svårast att etablera har varit den med de sociala myn

38 



Kapitel 3. Studiens uppläggning 

digheterna. Jag tog kontakt med socialförvaltningen i många kommuner. 
Men oavsett var i landet socialförvaltningen var belägen eller vem i besluts
hierarkin jag talade med, fick jag aldrig någon möjlighet att komma längre 
än till ett telefonsamtal. Det hände att jag hänvisades att kontakta någon 
person som var särskilt ansvarig för ungdomsfrågor just i den kommunen, 
men inte heller dessa specialfunktionärer var särskilt samarbetsvilliga. Ett 
vanligt svar på mina frågor om ungdomars situation då det förekommer våld 
i familjen har varit: "det får vi ingen information om, vare sig av föräldrarna 
eller ungdomarna". Ett annat svar jag fick av socialtjänstfolket var att "i vår 
kommun är inte våld i familjen något problem". Där ställde jag mig und
rande inför om det verkligen förhöll sig så att våldet inte förekom eller om 
det var så att våldet av olika skäl inte uppmärksammades. I vilket fall, så 
verkade det inte vara något problem för socialtjänsten. Mina enträgna försök 
att få åtminstone någon från socialförvaltningen i någon kommun att ta emot 
information har helt misslyckats. Man har inte heller velat sprida min infor
mation om tonårsprojektet vidare. 

Efter att ha mött alla sexton klasserna på en högstadieskola en hel- eller 
halvdag vardera försökte jag få en bättre bild av elevernas egna tankar om 
våldet i familjen via ett frågeformulär (bilaga 3).12 Av svaren att döma är 
problem inom familjen något som behålls inom familjen, men framför allt 
som behålls inom tonåringarna själva. Det är inget man pratar om. Hälften 
av ungdomarna kunde emellertid tänka sig att prata med en vän av samma 
kön eller med sin mor. Ett fåtal skulle välja att prata med sin far, en med 
skolsköterskan och ingen av eleverna med någon lärare. 

Frågan hade ett öppet svarsalternativ och de många svaren på denna 
punkt gav mig en tankeställare. De alternativ eleverna gav som svar hade jag 
inte haft med i mina funderingar. De svarade att de skulle prata med sin häst, 
hund, kattunge, undulat eller marsvin. Ett tiotal flickor skulle prata med sin 
teddybjörn och en pojke med sin tama korp. Kanske han förmodade att jag 
inte skulle tro honom eftersom han tillade "Obs! Sanning. Du kan få träffa 
honom". Efteråt såg jag elevernas svar som alldeles självklart: Om det är 
något jag måste hålla tyst om, men ändå har ett behov av att få prata om, så 
berättar jag för någon som garanterat lyssnar och inte för det vidare. Och 
helst för någon som kan se mig i ögonen och fortfarande vara min vän efter 
en sådan berättelse. Då är en bästa vän i form av ett djur ett alldeles utmärkt 
val. 

Att eleverna inte skulle berätta för någon om sina problem innebär inte att 
de inte har behov av det. Nio av tio svarade att de önskade att de hade någon 
att prata med. Knappt hälften trodde att de inte skulle kunna berätta för att 
det skulle vara för svårt att ta upp. Nästan lika många skulle välja att inte 
berätta av rädsla för vad som skulle hända efteråt. Flickornas svar tyder på 

12 Enkäten besvarades av 197 flickor och 175 pojkar, dvs 372 elever. Av dem var 120 
stycken från årskurs 7,150 stycken från årskurs åtta och 102 stycken från årskurs 9. 
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att svårigheten att prata skulle vara ett svagare skäl för dem att avstå, än för 
pojkarna, men rädslan för vad som skulle hända efteråt är mycket större hos 
flickorna. De yngre eleverna skulle avhålla sig från att berätta för att de inte 
skulle vilja avslöja familjen. 

På en fråga inbjöd jag till ett längre svar: jag bad ungdomarna beskriva 
vad de menar med "våld i hemmet". Svaren var övervägande lika. Jag kunde 
urskilja tre olika innehåll i dem, tre definitioner av våld i hemmet. De två 
första betonar att någon aktivt utövar fysiskt våld och den tredje lyfter fram 
det psykiska våldet och dess konsekvenser. För det första att våld i hemmet 
är fysisk misshandel, incest, sexuella övergrepp och våldtäkt men även psy
kiskt och verbalt våld som utförs av mannen i familjen mot kvinnan och/eller 
barnen. För det andra att våld i hemmet är när någon i familjen utövar våld 
mot någon annan familjemedlem. Och för det tredje att det kan vara våld i 
hemmet utan att man slår. Det finns våld genom ord och våld genom utfrys-
ning, osynliggörande, kärlekslöshet och psykningar, anser dessa högstadie
elever. 

Det gick inte att finna några könsskillnader i de angivna svaren utan 
flickor och pojkar inom varje årskurs svarade tämligen lika. Många av de 
yngre eleverna besvarade frågan med teckningar och en kort text och några 
av de äldre flickorna med långa uppsatsliknande beskrivningar. Det såg ut att 
vara så att de yngre eleverna tog den här frågeställningen väldigt nära och 
personligt. De verkade se sig själva i centrum och beskrev oftare våldet i 
hemmet som fysiskt våld mot barnet. De äldre eleverna tog oftare in flera 
former av våld och att våldet kunde riktas även mot vuxna. I endast tre av 
svaren antyddes att en kvinna skulle kunna stå för våldet. Både flickornas 
och pojkarnas beskrivningar av "våld i hemmet" visade på att de ser mannen 
som den som utövar våldet. Det finns anledning att fundera på identifika
tionsobjekt och förebilder för pojkar utifrån ett sådant svar. Enkätsvaren gav 
mig många lärdomar, de gav språket och perspektivet från ungdomarna. Jag 
fick lära mig tala om våldet med deras begrepp och jag fick insyn i deras sätt 
att betrakta våldet, en lärdom som litteraturstudierna svårligen hade kunnat 
erbjuda. 

Att vara bland ungdomar ute på skolor och fritidsgårdar ger också det 
lärdomar. Jag kunde röra mig fritt och finnas till hands för den som hade lust 
att prata. En flicka inledde sitt samtal med "jag skulle vilja prata med dej, 
men det är inget bråk hemma hos mej, så ... ". Då inledde jag samtalet med 
lite allmänt om skolan och genast avbröt hon mig med att säga "... det var 
bara den gången ... ". Det tog jag som en markering att hon ändå hade något 
speciellt hon ville ta upp och visade att jag fanns kvar som lyssnare om hon 
ville prata, vilket hon så småningom gjorde. Av den flickan fick jag lära mig 
hur svårt det kan vara att prata när det är förbjudet att använda vissa ord. 

Jag ville ha möjlighet att tala med flickan mer ostört än i en skolkorridor, 
så jag gjorde som jag har för vana; jag gör saker tillsammans med ungdo
marna. Henne tog jag med på fisketur, givetvis på ett ställe där det inte nap
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par, så att det skulle finnas gott om tid för samtal. Efter "en fika" och kliande 
på några myggbett böljade hon berätta. Den gången visade sig vara en gång 
när hon var liten (hon måttade med handen som en sex-sjuårings längd) och 
hade hästsvans. "Pappa var arg på mamma och tryckte upp hon mot väggen. 
Så tog han fast i min hästsvans och lyfie upp mej också mot väggen. Mamma 
och jag hade huvena mot varann. Och när han höll kniven mot hennes hals 
visste vi att han kunde använda den. Vi kunde se det i varanns ögon och vi 
var jätterädda. " Enligt flickan hade inga fler våldshändelser inträffat sedan 
dess. "Han behöver aldrig bli arg, för mamma och jag ser ju när hans ögon 
blir sådär och då vågar vi inte göra nåt fel så det blir som han vill. " 

Jag hade frågat flickan om hon kände sig hotad och om hon var utsatt för 
någon form av våld, vilket hon alltid förnekat men sa plötsligt: "... Det där 
som du kallar det... det där ... jag tror att det är det... " Och när jag ville 
veta vad hon menade så kunde hon inte förmå sig att säga orden. De kom 
inte över hennes läppar. Jag väntade och gav henne talutrymme och försökte 
stödja henne i hennes sökande efter orden. Det var hennes berättelse som var 
viktig. Det gällde att komma ut ur samtalet med en berättelse som var flick
ans, att inte lägga mina ord på hennes upplevelser. När flickan saknade or
den fick min insats inte bestå i att ge henne en berättelse. Min uppgift var att 
lyssna till hennes väg att skapa mening genom narrativisering (att förstå 
genom att sätta händelsen i relation till livet). Flickan sökte ord, de kom inte 
över hennes läppar, det var som om vissa ord var fråntagna ur hennes voka
bulär. När jag sa, menar du hot?, nickade hon. "Just det, jag tror att det är 
just det jag känner, det känns som så här i magen ..." När känns det så?, 
undrade jag. "... det känns som det där, det du kallar det... så känns det när 
hans ögon blir sådär ...då måste jag ta av mej trosorna och lägga mej ner... 
och mamma ska sitta bredvid och se på. " 

Detta väckte många frågor hos mig.13 Hur blir berättandet möjligt när 
man fråntagits möjligheten att bruka de nödvändiga orden? Skulle jag få 
informanter till projektet och skulle de i så fall ha tillgång till de ord som 
krävdes för att berätta? Skulle de ha möjlighet att bruka de nödvändiga 
orden? Skulle mitt förhållningssätt vara ett hinder på vägen? Hur skulle mitt 
förhållningssätt vara för att på bästa sätt underlätta deras berättande? 

Alla ungdomar vill bli sedda som den de är. Det är ingen ny lärdom, men 
att det faktiskt förhåller sig så fick jag synliga bevis för. Jag berättade för 
ungdomarna att jag skrev ner "allt" på min dator, men att ingen annan kunde 
förstå vem det handlade om då jag bytte ut alla data för identifikation. Dess
utom var nog ingen intresserad av mina filer i datorn då de döpts till: tomat, 
gurka, sallad eller apelsin, banan, citron. Det föranledde flera av ungdo-

13 Eftersom denna flicka inte ingår i projektet som informant kände jag mig fri att agera. Det 
blev en lösning som kändes bäst för flickan och hennes mamma. Pappan blev dömd och ingår 
inte längre i familjen. En kontaktgrupp fungerar som socialt stöd i hemmet och skolhälsovår-
den har blivit en trygghetsfaktor för flickan. 
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mama att fråga om de själva fanns beskrivna i någon sådan fil och vad den i 
så fall hette. Att de ville vara synliga och inte bara "en av ungdomarna" för
stod jag när mitt postfack på universitetet började fyllas med vykort Med 
hälsningar från spenaten! eller Din vän gurkan vill att du kommer på besök 
snarast! De klippte ut bilder på "sin" grönsak eller frukt och klistrade på de 
långa och många brev de skrev till mig. Ibland kunde telefonsvararen med
dela: "Sallad, sallad... det är bara sallad här. Hej!" 

De ungdomar jag mötte ville gärna att jag skulle läsa sådant som de skri
vit. Jag läste uppsatser, dikter, musiktexter, insändare och annat som de 
skickade till mig. Innehållet i det skrivna fick mig att önska mer möjligheter 
till sådant skapande för alla barn, speciellt barn som blivit tystade. Det som 
inte får sägas högt kan ju skrivas in i en sångtext eller i en pjäs som klassen 
ska spela.14 

Ungdomar använder språket på ett annat sätt än vad vuxna gör. De skapar 
oftast användbara och träffsäkra begrepp, men ibland förstärker de bara med 
svordomar och könsord eller gör om ett befintligt.15 När det blir rörigt och 
stökigt så "kukar det till sig" och när en situation är genant är det 
"skämmigt". Pratar man om båda föräldrarna så är det "morsfars" som gäller. 
Att fylla femton år innebär att "fylla moped" men även att bli "byxmyndig". 
I samtalen med ungdomarna handlar det till stor del om att kunna orientera 
sig i deras språkbruk. 

Alla kontakter blir inte informanter 

Jag talade enskilt med ca 450 ungdomar under de första åren, de flesta av 
dem flickor.16 Det inledande året samtalade jag med 85-90 ungdomar, 74 av 
dem talade jag med mer än två gånger. Under de första fyra år som projekt
telefonen var öppen talade jag med 178 ungdomar mer än två gånger. 59 
ungdomar träffade jag personligen och 15 av dem blev de informanter jag 
har intervjuat för denna studie.17 Att de kontakterjag fått är flest flickor för
vånar mig inte. Flickor pratar oftare om känslor och relationer. Flickors be

14 I Newbury Port (Massachusetts, USA) arbetar Marvy Haynes med att låta ungdomar skapa 
teaterpjäser tillsammans genom att ta fram viktiga händelser i livet. Några av ungdomarna 
berättade vid mitt besök våren 1994, om den pjäs de skrivit och spelade med titeln "Hitting 
Home". Innehållet hade vuxit fram ur deras egna upplevelser genom att de för första gången, 
genom sin rollfigur, kunde sätta ord på det våld de själva upplevt i hemmet. 
15 Rädda Barnens pojkmottagning hjälper pojkar som blivit utsatta för sexuella övergrepp att 
bearbeta det som hänt. I olika skapande aktiviteter får pojkarna sätta ord på sina upplevelser. 
Böije Svensson, som är en av terapeuterna berättade vid Rädda Barnens barndagar 1994 hur 
han av en liten pojke fick en ny benämning för en manlig förövare/pedofil. Begreppet är 
"rumpskurk". 
16 Siffran gäller för tiden från 1991 fram till den 1/8 1995. 
17 Det var inte så att alla 59 jag träffade var presumtiva informanter. För några av dem jag 
träffade gällde det något helt annat (förfrågan från en lärare, samtal om rädsla efter en polis
anmälan etc.). 
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teende skiljer sig från pojkars redan i småbarnsåldern.18 Då söker flickorna 
en vän, en "bästis", att komma riktigt nära, någon att dela förtroenden med. 
Pojkar bildar grupper och leker mer aktivt. De får på så sätt mindre träning i 
att tala om det personliga. 

Det hade varit önskvärt att fler än fem pojkar kunnat ingå, så därför sat
sade jag fem extra månader på att besöka platser där ett stort antal pojkar 
fanns samlade (i biljardhallen, i fritidsgårdens mekarhörna eller där hårdrock 
spelades/lyssnades till, i styrketräningslokalen) i hopp om att de skulle höra 
av sig. Så blev det tyvärr inte och jag fick till slut inse att jag fick vara nöjd 
med de fem pojkar som ändå ville delta. Flickor fanns det däremot gott om, 
nästan så att de ville stå i kö för att få vara med. När jag hade överenskom
mit med tio flickor om deras deltagande som informanter i studien fick res
ten av flickorna som så önskade, fortsätta samtala med mig så länge de ville 
göra det. Det kändes som ett stort ansvar att möta den insikt de just kommit 
fram till, att de ville prata. Det var mitt ansvar och jag avsatte tid och samta
lade med många av dem, inte i intervjuform utan mer som stödsamtal. 

Det finns förmodligen många olika skäl till att jag, trots upprepade försök 
och extra ansträngningar, ändå inte kunde få fler pojkar att delta i projektet. 
Det kan vara så att jag vid mina besök på de specifika "pojkställena" inte 
upplevdes som tillräckligt trovärdig för de pojkar jag mötte. En sådan sak är 
svår att avgöra, jag har inte funnit något som pekar vare sig för eller emot att 
så skulle vara fallet. Skulle det kunna vara så att ingen av de pojkar jag 
mötte hade upplevt våld i hemmet? Kanske. Det handlade emellertid inte om 
speciellt utvalda pojkar och då är sannolikheten inte särskilt stor för att det 
skulle slumpa sig så. Det skulle vara troligare att det fanns presumtiva in-
formanter bland pojkarna. Det kan också vara så att pojkarna har större svå
righeter att tänka sig prata om det personliga än vad flickorna har. Dessutom 
kan det vara svårt för pojkarna att "tala bakom lyggen" på pappa, en manlig 
figur, då könstillhörighet och könsidentitet gör sig gällande. 

Samtliga ungdomar var 15-16 år när de anslöt sig till projektet. Att ingen 
av informanterna var 18-19 år vid den inledande intervjun kan möjligen bero 
på att de vid den åldern hunnit en bit på vägen i att skapa sitt eget liv och 
inte ville prata om barndom och uppväxtmiljö. De kanske försökte hålla 
distans till det hela eller förträngde den tiden om den varit för svår. Eller 
kanske helt enkelt inte ville tänka på den utan tyckte sig ha börjat på nytt. 
Det kan också vara så att uppväxten är något som bearbetas "i backspegeln" 
och då är 18-19 åringarna ännu för unga. De har fått en viss distans, men 
kanske inte tillräcklig. 

För de ungdomar jag träffat och talat med, som önskade vara med i min 
studie och som ändå inte ingår, kan särskilda och mycket olika skäl för detta 

Om skillnader i flickors och pojkars utveckling: se ex Bjerrum-Nielsen, H. & Rudberg, M. 
(1991) Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt per
spektiv. Lund: Studentlitteratur; Scott Sörensen (1991). 
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anges. Mitt primära urvalskriterium var att de ungdomar som önskade delta i 
studien skulle få göra det i den ordning de anmälde sitt intresse. När antalet 
informanter sedan var fyllt skulle ungdomarna informeras om detta, med 
möjlighet till fortsatta samtal. Endast i undantagsfall skulle ungdomar ställas 
utanför deltagande i studien, exempelvis om uppenbar fara för deras liv och 
hälsa förelåg eller om jag bedömde att det psykiska tillståndet krävde profes
sionella insatser. Anledningen till bortval av informanter varierade och några 
exempel ges nedan. 

En flicka, som varit utsatt för sexuella övergrepp av sin far under en följd 
av år berättade att hon nu gjort en polisanmälan. Hon var rädd för att blanda 
ihop det hon sa vid intervjuerna med det hon sa i vittnesmålet. Vi bestämde 
att hon inte skulle delta i projektet men att hon fick ringa om hon kände att 
hon behövde prata. Ett annat exempel utgör en mycket tystlåten flicka som 
inte ville "prata med bandspelaren på". Vår kontakt består i brev och tele
fonsamtal och personligt möte när tillfälle finns. En pojke som jag mötte på 
ett § 12-hem ville gärna berätta om sina upplevelser, men kände sig för 
splittrad. Jag var rädd för att störa den behandling som pojken fick och valde 
därför att, vänta tills han, som han själv uttryckte det, blir mindre vimsig. En 
flicka jag mötte tillbringar en stor del av sin tid åt kyrkans församlingsarbete. 
Det visade sig att hon fick svår ångest över att "låta nån annan än Jesus få 
veta det hemska som händer hemma hos oss". Vi kom överens om att hon 
skulle prata med den kvinnliga prästen i församlingen i stället för att ingå 
som informant. 

Ovanstående är exempel på hur urvalet kunde gå till. Ytterligare varianter 
har förekommit. I flera fall har jag bedömt det som alltför farligt för ton
åringen att delta, eftersom fadern antingen kommit projektet på spåret eller 
risken för att så skulle ske varit stor. Exempelvis en pojke, där fadern med
delade att han tänkte döda mig om jag fortsatte att träffa hans son. Där var 
det min egen rädsla som avgjorde. Jag är fortfarande rädd. Det har också 
varit något fall då det inte har gått att skaffa en kontaktperson. Vid något fall 
har jag känt att en tonåring behövt mer kvalificerad hjälp än jag själv kunnat 
erbjuda i min roll som forskare. Även om dessa ungdomar inte ingår som 
informanter har vi inte behövt avbryta vår telefonkontakt. 

Det blev slutligen så att jag inte hade någon tonåring omhändertagen en
ligt LVU med i mitt projekt. De § 12-hem jag besökte tog emot mig väl. Jag 
kände personalens engagemang för mina frågor, både när de lät mig vara 
med i deras arbete under helger då ungdomarna var där och när de samlades 
till personalträff för att ta del av mina funderingar. Det har varit lärorikt att 
vara tillsammans med ungdomarna som varit intagna på två av dessa hem 
och kontakten med några av ungdomarna håller i sig. Ingen av dem har dock 
känt sig mogen för intervju (ännu). Om möjligheten finns kommerjag att ta 
del av deras berättelser senare. 
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Sammanfattningsvis... 

Min avsikt var att lyssna till ungdomarnas sanningar utan att döma, utan att 
ifrågasätta, utan att kontakta föräldrar eller skola eller gå till polisen och 
anmäla något brott. Vid avrapporteringen av studien känns det angeläget att 
betona att såväl de etiska aspekterna som tillgänglig tid för informantkon-
takter varit avgörande för datainsamlingen. 

En studie av det här slaget kräver en hel del tid. Det tog tid att resa runt i 
landet för att möta ungdomar och informera om mina avsikter. Kontaktska-
pandet var också det tidskrävande, och jag skulle vilja beskriva den tid som 
förflöt "från affisch till färdiga intervjuer" som intensiv, lärorik och osäker 
men framför allt lång. I planerandet och genomförandet av en studie som 
denna måste tidsaspekten betonas väsentligt. En sammanställning kan illu
strera studiens framskridande (tabell 1). 

Vägar till kontakt och trygghet 

Kontaktfasen är avgörande för hur relationen mellan intervjuaren och den 
intervjuade ska komma att utveckla sig, om det blir möjligt att skapa ett öm
sesidigt förtroende. Mitt bidrag bestod i att erbjuda tid så att vi kunde göra 
saker tillsammans, som ett sätt att lära känna varandra. Tillsammans har 
tonåringarna och jag paddlat kanot eller varit på simhallen. Vi har tittat på 
kläder i butiker eller varit på Stockholms Vattenfestival, lyssnat på hårdrock 
eller bara promenerat. Vi har lagat mat tillsammans. Vi har tittat på fotogra
fier och bläddrat i skolkataloger. Vi har träffats på ett hotell, ett bibliotek, en 
biljardhall, en skola, en järnvägs- eller busstation, på Arlandas servering 
eller hemma hos tonåringen. Vi har valt det som har passat oss bäst just vid 
det tillfallet. 

Jag önskade att vi skulle kunna samtala med varandra och vara tillsam
mans utan att det skulle kännas konstlat. Min förhoppning var att vi skulle 
kunna skapa en sådan atmosfär genom att vara medvetna om det önskemålet 
redan inledningsvis, så att den som upplevde detta på något sätt störande 
kunde säga ifrån. Min utgångspunkt har varit att ungdomarna ska vara de 
som talar och förmedlar sina tankar. Jag har framför allt tagit emot deras 
budskap och mer sällan tagit utrymme för mina egna synpunkter. Däremot 
har jag alltid besvarat ungdomarnas frågor så ärligt jag har kunnat och jag 
har försökt vara tydlig i mina uttalanden till dem. 
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Tabell 1 : Tabellen visar hur processen framskridit frän det första försöket till kon
takt med hjälp av affischen under våren 1991 och till de sista intervju
erna under 1995. Efter bearbetningen erbjöds var och en av informan-
tema att ta del av och diskutera det skrivna under 1996, vilket inte fram
går av tabellen. 

Tid vt 1991 1992 1993 1994 1995 

Affisch X 

Information X X X 

Temadagar X X 

Kontaktbesök X X X X 

Interviuen 

Anna 1+2+3 4+5+6 7+8 

Berit 1+2 3+4+5 6+7+8 9+10 

Caroline 1+2+3 4+5+6 7+8 

Doris 1+2 3+4+5 6+7 8 

Eva 1+2 3+4 5+6 7 

Fia 1+2 3+4 5+6 

Göran 1+2 3+4 5+6 7+8 

Hans 1 2+3 4+5+6 7 

Ingvar 1 2+3 4+5+6 

Jenny 1+2+3 4+5 6+7 

Karin 1 2+3 4+5 6 

Lisa 1+2+3 4+5 6+7 

Magnus 1+2 3+4+5 6 

Nina 1+2 3+4+5 6+7 

Olle 1+2+3 4+5 6+7 

Så småningom har möjligheten att intervjua funnits. Flickorna och pojkarna 
skilde sig åt vad gäller att komma igång med intervjuerna. Pojkarna hade 
bråttom medan flickorna ville ha många samtal per telefon innan vi möttes. 
När vi väl började samtala så skilde sig inte flickor och pojkar åt i sättet att 
tala om sina upplevelser. Innan kontakten hunnit etableras upplevde jag dock 
pojkarna som flyktigare och mera diffusa, men det förändrade sig ju mer vi 
lärde känna varandra. 
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Steget in i studien och varför 

Initiativet till kontakt har tagits av ungdomarna. Jag var intresserad av att 
veta på vilket sätt var och en fick information om projektet, vad det var som 
fick dem att ta kontakt och varför de över huvud taget ville berätta om sin 
uppväxt i våldets närhet. De femton ungdomar jag har intervjuat har tagit 
kontakt efter att på olika vägar ha fått information om studien: tre flickor via 
kvinnojourer, en flicka och en pojke via alkoholterapeuter, tre flickor och tre 
pojkar via skolor, en flicka via anslagstavlan i skolan, en pojke och en flicka 
via bibliotekets anslagstavla och en flicka, som såg mitt informationsblad i 
fosterhemmet och tog kontakt. De har redogjort för sina tankar om att delta i 
projektet och även vad de anser att projektet har betytt för dem. 
Nedan försöker jag beskriva hur informantens första steg in i projektet kunde 
gå tillväga och hur vi sedan kom att utforma studien. Jag låter de enskilda 
ungdomarna sätta sina ord på det jag vill beskriva. På så sätt tror jag att det 
tydligare framgår att det rör sig om femton olika individer och inte enbart en 
grupp ungdomar. Namnen på de ungdomar ni möter i texten är fingerade för 
att undvika risk för identifikation. 

Lisa ringde upp mig efter att ha läst en information om mitt projekt, på 
anslagstavlan i kommunens bibliotek. Hon kände spontant när hon läste 
informationen att detta var ett tillfälle för henne att fa tala med någon om 
sina tankar och samtidigt kanske få möjlighet att hjälpa någon annan i en 
svår situation. Ingen skulle behöva leva ett liv så som hon tvingats göra. 
Med sina ord markerade den flickan sitt primära syfte med sitt deltagande i 
projektet och utan att tveka tog hon initiativ till en träff, genast och med 
bandspelare. 

"Den där beskrivningen av vilka tonåringar du söker passar exakt in 
på mej. Och jag har undrat... det har jag gjort väldigt länge ... vad 
jag ska göra av alla mina tankar. Och så tänkte jag då jag såg din 
lapp på anslagstavlan, jag tänkte att det kanske skulle vara till nytta, 
kanske kunde hjälpa nåt barn om jag gav berättelsen om mej till ditt 
projekt. Du förstår, det gör så ont att tänka på att... ja, att nåt litet 
barn ska behöva leva ett sånt liv som jag har gjort. " 

Av en händelse kom Magnus att ingå i projektet, det är i alla fall så han 
uttrycker det själv. Han hade extraarbete på kvällarna och hade försovit sig 
den dag jag var på hans högstadieskola. När jag återkom till den staden för 
att möta ungdomarna på gymnasieskolan sökte Magnus upp mig på hotellet. 
Han hade hört att jag skulle vara i stan den dagen, men ville inte gå till gym
nasieskolan av rädsla för att bli utfrågad av de andra eleverna om våra kon
takter. Ingen skulle få veta att han verkligen behövde prata och att han "läst 
på" om projektet på skolans anslagstavla veckan innan. Magnus säger än 
idag att han har mycket han vill prata om. 
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Första mötet mellan mig och en informant har varit av känna-sig-för ka
raktär. Jag har inte bett om något besked inför ett eventuellt fortsatt samar
bete den första gången vi mötts. De har fått möjlighet att fundera och höra av 
sig om de velat träffas. Mycken oro och intensivt telefonerande föregick 
första träffen med Caroline. När den första nervositeten lagt sig fungerade 
allt bra. 

"Det är kul... eller spännande ... Det går lätt att prata med dej. Du 
frågar så rakt på och det känns som om du tror på svaret. " 

Den första intervjun visar i något enstaka fall en försiktighet i fråga om att 
utelämna uppgifter av identifikativ karaktär. Det kan vara ett dilemma att 
vilja berätta men samtidigt vara rädd för att bli igenkänd, kanske utnyttjad 
eller till och med utsatt för våld eller hot om våld. Ungdomarna känner också 
oro inför mötet med en okänd vuxen. Tilliten sätts på prov redan vid första 
mötet. Den frågan aktualiserades av Doris vid den första träffen. 

"Att jag inte kan lita på nån, det är ju självklart, eftersom jag inte har 
haft nån att lita på. Jag ska öva upp min tillit. Det är ju skillnad mel
lan fullständig tillit och att vara naiv. En kvalitetsskillnad. " 

Göran träffade jag på en skola. Jag hade talat inför en grupp tonåringar på 
temat "Hur mycket ska en tonåring behöva stå ut med?" och meddelat att jag 
fanns till hands för samtal om någon så önskade. Jag hade även informerat 
om tonårsprojektet och delat ut mitt informationsblad. Göran markerade att 
"du verkar rätt sjysst så det kunde vara ballt att snacka lite När vi träffades 
den första gången, i ett arbetsrum på skolan, och jag tog upp ett kollegie
block och en penna meddelade Göran mig att: "Va faan, har du bara ett 
kollegieblock? Om du ska skriva ner det jag tänker berätta så ska du inte tro 
att det räcker med ett block. Då får du allt fixa fler. " Och det är ingen tvekan 
om att jag skulle behöva ett stort utrymme för att handskas väl med hans 
berättelser. 

Karin tog även hon kontakt med mig efter ett skolbesök. Hon hade sökt 
någon att få prata med, vilket gjorde att hon kände sig "bönhörd" när hon 
fick höra min uppmaning om att ta kontakt. 

"När jag gick till socialen och bad om en kontaktperson, för jag kände 
att jag behövde nån att prata med, då sa dom att jag inte behövde nån. 
Jag kände att jag ville prata med nån och jag hade ingen att prata 
med. Nån utomstående, för det jag ville prata om, om våldet, kunde 
jag ju inte prata med nån i släkten om. Sen kom du till vår skola... det 
var ödets väg!" 

Olle fick telefonnumret till projektet av alkoholterapeuten. Han ringde ge
nast och vi träffades inom en vecka. Olle vill skapa sig ett bättre liv och han 
är övertygad om att det går att "prata av sej en massa" så att hjärnan funge
rar klarare sedan. 
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"Jag vet inte. Men jag vet att jag måste iaktta mitt liv och försöka leva 
som jag gör nu, för jag vill inte ha ett bråkigt och supande liv. Mitt liv 
kan bli bättre, men just nu är det bra. Det händer ibland att jag får 
lust att slå nån på kcften... men sånt gör man inte. " 

De flesta tonåringar säger att de tagit kontakt med projektet för att få hjälpa 
till, att få göra något bra för barn. Barn kan inte välja sitt liv själva när de är 
små, men de kan få hjälp, och det är den hjälpen ungdomarna säger att de 
vill vara med om att skapa genom sitt deltagande. De tar kontakt för att få 
möjlighet att hjälpa och fortsätter att berätta om sina erfarenheter för att 
skapa förståelse för barnens situation. Ungdomarna påtalar att samtalssitua
tionen är viktig, att de får framföra sin berättelse med egna ord och på sitt 
eget sätt. Det är också vad Eva uttiycker. 

"Dom som möter andra barn. Det är för deras skull jag pratar. Jag 
vill att folk ska förstå mer. Första gången vi intervjuade, jag prata på 
så att det bara trilla ur mej! Men det beror på personen i fråga. Jag 
var ju förvånad över min egen pratsamhet först. Men du lyssnar ju så 
noga och så få jag ju tid att tänka och förldara. Och så det förstås, att 
det inte gör nåt om jag inte har nåt att säja, inte har nåt svar eller 
om jag inte hittar orden. Jag kan uttrycka mej på mitt sätt. " 

Flera av ungdomarna har oroat sig för att de inte skulle klara av att genom
föra intervjuerna på ett bra sätt. De har inte varit säkra på om de skulle 
kunna prata om det svåra, de har inte pratat om det tidigare. Det gäller även 
Anna, som pratar så ihärdigt och frekvent. Den flickan säger om sig själv att 
hon pratar så att hon får ont i käkarna. Det är ingen överdrift! Här gäller det 
bara att inte fördomsfullt tro att det sagda är ogenomtänkt. Hon kan beskriva 
när hon har tänkt och även i vilka banor hon har tänkt. Anledningen till att 
det blir så mycket prat tror hon själv beror på att hon aldrig pratat om detta 
tidigare. 

"Jag var olycklig för jag visste att det inte fanns nån jag kunde vända 
mej till, jag hade ingen, jag var helt ensam... det var då jag ringde till 
dej. Jag ville ju inte vara till besvär heller... man känner ju om den 
man vill tala med tycker att det är för jobbigt att lyssna ...så jag 
ringde till dej!" 

Ungdomarna poängterar att det var en väsentlig del av mitt informationsblad 
om projektet, som avgjorde att de tog kontakt. Att det utlovades konfidentia-
litet öppnade för kontakt. Flera av dem skulle ha avstått ifrån att ta kontakt 
om inte löftet om anonymitet hade betonats. Det visade sig emellertid senare 
att när kontakten väl var etablerad så ville ungdomarna gärna dela med sig 
av mer än sina berättelser. De ville visa mig så mycket som möjligt av sin 
situation idag. Jenny hade fått syn på mitt informationsblad och bestämde 
sig genast för att ringa. 
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"Att jag fick vara anonym, det hade du skrivit på informationslappen. 
Till dej som är tonåring. Men när du kom för att träffa mej så ville jag 
att du skulle komma hem och hälsa på. Kommer du ihåg att vi lagade 
mat tillsammans?" 

Några av ungdomarna betonar att deras deltagande i projektet till stor del 
hänger samman med att jag inte tänker göra någon anmälan med anledning 
av deras berättelser. Om det "hotet" hade funnits så skulle flera av dem, 
däribland Karin, ha valt att inte berätta. 

"Jag kan inte prata om det. Att berätta för dej är en annan sak. En lä
kare är alltid anmälningsspliktig och det är inte du. Jag vet att du inte 
gör någon anmälan. Det har du lovat. Annars skulle jag inte prata om 
det." 

Det har alltid varit spännande att möta dessa ungdomar. Jag har inte haft 
särskilt mycket information om dem innan. De allra flesta gånger har det 
varit positivt att mötas på det sättet. Så var det dock inte den första gången 
jag mötte Nina. Vi träffades på hotellet där jag skulle bo, för att där be
stämma oss för vart vi skulle gå för att äta. Vi var på väg till en vegetarisk 
restaurang, noggrant utvald av Nina, när vi passerade en gatukorsning. På 
övergångsstället, svimmade flickan i mitt sällskap. Jag hade inte tillräcklig 
information för att veta om hon led av någon sjukdom eller var utmattad av 
något annat skäl så jag kände mig osäker. Jag lyfte henne från asfalten och 
höll henne lutad mot mig. När hon återkom till medvetande var hon full
ständigt skräckslagen och undrade var fadern fanns, då den bil hon just sett 
passera liknade hans. 

"Jag är rädd att han ska hoppa på mej med kniv den här gången också 

Under studiens gång 

Intervjusituationen är mycket speciell och vansklig.19 Min uppgift som in
tervjuare skulle vara att underlätta samtalet utan att påverka informantens 
sakinnehåll. Det gällde också att kunna ställa följdfrågor under samtalet så 
att de frågeområden som skulle belysas verkligen fick sin belysning, utan att 
begränsa informantens ordflöde och associationer annat än det av tidsskäl 
absolut nödvändigaste. Det gällde också att vara lyhörd för nyanser och al
ternativa funderingar som informanten gav uttryck för och möjliggöra en 
bred och färgrik belysning av problemområdet. 

19 Det finns en stor mängd litteratur som tar upp intervju som metod, exempelvis Bogdan & 
Biklen (1982); Kvale (1984); Patton (1988); Davies & Esseveld (1989); Merriam (1991; 
1994). 
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Mitt sätt att agera och ställa frågor kunde också bli styrande för infor-
mantens svar. På ett sätt var jag förberedd och tränad för att kunna genom
föra samtal med detta innehåll, en träning som jag fått under mina år i kvin
nojouren. Jag var alltså inte rädd för det innehåll som samtalen skulle be
handla. Jag ville i möjligaste mån undvika ledande frågor och frågor som på 
ett uppfordrande sätt skulle locka fram ett ofrivilligt, oärligt eller oriktigt 
svar från informantens sida. Några regelrätta provintervjuer genomförde jag 
inte men däremot övade jag att samtala, enskilt och med många tonåringar 
under min tid på fältet. När jag valde att träffa ungdomarna, så att de skulle 
lära känna mig innan de bestämde sig för om de ville delta som informanter 
eller ej, var jag medveten om att våra möten skulle kunna påverka kom
mande intervjuer. För att undvika att ungdomarna skulle ge mig svar som 
skulle vara anpassade åt mig som jourkvinna och feminist, betonade jag ett 
öppet och tillåtande förhållningssätt och samtalsklimat. 

Mitt syfte med dessa möten var att ge ungdomarna en chans att välja om 
de ville berätta sitt livs historia för mig. Jag ville att de skulle veta mer om 
mitt förhållningssätt till dem, till studien och till sådant som var väsentligt 
för dem inför ett eventuellt kommande samarbete. Ungdomarna skulle, pre
cis som jag själv, få tillfälle att bedöma utsikterna för ett samarbete. De 
skulle få en möjlighet att backa ur om de så ville, och själv hoppades jag få 
en ledtråd i frågan om detta var något jag skulle kunna hantera eller ej. 
Framför allt gällde det sådana aspekter som skulle falla utanför ramen för 
mitt kunnande som lärare och forskare - sådant som kräver terapeutiskt sko
lad personal. 

Min uppfattning var att vissa problem och misstag i ett arbete som detta 
skulle gå att undvika genom noggrann planering och medvetet iakttagande. 
Det var så jag tänkte när jag valde att träffa mina informanter och bygga upp 
en trygg kontakt innan intervjuandet började. Genom att träffas lärde vi oss 
att det inte var nödvändigt att "hålla masken", spela en roll eller ge en sensa
tionsberättelse. Det räckte med att vara sig själv. 

Av alla de ungdomar jag träffat var Fia den som snabbast inledde samta
let på det privatas område. Det började hon med i samma ögonblick som hon 
såg mig, innan vi nått fram till det rum där vi skulle få prata ostört. Jag fick 
en känsla av att hon ville bli sedd - eller åtminstone hörd. Efter åtskilliga 
träffar övergick pratandet till vad som var möjlig att klara av. Det fanns un
der den pratiga ytan en mycket känslig flicka som utnyttjats hårt till både 
kropp och själ av männen runt omkring henne. 

"Första gången var det faktiskt pirrigt. Då satt jag och var nervös 
över vadjag skulle säja. Det var jag faktiskt. Men det gick över. Man 
ska inte tänka på bandspelaren, man ska bara tänka på vad man pra
tar om. Tänka sej in i hur det var. Det blev lugnare när jag glömde 
bandspelaren och kunde prata som jag vanligen gör. Man måste ha 
förtroende för varann. Det är viktigt faktiskt. Och jag vet ju hur du 
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jobbar, du har ju beskrivit och visat... Jag vet ju hur våran förra in
tervju ser ut på papper. Man måste pröva sej fram vilka man kan lita 
på, jag har pröva dej, du är okej. Det är ingen som vet så mycket som 
du vet om mej, för jag känner att jag kan säja allt. " 

Ofta har det infunnit sig ett allvarsamt lugn när vi gjort våra intervjuer, men 
ett uppsluppet skratt eller en trött gäspning har också förekommit, liksom 
gråt och oro. Ungdomarna säger sig känna att de blir tagna på allvar, att jag 
tror på deras berättelser. Jenny förklarar: 

"Du accepterar det jag säjer, du försöker inte få fram nåt annat. Jag 
törs säja som det är, eller rättare sagt som det är i mina tankar och 
känslor. Jag säjer det jag själv känner att jag vill säja och det som för 
mej är sant. Jag menar ...om det vi pratar om just då. Jag säjer precis 
som det är för mej och jag är inte räddför att du ska tro attjag ljuger. 
Det är inget konstlat i våra samtal. " 

När jag planerade intervjuandet räknade jag med att jag skulle behöva an
vända livslinjen (se s 30). Tanken var att ungdomarna skulle fylla i den 
hemma, kanske bara med stödord, för att vi sedan skulle kunna använda den 
som underlag för en intervju. Hemuppgiften mottogs tämligen likartat av 
ungdomarna när de fick sina instruktioner. Däremot har deras sätt att lösa 
uppgiften varierat. Så här säger Hans, Caroline och Jenny. 

"Jag är en strulpelle så det blir kanske ingen reda i dina frågor som 
jag irrar. Jag ska vara ytterst koncentrerad när jag skriver ner på 
livslinjen i alla fall. Du ska inte behöva ta hand om vilket strul som 
helst, du har ju alltid en jävla ordning på dej och ditt. Och ändå går 
du att snacka med!" 

"Det var ju det där med livslinjen ... det har jag inte gjort. Det var ju 
så svårt! Jag kommer ingen vart. Nej, men det är så mycket. Och det 
år så jobbigt att tänka igenom. " 

"Jaha, få se då. År det till nästa gång, för du kommer väl om en må
nad igen? Bra att uppgiften är att skriva. Jag gillar att skriva, gärna 
brev. Men det har du ju sett redan!" (Gapskratt, min anm.). 

Ungdomarna har ibland uttryckt att de känt sig för splittrade för att klara en 
intervju, men ändå pratat på. Jag försökte att styra så lite som möjligt och i 
stället öppna möjligheterna för ungdomarna att förmedla sina berättelser. Det 
ledde till långa intervjuer och tidsödande utskrifter, som dock längre fram 
skulle kunna visa sig innehålla viktig information, och därför fick ta den tid 
det gjorde. Det var inte alltid ungdomarna kände sig nöjda med sina insatser 
efteråt. Inte för att de hade sagt något felaktigt utan för att de inte varit till
räckligt distinkta. Hans kommenterar detta. 
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"Joo, men jag byter ämne för mycket... Jag tappar tråden, hinner ald
rig avsluta ämnet förrän jag kommer på en annan mycket smart pryl, 
så hinner jag inte avsluta den förrän jag hoppar till nästa...." 

Ibland hände det att intervjun inte fick den tid som behövdes, trots att den 
var planerad i god tid. Lisa ville gärna att jag skulle ringa till henne, ofta, 
och hon bodde på ett sätt som möjliggjorde en sådan kontakt. Lisa tyckte sig 
ha en viktig uppgift i projektet och det fanns till en början nästan ingenting 
som skulle kunna hindra henne från att träffas. En ordentlig förkylning för
anledde att inspelningen av en intervju gjordes med Lisa sängliggande. Hon 
ville varken avstå ifrån den eller bestämma nytt datum. Senare i projektet 
blev det annorlunda. Vi möttes och Lisa sa ifrån att hon inte hade tid med 
någon intervju egentligen, därför att pojkvännen krävde att de skulle vara 
tillsammans. 

"Jaa, jag känner mej stressad. Vi hade ju bestämt och vi brukar ju ta 
en hel dag på oss, det är alltid så fina dagar... Men nu kan jag inte. 
Om en timme måste jag vara hemma igen. Jag måste. " 

I det fallet var det en pojkvän som satte gränserna. I andra fall kunde det 
vara fadern som höll kontroll på tider och aktiviteter. Att ungdomarna var så 
kontrollerade och kunde råka illa ut kändes mycket oroande. 

Vid slutet av varje intervju eller samtal har jag alltid ställt frågan om det 
är något de vill tillägga och det finns det oftast. Någon av dem vill tillrätta
visa mig för att jag inte har tillräckliga kunskaper om Bibelns innehåll, en 
annan vill höra om jag har tid att prata en stund efter intervjun om sådant 
som inte direkt berör projektet och ytterligare någon vill anknyta det aktuella 
mötet till projektets mer övergripande syfte. Det mest vanliga tillägget har 
ändå varit i form av en fråga där ungdomarna, precis som Karin, Lisa och 
Jenny, velat förvissa sig om att det skulle bli ett ytterligare möte för oss 
någon månad framöver. 

"Jag tycker att det är jobbigt med bandspelaren, jag trodde att jag 
skulle pilla sönder ljusstakarna på bordet. Men vi få väl prata mer se
nare .. ? Men du, du får allt läsa på om förlåtelsens under. Eller så kan 
jag lära dej!" 

"Jag vill att du kommer hit igen. Och det bandet som vi nu har gjort, 
du sa ju att du inte skulle använda det om jag inte ville, men jag vill 
att du ska göra med det som du beskrivit. Använd bandet som du 
tycker är bäst och så gör vi fler band senare. Jag vill att vi ska träffas 
oftare. Och jag skulle orka att vi spelar in oftare. Och att vi träffas 
jätteofia!" 

"Jag vill bara säja att du är välkommen tillbaka. Och du, ska du läsa 
mina grejer då? För i så fall ska jag plocka fram lite dikter och dag
böcker. Och så en annan sak som jag tänkt på; hur blir det sen? Hur 
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blir det när din bok blir klar? Kommer vi att träffas nånting då? Jag 
tänkte mest ...jag är räddför att det bara ska ta slut. Så där bara, all
deles tomt. Jag vill gärna att vi håller kontakten, för alltid, helst. Om 
tjugo år - det blir väl lagom med bok nummer två då? Det är perfekt. 
Bara jag får vara med då. Och det vet jag att jag får! " 

Utöver och mellan intervjuerna har ungdomarna varit aktiva och visat upp 
sig själva och det liv de lever. De har önskat lyfta fram det som betyder nå
got för dem; sina hem, en kamrat, fotografier, sångtexter de skrivit, sitt till-
falliga arbete, teaterpjäsen som repeteras och mycket annat. Några av ung
domarna har jag kunnat möta i deras hem. Om den möjligheten har funnits 
har det varit deras första förslag till mötesplats när saken diskuterats. Ung
domarna ville gärna visa mig allt som är en del av deras värld. De har tagit in 
mig i sin värld på det sätt Berit uttrycker. 

"Kan vi träffas hemma hos mej nästa gång? Visst har jag sagt att jag 
vill visa dej korten? Dom är så jätteläckra. Jag vill att du ska se allt! 
Jag ska visa korten. Vill du läsa det jag skrivit också? Läs, du få ett ex 
av mej här. " 

I den mån någon annan familjemedlem funnits i hemmet vid mitt besök så 
har det varit modern. Jag har inte besökt någon tonåring i hemmet om det 
kunde misstänkas att fadern skulle kunna komma hem och därmed förstå 
vilken typ av projekt tonåringen medverkade i. 

Den enda av de ungdomar jag träffat som kallar sig själv kriminell är 
Ingvar. Men, det är ett avslutat kapitel för min del, säger han. Och så tar han 
mig med för att träffa sina vänner, för att visa mig hur han bor och för att 
lyssna på rockmusik på stadens torg. Han vill visa sitt revir och han vill visa 
upp mig för sin bekantskapskrets. När någon frågar vem jag är kallar han 
mig sin polare. Det vill jag gärna vara - den här pojkens polare. 

"Som när det gäller dej och mej så hade jag ganska bra tillit, jag 
visste att jag kunde prata med dej. Men iblandfår man sätta saker och 
ting på spel. Jaa, det gör jag. Det är nåt som jag själv väljer på grund 
av att jag vill prata. Man kan både bli besviken och få utdelning. Det 
har nog varit mer av utdelning än av besvikelser, det har det. Och det 
stärker tilliten. För ett år sen skulle jag inte ha kunnat snacka så här. 
Det har hänt en hel del. Nu törs jag prata. Och när jag själv börjar se 
att det händer saker med mej, så måste man känna om man vill för
ändras. " 

Mellan mina möten med informanterna har jag arbetat med intervjuerna. Jag 
har skrivit ut dem och därefter läst dem för att sätta mig in i deras situation. 
Det var i arbetet med Görans berättelser jag funderade på att sätta in ett 
tecken i min dator som skulle kunna ersätta grövre ord. 
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"Faan, jag hatar folksamlingar. Jag är så jävla folkskygg. Jag klarar 
inte av när det är mycket folk jag inte känner. Jag blir så jävla hispig, 
det känns som om folk står och kollar på mej och bara garvar. Det är 
jag född med, så har det alltid varit. Jag måste ta mej en ordentlig sup 
bara för att gå ner på stan. Jag år så jävla nervös så jag håller på att 
dö! Det går bra med 5-6 personer som jag känner. Men när det blir 
50 eller 100, då känner jag mej så jävla liten! Jag vill känna alla. An
nars få det vara. Jag blir så jävla sällan arg. Det blir jag, så när jag 
blir det så blir jag jävligt arg också. Jag försöker att inte slå folk och 
... jag försöker att kontrollera ilskan på nåt sått. Och det brukar gå 
jävligt bra. För jag är ju inte liksom den våldsamma människan. " 

Att sätta tilliten på prov 

För att komma till den punkt då tonåringen skulle orka tala öppet om det 
våld som förekommit i hemmet behövdes tid att lära känna varandra, bygga 
upp ett förtroende och att känna sig för. Det kunde även innebära att ton
åringen ville sätta tilliten på prov, testa om den skulle hålla och pröva hur 
pålitlig vuxenpersonen (dvs jag) var, och undersöka hur jag skulle reagera på 
påfrestningar. Prövandet kunde ske på olika sätt. 

Bland annat så testade en av dessa ungdomar min tillförlitlighet genom 
att be en kamrat ringa till projektet. Kamraten ringde för att prata och be
stämde en träff med mig. På så sätt skulle det verka naturligt. Under samtalet 
började kamraten prata om sin vän, som också ingick i projektet, och som 
bodde där, gick i skolan där, hade släktingar som ... osv. Då jag var tämligen 
neutral och inte verifierade hans uppgifter ebbade samtalet ut. Efteråt fick 
jag veta att det var en test av min pålitlighet. 

En flicka sa liksom i förbigående att hennes mamma hade uttryckt åsikter 
om mig och om projektet. Det var inga fördelaktiga åsikter enligt flickan, 
som ville att jag skulle ta kontakt med mamman för att övertyga henne om 
att mina avsikter var goda. Jag fick uppmaningen att berätta om syftet med 
projektet. Jag ringde aldrig och efter ett par veckor, berättade flickan att hon 
hade försökt pröva om jag skulle hålla det jag lovat angående sekretessen. 
Hon ville vara helt säker på att hennes mamma inte kände till projektet och 
framför allt om dotterns deltagande i det. 

När Micke ville att jag skulle besöka honom valde han träffpunkt på 
kaféet vid skolan. Där samlades alla ungdomar efter skoltid och där skulle 
han genast känna igen mig "för där finns inga andra kärringar". Jag reste 
långt, hittade kaféet och väntade. Ingen Micke visade sig. Flera koppar kaffe 
och ett par timmar senare trodde jag att jag tagit fel på dag och var besviken. 
Besviken på mig själv som missat i planeringen och besviken på att tillfallet 
att möta denne pojke gått mig ur händerna. Jag hade inte någon möjlighet att 
få kontakt med honom om han inte själv hörde av sig, och med den känslan 
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gick jag mot dörren för att åka hem igen. Då stod plötsligt en stor pojke i 
svart skinnjacka i dörröppningen och undrade var jag skulle. Jag svarade att 
jag skulle söka en flygbuss och åka hem. "Skulle inte du träffa mej?" När jag 
svarade att jag skulle träffa Micke visade det sig att Micke var ett namn han 
valt på grund av att det inte fanns någon Micke bland ungdomarna. Pojken 
hade suttit i lokalen och iakttagit mig for att se min reaktion. Om jag skulle 
börja söka och fråga efter Micke och på så sätt visa att jag var beredd att 
avslöja hans deltagande i projektet så var jag inte pålitlig. Mitt agerande 
bedömde han som "sjysst" och på det förtroendet inträdde han som informant 
i studien. 

En pojke ringde till telefonsvararen och sa i något panikartad ton att jag 
skulle ta kontakt med hans klassföreståndare. Han lät väldigt upprörd och det 
skulle ha varit lätt att anta uppmaningen om det inte varit för att vi kommit 
överens om annat i inledningsskedet. Så jag gjorde ingenting åt det hela utan 
väntade i stället på att pojken själv skulle höra av sig. När han efter någon 
vecka ringde och fick veta att jag inte pratat med klassföreståndaren blev han 
mycket nöjd. 

Det har hänt att någon prövat att fa låna pengar, och fått nej. Någon har 
också gjort sig oanträffbar under en tid, men jag har inte inlett något sökande 
för det. Det har hänt att någon meddelat på telefonsvararen att han/hon är 
trött på att vänta eftersom jag ändå aldrig ringer upp, vilket inte fått mig att 
stressringa, utan följa det vi tidigare gjort upp. Mitt tålamod och min pålit
lighet skulle prövas. Den processen var mycket viktig för det fortsatta arbe
tet. 

Ytterligare prövningar 

En del träffar var svårare att genomföra än andra, dels på grund av praktiska 
skäl men också på grund av ett överhängande hot och en övergripande 
rädsla. Ibland har det varit nödvändigt att söka hjälp och skydd hos personer 
i omgivningen. En av ungdomarna är fortfarande hotad av sin far, trots att 
denne redan avtjänat fängelsestraff för det våld han brukat mot sin hustru 
och sina barn. Mannen ringer dem och han förföljer dem. Han är farlig och 
de är rädda. Hans uttalade hot gäller även mig, vilket försvårar informant-
kontakten. 

En annan av tonåringarna har det varit särskilt svårt att hålla kontakt med 
på grund av hennes fysiska skador. Hon har gravt nedsatt hörsel på bägge 
öronen och en höftskada som gör att hon inte kan gå utan stöd. Inledningsvis 
försökte hon nå mig via en texttelefon som en diakonissa i en kyrka hjälpte 
henne att använda. På grund av det hot hon levde under fick vi träffas i 
skydd av kyrkorummet och med diakonissan som vakt. Flickan har ständig 
värk av skadorna, som inte är medfödda, vilket jag inledningsvis trodde. 
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Flickan säger att "dom har tillfogats mej på grund av yttre våld. Av min 
pappa". 

Vid andra tillfallen har rädslan tagit sitt grepp över oss alla, exempelvis 
när jag var hemma hos en tonåring för att göra en intervju. I lägenheten 
bodde även mor och två syskon. Föräldrarna är skilda efter att fadern i 
många år misshandlat modern. Precis när vi skulle göra färdigt för intervju 
ringde det på dörren och sedan hördes skrik och upprörda röster. En man var 
i färd med att slita upp dörren och lyckades, men tappade lite av sin, på nå
got sätt självklara framfart då jag skrek åt honom att avlägsna sig. Infor
manten och jag sprang samtidigt fram och knuffade honom ut i trapphuset. 
Och låste dörren. Det blev ingen intervju den dagen. Vi var alldeles för upp
rörda. När skulle fadern dyka upp nästa gång? 

Hos en annan av ungdomarna, som just fått eget boende och ville att vi 
skulle mötas i hennes lägenhet, blev hotbilden till verklighet. När jag kom 
dit fanns en man i lägenheten och jag förstod att det var hennes far i samma 
sekund som han kastade en stol mot mig. Jag backade ut ur lägenheten och 
tänkte ta mig till hotellet men väl ute på loftgången hann mannen ikapp mig 
och vräkte mig över räcket. Det var inget högt fall, jag fick inga fysiska ska
dor av det hela, men det gav en otäck inblick i det som normalt händer i 
dessa ungdomars vardag. 

Jag har endast kunnat träffa ungdomarna på deras fritid. En flicka skulle 
jag intervjua på nyårsdagen och då vi möttes i hennes bostadsområde var 
hon tämligen blåslagen. Kvällen innan hade "pappa blivit full och galen" och 
polisen hade hämtat honom. Flickan var trött och intervjun gick tungt varför 
vi bestämde att fortsätta nästa dag. När jag påföljande dag kom till bostaden 
hördes ända ut till trapphuset att det var slagsmål på gång och polisen kom 
springande i trappan. Väl inne i lägenheten visade det sig att fadern släppts 
ut efter tillnyktring och bestämt sig för att "visa familjen hur det går når 
man skvallrar för polisen". Det blev ingen intervju den dagen heller, såren 
smärtade och tröttheten var för stor. Däremot blev det lugn och ro för vårt 
arbete när flickans far fick sitta av en tid i fängelse. 

Ibland har de uppgjorda kontaktvägarna till en enskild tonåring upphört 
att fungera. Det har hänt att när jag velat ha ett avtalat möte bekräftat har 
tonåringen inte gått att nå. Det har också hänt att jag kommit till en mötes
plats och tonåringen uteblivit. Från böljan oroade jag mig väldigt, men med 
tiden lärde jag mig att saker sker, plötsligt och oväntat, i deras liv och att det 
är något att räkna med. Ungdomarna kan helt plötsligt få för sig att flytta, 
inte bara till eget boende utan till en annan ände av Sverige, och då upphör 
alla spår. De gör inga adressändringar och meddelar inget nytt telefonnum
mer, de har "försvunnit" för att sedan helt plötsligt dyka upp igen genom att 
ringa eller skriva. 

Några av ungdomarna har hamnat på sjukhus. Ett par av flickorna har an
vänt amfetamin för att klara av sin bantning och hamnat i beroende. De har 
hört av sig själva och berättat om detta när de varit drogfria. Flickan som 
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ringde och ville prata "nu genast" låg på sjukhuset för att pojkvännen skurit 
henne med en macheteskniv. Hon ville inte berätta för någon om vad som 
egentligen hade hänt för hon "skämdes så för att ha fått en kille som var lika 
dålig som pappa". En av ungdomarna försvann under en lång tid och gjorde 
då ett självmordsförsök. Jag fick ett meddelade via sjukhuskuratorn att det 
var önskvärt att jag kom till sjukhuset. 

Det har också hänt att en tonåring gjort sig oanträffbar i flera veckor trots 
uppgjorda möten. När vi slutligen träffades fick jag veta anledningen. Den 
uppgift jag givit att fylla i livslinjen har varit för svår. Den som har svårig
heter med att skriva och att stava har av den anledningen inte klarat av att 
göra uppgiften. Det har känts skamligt att berätta om sina svårigheter. Det 
hindret måste de ha kommit över innan de kunnat ta kontakt igen. 

Efter ett möte med någon av dessa ungdomar var jag alltid glad att det var 
lång väg hem. Jag behövde tid innan jag skulle orka möta någon. Alla in
tryck måste sorteras och få sin plats. En del samtal var så känslomässigt 
tunga och upprörde så mycket inom mig att det kanske inte helt gick att dölja 
inför tonåringarna. Den kraftiga reaktion det ledde till gav jag däremot inte 
uttryck för i deras närhet. 
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Gruppen av ungdomar som ingår i studien 

Min enda riktigt inplanerade fråga när intervjuerna inleddes löd "Hur har du 
vuxit upp?" och den besvarades av samtliga med en lång och detaljerad be
skrivning. Ungdomarnas uttalanden klargör det missledande i att tala om 
tonåringar som upplevt våld i hemmet som en grupp. Vaije tonåring framstår 
som en egen individ. 

De intervjuade ungdomarna är tämligen jämnt fördelade över landet. Det 
är ungdomar både från glesbygd och storstad. Det är ingen homogen grupp; 
något har de gemensamt medan annat skiljer dem åt. Här följer en redovis
ning av ett antal bakgrundsfaktorer rörande de femton informanternas upp
växtvillkor. För en samlad och mer åskådlig bild hänvisar jag till tabell 2 sid 
60. 

Tio av ungdomarna som ingår i studien är flickor och fem är pojkar. I ål
der är de tämligen lika; de hade fyllt 15 eller 16 år när intervjuerna inleddes 
och var 18 eller 19 år när dessa avslutades. Deras uppväxtvillkor visar på 
flera likheter, men också på stora olikheter. De yttre villkoren har varit 
mycket olika för dem vad gäller hur uppväxtfamiljen har formerat sig vid 
olika tidpunkter, vilken typ av bostad och ort de levt sina liv i, familjens 
ekonomiska status, religionsutövande och bruk av alkohol inom familjen. 

När det gäller frågan om vilka som har ingått i uppväxtfamiljen beskriver 
knappt hälften av ungdomarna att de har vuxit upp i en kärnfamilj med sina 
biologiska föräldrar (se tabell 2). Tio av ungdomarna har bott tillsammans 
med sin biologiska mor under uppväxten fram till tonåren. Ibland har den 
biologiske fadern också bott med dem, men ibland har det bott någon annan 
man där, inte alltid och inte samma man vaije år.1 En flicka bor tillsammans 
med sin biologiske far. Två flickor har under intervjutiden varit fosterhems-
placerade på egen begäran. Tre av pojkarna har ibland varit placerade på 
barnhem, tonårshem och hem för vård och/eller boende, det vill säga en be
tydligt högre andel av pojkarna än flickorna har varit placerade utanför den 
biologiska familjen. För flickorna har det varit en definitiv avflyttning me
dan pojkarna har flyttat till och från. När tiden gått och projektet började lida 
mot sitt slut hade tolv av ungdomarna eget boende. 

Tre av ungdomarna har inga syskon, två har ett syskon och tio har mer än 
ett. I de femton familjerna ingår sammanlagt 51 barn. I de tio familjer som 
består av mer än två barn är sju av informanterna äldsta eller näst äldsta bar
net i sin familj. För flera av informanterna är det svårt att riktigt kunna ange 
hur många som ingår i familjen; flickorna har mer exakt kontroll över fa

' När ungdomarna i intervjuerna säger pappa är det den biologiska pappan som åsyftas. 
Styvpappan benämns vanligen vid förnamn. Alla utom Magnus (som aldrig har mött sin 
pappa) talar nästan enbart om den biologiske fadern. 
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miljebanden än vad pojkarna har.2 Angående de biologiska föräldrarnas ci
vilstånd gäller för det första året tonåringen blev intervjuad att fem av paren 
var gifta, åtta var skilda och två mödrar var fortfarande ogifta. Under åren 
som följde inträdde många förändringar för paren i dessa familjer, både 
uppbrott och återföreningar. 

Tabell 2: Bakgrundsfakta rörande de femton informanternas uppväxtvillkor vid 
studiens inledning. 

Kon Ål An Nr i För So- Ci Ofler Nät Pla Ål Vittne Alko-
• der tal barna övare cio- vil for verk ce der /offer hol-

barn ska av ek. stånd sex. rad vid for miss-
ran vild gn> ö. gr. plac vild bruk 

1 Po 15 5 1 P,F 3 OG - - ja 5 V,O P.F 

2 Po 15 1 1 HF 2 OG M - nej - v,0 F 

3 Po 15 3 3 P 3 G - - ja 14 v HP 

4 Po 15 7 3 (PMF 3 S M - ja 8 v,o HF 

5 Po 15 4 1 P S M - ja 6 v,o P 

6 Fl 15 1 1 PJ 3 S HF1 - nej - V,0 -

7 Fl 15 3 2 (P)HF 2 S M - nej - v,o HF 

8 Fl 15 2 2 P 2 G - - nej - v,o -

9 Fl 15 4 2 P 1 S Fl ja ja 10 v,o P 

10 Fl 16 3 2 PJ 2 G Fl - nej - v,o -

11 Fl 15 6 4 PJF 3 S - - nej - v PJF 

12 Fl 15 2 2 P 2 G M - ja 13 v,0 -

13 Fl 15 4 2 P 2 S M - nej - v,o P 

14 Fl 15 1 1 P 3 S Fl - nej - v,o P 

15 Fl 16 5 2 P 3 G HF1 ja nej - V,0 HP 

* Teckenförklaringar 
Förövare av vàîd: P = pappa; F = andra fadersfigurer/män; M = mamma; P,F = pappa och andra fadersfigu
rer/män; M,F = mamma och andra fadersfigurer/män; (P)M,F = pappa, mamma och andra fadersfigurer/män. 
Gvilstând: De biologiska föräldrarna: G = gifta; S = skilda; OG = modern har aldrig varit gift. 
Placerade: Barnet har varit placerad i fosterhem, ungdomshem och i ett fall hos morföräldrarna. 
Vittne och/eller offer. Barnet har varit V = vittne; O = offer; V,O = både vittne till och offer for våld. 

2 Exempelvis ger en av flickorna denna beskrivning av sin familj: "Först är det två pojkar, 
sen en flicka, sen jag som är flicka och sen två små, en pojke och en flicka. Vi har samma 
mamma men inte samma pappa. De två yngsta har samma pappa. Den äldsta har en annan 
pappa. Min näst äldsta bror och min storasyster, de har samma pappa. Och så har jag en. Så 
det är lite spritt..." 
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De flesta av informanterna är vana vid många uppbrott i form av separa
tioner och flyttningar. De har haft mycket olika villkor vad gäller fast bostad 
och närhet till släkt och vänner. En flicka och en pojke har bott på samma ort 
i hela sitt liv, men flyttat mellan olika lägenheter. Dessa två ungdomar är de 
enda som tillbringat hela sin grundskoletid inom samma rektorsområde. En 
av flickorna har kommit till en ny skola inför varje nytt läsår. Ungefär en 
tredjedel av gruppen har sällan börjat höstterminen i samma skola som 
föregående år. Det är en övervikt för dem som inte fatt bo kvar mer än två
tre år på samma ställe, och därmed fråntagits möjligheten att rota sig och 
bygga upp kamratkontakter. En tredjedel av ungdomarna har varit omhän
dertagna av samhället och placerade i hem för vård eller boende, och under 
den tiden har de inte levt tillsammans med sina föräldrar. Ytterligare en 
pojke kan läggas till den gruppen, då han före skolåldern placerades av 
modern i morföräldrarnas vård. 

Är ungdomarna trots alla uppbrott omgivna av någon typ av nätverk? 
Med nätverk menar jag släkt och vänner som kan ställa upp, vara ett stöd i 
svåra stunder, någon de känner att de kan vända sig till med förtroende. Uti
från den definitionen är det bara två ungdomar som kan tänkas passa in. Om 
jag däremot definierar nätverk som vuxna anhöriga inom en geografisk när
het, och därmed en tänkbar möjlighet till stöd, skulle åtminstone hälften av 
ungdomarna kunna komma i åtnjutande av det. 

I ungdomarnas hem utövas det vanligen ingen religion. De allra flesta (tio 
av familjerna) har en svensk kultur och tillhör svenska kyrkan som icke ak
tiva utövare. Tre av familjerna har en svensk kultur med en frireligiös an
knytning och använder en del av sin fritid till församlingsarbete. Två av 
familjerna har levt länge i Sverige, men ungdomarna anser att de har en an
nan kultur än den svenska, och de tillhör definitivt en annan religion än den 
svenska kyrkan står för. 

Föräldrarna är mellan 40 och 50 år och fem av männen och tre kvinnor är 
akademiskt utbildade.3 Två biologiska fader är sjukpensionerade på grund av 
alkoholproblem och därav följande skador. Fyra män arbetar "bara när dom 
känner för det" vilket enligt ungdomarna är detsamma som en tid då männen 
konsumerar sparsamt med alkohol. Nio män arbetar regelbundet och har fast 
anställning, två av dem med synnerligen god utbildning och mycket status-
fyllda arbeten. Av de övriga sju är fyra i manuellt arbete och tre i admini
strativa arbeten, med i huvudsak ekonomi eller fackliga frågor i någon sorts 
bas- eller chefsfunktion. De tre mödrarna med akademisk utbildning arbetar 
också inom det område de utbildats för. Fyra av mödrarna är "mest sjuk

3 Ungdomarnas uppgifter om föräldrarnas ålder är ofta obestämda. Fyra flickor vet exakt 
ålder på båda föräldrarna, kan beskriva vilka utbildningar föräldrarna har genomgått och vilka 
arbeten de haft. De övriga flickorna funderar länge och ger sedan ett svar som de säger sig 
vara "nästan helt säkra på" både vad gäller ålder och yrke. Pojkarna säger om föräldrarnas 
ålder att de "har ingen aning" eller "har aldrig tänkt på det, för det intresserar mej inte" 
medan föräldrarnas yrke/utbildning är något de kan beskriva. 
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skrivna" och det på grund av kroniska åkommor (astma, högt blodtryck, 
reumatisk värk). Två mödrar har en annan kulturbakgrund än en svensk och 
har ännu inte (efter tjugo år) kommit in på den svenska arbetsmarknaden. 
Sex av mödrarna arbetar inom vården på lägre befattningar, vanligen deltid. 

Om jag skulle dela in familjerna utifrån ungdomarnas egen indelnings
grund i socio-ekonomiska grupper så skulle familjen tillhöra någon av grup
perna: "dom rika" (grupp 1), "Svenssons" (grupp 2) och "ingenklassen" 
(grupp 3). Enligt deras egna bedömningar skulle endast två av dem tillhöra 
den mest välbärgade gruppen. Sex av dem skulle tillhöra "Svenssons" även 
om fyra av dem säger "Svenssons - med råge" och antyder att "nogfinns det 
pengar allt". Sju ungdomar definierar familjens ekonomi som varande i be
hov av hjälpinsatser från samhällets sida, inte ständigt, men ofta. De ungdo
mar som betraktade familjens ekonomi som god ansåg inte att detta faktum 
på något sätt inverkade på familjens känsloklimat. Pengar och känslor har 
inget samband, anser de, och fem av ungdomarna betecknar familjens eko
nomi som god och känsloklimatet som dåligt. Ingen av ungdomarna anser 
sig leva i en familj där ekonomin är dålig men känsloklimatet gott. Sju av 
dem bedömer både ekonomi och känsloklimat som dåliga, medan tre av dem 
bedömer båda som goda. Avgörande för känsloklimatet är också när i tiden 
frågan ställs, då ungdomarna anser att faderns närvaro reducerar möjlighe
terna till en god stämning. 

Alkohol har förekommit i stor mängd i elva av de femton familjerna och 
det är främst männen som brukat/missbrukat. I sju av familjerna är det enbart 
männen som missbrukat alkohol/droger. I fyra av familjerna har även kvin
nan missbrukat, dock inte i något fall som den enda vuxna missbrukaren i 
familjen. 

Samtliga informanter har varit vittne till våldshändelser i familjen. Tret
ton av dem har också varit utsatta för fysiskt våld. De är alltså både vittnen 
och offer. För nästan samtliga ungdomar, i 14 fall, gäller att den som är för
övaren av våldet i familjen i första hand är den biologiske fadern. I hälften 
av familjerna har dessutom andra män, som i egenskap av fadersfigurer in
gått i familjen, utövat våld. I samtliga femton familjer är det mannen som är 
att betrakta som förövaren. I åtta fall har enbart den biologiske fadern och i 
fyra fall fadern och styvfadern, eller andra män, varit de som utövat våld. I 
tre familjer har även kvinnan brukat våld. Magnus har aldrig sett sin bio
logiske far och kan inte uttala sig huruvida denne är en man som utövar våld, 
däremot vet han att de olika män som fungerat som fadersfigurer har varit 
våldsamma mot honom själv och mot modern. En flicka och en pojke har 
bevittnat våld som utövats av båda föräldrarna och av flera män som modern 
haft nära relationer med, och själva varit utsatta för våld från alla utom sin 
biologiske far. 

Fem av flickorna men ingen av pojkarna har blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. I åtta av familjerna har mödrarna varit utsatta, och i två av dessa 
familjer blev även flickan utsatt för sexuella övergrepp. Den flicka och den 
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pojke som inte själva varit utsatta för fysiskt våld, tillhör de fyra ungdomar 
från familjer där det inte förekommit några sexuella övergrepp, enligt vad 
ungdomarna själva känner till. 

De enskilda informanterna 

Efter fyra års bekantskap avtecknar sig siluetterna av femton unika individer. 
Nedan får var och en komma till tals med hjälp av citat, och uttrycka sina 
tankar dels om positiva och negativa sidor av sin personlighet och dels något 
om situationer som varit trivsamma och roliga eller tvärt om, tunga och 
svåra. Jag har valt denna presentationsform och dessa områden för att jag vill 
visa ungdomarna som individer och som en del av en specifik kontext - upp
växtmiljön. Jag har också valt att låta dem presentera tankar om sin skolsitu
ation för att illustrera en situation på en viktig arena utanför hemmet. 

Anna är den vetgiriga extramamman som tar ett stort ansvar för hus och 
hem. Småsyskonen får både kärlek och nybakade bullar. Samtidigt försöker 
Anna ta reda på det mesta om hur livet fungerar genom att läsa allt hon kan 
komma över. Anna har vuxit upp med sina biologiska föräldrar och flera 
syskon. Familjen flyttade från den ena landsändan till den andra och Anna 
talar om tiden före och efter "flytten". Hon har släktingar på båda ställena 
och håller kontakt med dem. Om sig själv säger Anna: 

"Jag är snäll, jag försöker vara så ärlig som möjligt och är väldigt 
rättvis och tillrättavisar andra människor som gör fel. Som behandlar 
andra orättvist, det tycker jag inte om så då brukar jag lägga min 
näsa i blöt. ... Och sen; jag är söt, bara bra egenskaper, jag brukar 
vara hemskt glad och skratta mycket... Jag är jag och jag får duga. 
Man ska vara sej själv. Jag vill vara glad helst och snäll och så där 
men ibland låser jag in mej i mej själv och blir så där depressiv och ja 
... man känner att man inte är värd nåt och inte är nånting att ha ... 
när man är deprimerad vill man inte visa sej över huvud taget, jag 
brukar ha såna perioder. Det är väl så att den inre sidan är jag väl 
kanske inte så himla missnöjd med, men den yttre! Som när jag har 
gjort mej snygg för min kille och ändå så duger jag inte. Man försöker 
göra sitt bästa med sej själv och se bra ut men har ingenting för det. 
Du är väldigt söt, dom säjer det, men jag vill inte höra det för jag vill 
vara vacker! Men det säjer dom aldrig. Det sämsta med mej är miss
tänksamheten och svartsjukan - det är väl det sämsta. " 

Anna har aldrig tidigare berättat om våldsamma situationer i sitt liv, som till 
exempel denna; "då pappa hämtade yxan och sa: Jag ska slå ihjäl dej, och 
mamma fanns bredvid mej och kunde inget göra". Den situationen kommer 
upp vid nästan varje intervju, även när Anna försöker beskriva en situation 
hon upplevt som trivsam i motsats till en situation som varit tung: 
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"Alla dom lyckliga situationerna blir ju tunga i längden. Man får ju 
aldrig ha dom kvar, man får ju aldrig ha riktigt mysigt. Det är ju så 
mycket som har hänt. Allting är tungt. Det beror på vad jag ska välja. 
Jag tror redan att jag har berättat om det förut, när pappa skulle slå 
ihjäl mej med yxan... I och för sej det är ju olika situationer, men dom 
år ju lika tunga allihopa, fast olika ...så det går som inte att välja nån 
... Då farsan höll på att ringa och hota och tala om hur dum i huvet 
jag var ... det var tungt. Han ville knäcka mej. Och förhöra mej om 
vad mamma gjorde. Och hota med vad han skulle göra med henne och 
ungarna om jag inte slutade stötta dom. " 

Anna har varit mobbad i skolan. Hon har fått höra av klasskamraterna att 
hon är "ett sär, ett CP", vilket hon förklarar som irriterande men inte alltför 
tungt. Det var värre när hon blev öppet utstött ur grupparbetet i klassrummet 
och när hon försiktigt klagade fick till svar "no brain - no pain". Anna har 
alltid tvivlat på sin förmåga att klara skolarbetet. 

"Det är ganska tungt att gå i skolan. Tycker jag. Samtidigt så känner 
jag det att, vaddå, det är väl ingenting. Nog ska jag väl klara av det 
här. Men ändå är det som att man har krav på sej själv när det gäller 
skolan, att man ska klara proven ... och riktigt nöjd med godkänd år 
man väl inte heller... men samtidigt så känner jag att jag inte vet om 
jag orkar så mycket mer... det är så mycket prov, så mycket man ska 
göra. " 

Berit beskriver sig själv som den lilla teaterapan som är både festfixare och 
skådespelare. Det är svårt för henne att få tiden att räcka till för allt roligt 
som finns att göra och vännerna står på kö för att få vara med i hennes upp
tåg. Berit oroar sig ständigt för sin mors dåliga hälsa, och önskar att de två 
ska få några fina år tillsammans innan moderns sjukdom helt ska ta över 
vardagslivets rutiner. Berit är glad och entusiastisk, deltar i de aktiviteter 
stadsdelen erbjuder och skriver artiklar i bostadsrättsföreningens med
lemstidning. Hon odlar sina konstnärliga anlag; dans, musik, konst, teater 
och författande och säger sig vara nöjd med det mesta. 

"Jag är jag. Jag är den jag är. Jag är en delad person. Jag hjälper 
hemskt gärna människor men jag ska se att dom är ärliga, att dom 
menar det dom säjer, att dom inte går och pratar nåt annat sen. Så det 
är mycket så här: är du snäll mot mej så är jag dubbelt så snäll till
baks, men är du elak så är jag det dubbla också. Så det är delat. Sen 
så, jag vet vad jag vill i livet, jag vet vad jag tycker om, jag vet vad jag 
inte tål och jag vet vad som är rätt och fel. I min åsikt va. Jag säjer det 
jag tycker och tänker, ibland så håller jag tyst va, men jag iakttar 
mycket. Jag observerar ganska mycket. Jag kan sitta och prata, och 
nästan skratta ihjäl mej, men jag observerar ändå. Jag är väldigt 
självsäker, har bra självförtroende men är inte sån att jag tror mej 
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vara störst, bäst och vackrast. Såna människor tål inte jag. Det är bra 
om man tror på sej själv, men inte överdrivet så att man ser ner på 
människor. Jag tycker att alla är lika, jag tycker inte att materiella sa
ker har så stort värde mot människan då. Sen så, mina dåliga sidor är 
väl... jag är oerhört envis, det är väl bra ibland, men jag förlåter 
aldrig ett svek nästan. Sviker man mej en gång så kommer jag aldrig 
att lita på den personen igen, och jag litar aldrig på nån till 100%. " 

Berit kan inte berätta om en enda situation under uppväxten som varit triv
sam och positiv. Hon har desto fler upplevelser med negativa förtecken. 

"Jaa, jag vet inte ... jag kommer inte att tänka på nån ... kan det vara 
... jag vet faktiskt inte ... det kommer några minnen. Det tror jag är 
när pappa slår mamma, faktiskt. Det är alla dom minnena... Eller när 
jag var beredd att ta till knark bara för att komma bort från den 
desperation jag kände. Eller när man känner sej som mest ensam och 
sviken, nej inte sviken utan övergiven, hopplöst. " 

Berit har avslutat alla intervjuer i positiva ordalag. 
"Jag får den kärlek jag behöver, jag kräver inget materiellt. " 

Berit har lätt för att få kontakter och har varit något av en ledarfigur för en 
viss grupp i skolan. Samtidigt har det varit en utsatt position, avundsjuka och 
konkurrens mellan flickorna har lett till klösmärken och förlorade hårtussar. 
Studierna har hon klarat bra med hjälp av hårt arbete. 

"Jag har inte ... alltså, när jag gick där på skolan så var jag en av de
ras bästa elever. Och nu så har jag gått igenom alla inträdesproven... 
Jag har fått göra mycket för att komma hit där jag är nu. (pustar, min 
anm.) Skolan. Jag vill så gärna gå i skolan, jag vill så gärna gå den 
här linjen ... Jag vill veta hur det ska gå med skolan. Samtidigt som 
jag är rådd för att inte klara den här linjen. " 

Caroline anser att akvarellmålning är det roligaste som finns, det kan man 
ägna all sin tid åt. Det är faktiskt lika roligt som att läsa sagor och spela 
dockteater med småsyskonen. Egentligen skulle Caroline kunna hålla på 
med nästan vad som helst, bara hon slipper gå i skolan för där känner hon sig 
bara dum. Om vad som är det bästa med henne som person säger Caroline: 

"Bästa?... det är väl humorn. Annars ... det är väl att jag lätt blir så 
stött och ledsen och sådär, det har ju med självförtroendet att göra. 
Skulle jag bygga upp det och få det bättre så skulle ju allt vara bra. 
Annars ... jag blir lätt arg, eller ja över småsaker och så. Jag är väl 
glad egentligen, väldigt glad, rolig vet jag. Nästan alla tycker att jag 
är rolig, det har dom tyckt sen jag växt upp, i skolan har dom tyckt att 
jag varit den roliga tjejen, skämtat om allting och så, ... så vore det 
inte för komplexen jag har så är jag ju väldigt så där lycklig, trivs med 
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livet... men dom (komplexen, min anm.) minskar mer och mer... med 
vikten. " 

Caroline har nära till sina upplevelser, både positiva och negativa. När hon 
talar om semester är rösten mjuk och hon talar eftertänksamt, småleende. 
Tankarna på situationer av annat slag får rösten att låta hårdare. Hon talar 
fortfarande långsamt, men med blicken i fjärran. 

"När mamma och jag åkte iväg på semester. Det gjorde vi varje år ett 
tag. Då var vi i en stuga, vi spela badminton på kvällarna. Mamma 
låg och sola på stranden och jag satt och byggde sandslott eller åkte 
vattenrutschbana. Dom åren är dom mysigaste jag vet. Men dom 
andra... det är så mycket! Det var, jag kanske bara var sju år så där, 
det var när mamma och pappa var skilda, och då var pappa full 
ganska ofta. Han kom ofta fidi till oss men mamma ville inte släppa in 
han. Jag tyckte synd om han. Mamma våga inte släppa in han för han 
börja slå henne direkt. Även fast han sa: jag lovar att inte röra dej. 
Han slog henne direkt hon öppna. Men jag kände mej kluven, jag gick 
och fundera: vad gör pappa nu, det är synd om pappa. Ändå så tyckte 
jag synd om mamma. " 

Skolan har varit något av en mardröm för Caroline. Hur mycket hon än för
sökte slappna av och undvika att rodna och stamma så lyckades hon inte. 
Kamraterna var inte särskilt dumma emot henne för hennes "miss
lyckanden", men hon har alltid känt sig dum och utanför. 

"Jag hatar såna där läxförhör när man fick prata högt. Även om jag 
hade läst på läxan jättebra och visste att jag kunde den utantill så höll 
hjärtat på att stanna på mej. Jag fasa för skolan, att läsa högt och så 
... bara för att jag visste att alla satt och lyssna ... jag tyckte att alla 
bokstäver flöt ihop. Det var det där med klasskompisarna som 
skrämde. " 

Doris anser att hon är en företagsam person som ser till att fa sina önsk
ningar uppfyllda. Om de är inom räckhåll, vill säga. En snäll pappa låg inte 
inom möjligheternas gräns, trots att hon rymde utomlands för att han skulle 
sakna henne och sluta slå henne. Då lämnade hon honom för gott. Hon sak
nar sina småsyskon och ger sin kärlek till hästen Elvis i stället. Doris är van 
att människor runt omkring henne tittar mer än en gång. Hon säger att det är 
irriterande att bli uttittad, men roligt att vara "så otroligt vacker" som hon 
ofta får höra att hon är. 

"Jag är en allvarlig person. Jag har höga krav på mej själv, vilket år 
nackdelar oftast. Jag har väldigt svårt för att bryta en mask eftersom 
jag alltid har varit dockan: perfekt, vacker, fint klädd och fräsch jämt 
och ståndigt. Jag har ingen chans till att vara ful, deppig och ful. Jag 
är en stark person. Ska jag vara, men jag är en väldigt svag person 
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innerst inne, men det är det ju inte så många som vet. Jag är duktig på 
att agera och jag röker för mycket. Jag är duktig på att teckna. Det 
bästa med mej är att jag står ut. Jaa, att jag kan hålla mej kvar på li
nan och inte har ramlat ner än. Det har varit så nära så många 
gånger och jag har klarat mej. Det är jag väldigt stolt över faktiskt, 
för jag tror inte att det är så många som skulle har klarat av det, var
ken psykiskt eller fysiskt fatt ändra sin situation, dvs flytta, min anm./ 
Jaa, det känner jag faktiskt. Det kan gärna vara upp- och nergång, 
men jag känner att jag har nåt större än alla andra. Jag klarar av det, 
jag har klarat det hittills, vilket gör att jag kan sitta här nu. Det år nåt 
underbart! Jag känner mej betydligt bättre nu. Jag tar inte åt mej lika 
mycket som jag gjorde då. Jag vet inte. Jag bryr mej mer om mej själv 
nu, jag kanske har blivit för egoistisk, jag vet inte vilket. Men folk som 
jag träffar nu vet ju inte så mycket om mej. Vilket i och för sej är bra, 
men om vi ska bli vänner så måste dom få veta om min bakgrund. " 

Doris kan inte beskriva någon positiv eller mysig situation under uppväxten. 
Tvärt om. 

"Det var faktiskt svårt!... jag kan faktiskt inte komma på nån mysig 
situation ... jag har aldrig upplevt nån ... Kanske när jag var väldigt 
liten och kunde stå och titta ut över havet. Jag stod alldeles själv och 
njöt av havet, och jag visste att jag var alldeles själv ... Havet är nåt 
fint för mej. Dom tunga situationerna däremot... den första som mina 
ögon såg, det var när pappa kastade kokande vatten på mamma. Det 
var inte meningen att jag skulle se ... jag var väl 3 år ungefär. Hon 
skrek inte, det har hon aldrig gjort. Men jag undrade vad jag hade 
gjort för fel, nåt var fel. " 

Skolsituationen har varit bra for Doris. Hon har aldrig varit rädd eller utsatt i 
skolan. Däremot har hon känt en press på sig hela tiden, ett krav på sig att 
vara både vacker och begåvad. 

"Själva skolan var okej, men jag var ju tvungen att hålla masken där 
med, det var alltid jag som skulle vara störst, bäst och vackrast och 
jag klarade mej genom skolan utan några problem. " 

Eva är den verkliga kattälskaren. Hon är också arbetsmyran som inte kan 
sätta sig i lugn och ro om det är något mamma eller syskonen behöver hjälp 
med. Om alla hjälps åt går det fortare och är mycket roligare, tycker Eva, 
och delar på ansvaret för syskonens fostran med modern. 

"Ja, jag försöker hålla ordning på rätt och fel. Försöker göra dom 
rätta grejerna i stället för dom som är fel. Jag försöker i alla fall. Och 
lyckas ibland... Hur jag är? Det vet jag inte. Men jag kan nog vara 
rätt tjurskallig, jag också. Jag brukar väl ha varit rätt pigg om jag inte 
har varit sjuk eller nånting, alltid glad och så. Jag går aldrig på bio 
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och aldrig på dans. Jag törs inte det. Jag är en fegis ibland, jag tror 
attjag är räddför killarna. Det kan hända att jag ska prova nån gång. 
Jag försöker vara positiv till det mesta. År det nån som behöver mej så 
brukar jag försöka ställa upp. Sen vet jag inte riktigt ...jag har inte så 
där fruktansvärt lätt för att bli arg heller. Jag kan bli lite småirrite-
rad, men då brukar jag dölja det i stället. Jag hade sönder en dörr en 
gång, så det finns lite humör i alla fall!" 

När Eva nynnar på en visa under vår skogspromenad, frågar jag vad det är 
för något hon sjunger, och far ett svar som är karakteristiskt för henne. 

"Sjunger! Ja, då vissnar nog allting häromkring. Jag tror till och med 
att blåbärsriset skulle få fötter och springa iväg. Nej, sjunger gör jag 
inte. Och spelar... det jag spelar någorlunda är vanliga spel och kort
spel. Det är det enda jag törs spela. Men jag lyssnar gärna på musik " 

Exempel på situationer med positiva respektive negativa minnesbilder kan 
Eva illustrera. Men, det positiva håller inte i sig, utan förändras och övergår 
till något negativt. 

"Det skulle ha varit en julafton, när man sitter vid julgranen och alla 
klapparna kommer. Då är alla så här glada och vänliga, så där extra 
mycket. Men sen brukar det alltid bli så att nån surnar till och blir 
grinig eller avundsjuk på nån annan, så då går ju den upp i rök! Men 
det brukar vara just innan, va, hela den dan med Kalle Anka ... Det 
mest negativa ... Det kan jag inte säja på rak arm. Men det är ju när 
mamma hamnar i farozonen, då brukar det bli som värst... man är ju 
lite ständigt rädd att det ska hända en gång till, det är ju klart, man 
vet ju aldrig när det händer nästa gång..." 

Eva är full av aktivitet och energi. Men inte för skolan, säger hon, för den 
har varit fullständigt ointressant. Det skulle inte vara så dumt om lärarna 
kunde ta vara på den energi som går förlorad i ett klassrum, anser Eva. För 
det är ansträngande att ta igen den allmänbildning som erbjudits men inte 
mottagits, det tidigare ointresset belastar framtiden. 

"Jag behöver inte läsa särskilt mycket för att komma ihåg nånting, 
men jag har struntat i att läsa. Jag har definitivt inte svårt för att 
fatta! Men jag är lat, och jag har varit okoncentrerad och inte haft ork 
att läsa läxor. Jag vill ha lite mer variation, lite mer aktivitet, det 
måste fånga mitt intresse så att jag orkar igenom ... Om jag däremot 
läser en Western, där händer det nåt, det är lite skjuta och lite action 
... det är görbra! Men rent allmänt så har jag för dålig allmänbild
ning, jag vet inte hur man ska göra saker, hur man ska gå till väga. 
Jag meiste jämt fråga mej fram. Men jag tar mej fram, jag klarar mej, 
jag ger mej inte förrän jag förstår. " 
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Fia klassar sig som en "dansloppa" som helst vill vara ute på dans. Om hon 
inte har möjlighet att dansa vill hon tillbringa sin tid med mycket gamla 
människor som kan berätta för henne om hur livet var förr. Om de berättar 
för henne så kan hon sjunga för dem. Det är bara att välja för repertoaren är 
stor. Fia sjunger i två körer, en flickkör och en blandad kör. Hon är sopran. 
Fia anser sig vara feg och osäker. Hennes beskrivning vid olika tillfällen 
tyder på att olika stämningar då varit rådande: 

"Jag är aktiv, jag gillar att göra mycket, jag är väldigt sportig av mej. 
Jag gillar att umgås med folk av alla möjliga slag, både kvinnor och 
killar och unga karlar och män, och allt vad det där heter. Jaa, det 
bästa med mej är att jag ser allt positivt, och det tycker jag är bra. 
Förut så såg jag mycket negativt, men det fungerar inte. ... Men jag är 
en bra person som kan lyssna. Jag kan lyssna på alla möjliga. Men 
jag tycker problemet är när nån ska lyssna på mej. Jag kan ge alla råd 
och lyssna på dom och klara av det. Jag tycker det är roligt att sitta 
och lyssna på andra. Jag är alltid nyfiken. Det är alltid spännande att 
höra vad folk gått igenom. Och sen, när dom klarar av det, så känns 
det roligt. " 

Fias bästa och trivsammaste situationer har tidigare varit när hon fått vara 
ifred, men idag är det inte så. Nu trivs hon med att ha familjen samlad. 

"Det är nog när vi samlas allihop. Både barn och föräldrar. Förut var 
det ju inte så, vi bråkade ju väldigt mycket. Men nu... Jag har faktiskt 
längtat hem. Det blir som att när jag har varit ensam för länge så ... 
Jag har varit ensam nu, och det känns att jag längtar hem. " 

En stor del av Fias kraft behövs för att glömma otäcka situationer. Hon ger 
exempel på en av dem och säger samtidigt att det finns hundratals likadana 
att välja på. 

"Jag sa nej, men jag hade släppt han för nära. Ja, alltså, jag släppte 
han närmare och närmare kroppen, jag trodde han tyckte om mej. 
Och sen så sa jag nej, för jag såg att det inte var så, för han tittade 
inte mej i ögona. Och då försökte jag att säja nää, men han lyssnade 
inte. Jag släppte han för nära kroppen, jag fick slå mej fri. Inte så där 
våldslå, men att försöka slå bort han med händerna. Vifta framför 
ögona så att han inte skulle se och så slita bort händerna. " 

Fia har aldrig funnit sig till rätta i skolsituationen. Hon har svårigheter med 
att läsa och skriva och tycker att det mesta av innehållet på lektionerna har 
gått henne förbi och därmed lämnat henne oberörd. Hon har däremot inte 
varit oberörd av att vara mobbad och helt sakna vänner. 

"Det är inte nåt bra. Jag har då aldrig trivts i skolan. Jag har som 
haft dålig kontakt med lärarna, med mina skolkamrater och haft svårt 
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för att låsa. Jag har haft tråkigt, det har som inte varit någe kul. För 
om man hade haft en kompis till exempel som man kunde gå till och 
läsa läxan, eller om dom hade frågat hur jag mått eller så... men det 
gjorde dom aldrig. " 

Göran säger att han har svårt att välja vem han helst vill vara, storfiskaren 
eller trubaduren. Han ägnar båda dessa intressen all sin fritid. Göran har en 
mycket utmanande och självständig klädsmak, vilken ger signaler om en 
mycket tuffare kille än den som sitter i soffan och förvånat berättar att han 
lyckats laga något elektriskt. Göran säger att han håller ögonen på sig och 
sitt, och att det finns skäl att vara uppmärksam. 

"Jag dricker för mycket! Det är väldigt dåligt. Öl. Jag har svårt att 
passa tider också. Sen ... jag kan nog bli riktigt asförbannad. ... Jag 
har ju regelbundna svackor som kommer. Jag blir uttråkad och arg, 
lättretad och ledsen. Jag står inte ut i tråkigheten. Allting som jag 
vanligtvis klarar blir till stora svårigheter och jag kan inte släppa in 
mera. Då super jag vanligtvis. När jag får en svacka så försöker jag 
att inte visa det utåt. Det är det som svackorna handlar om oftast, jag 
vill bort från vardan och vanorna. Jag vill inte bli en vanlig Svensson. 
Jag vill ha lite på kanten till det udda. Att gå mot strömmen är jobbigt, 
men det är faan så mycket roligare. Man ska leva på gränsen till van
sinne. Det är roligare så. Jag vill inte ha nåt Svensson-liv. Jag har 
inte lust att göra det. Jag vill inte jobba sju till fyra ... jag vill jobba 
kvart i sju till kvart i fyra! Jag vill inte vara som andra. Jag vet att det 
år jävligt barnsligt, jag vet det, det får jag ofta höra, men ändå... Men 
egentligen är det mest för att synas. Det är nån sorts tvångstankar. 
Dom som ser mej ska komma ihåg mej. Folk ska kunna komma ihåg 
mej när dom har sett mej en gång. " 

Det finns ett och annat roligt minne i samband med familjen. Det var när 
föräldrarna verkligen försökte göra något bra av en dålig situation. Göran 
pendlar mellan att våga tro att något skulle ha kunnat vara bra, och att po
ängtera att han definitivt har dragit ett streck över det förgångna. 

"Om pappa varit nykter och dom varit gifta och lyckliga ...då skulle 
allting ha varit bra! Men ... Jag har sörjt färdigt. Det har jag gjort. 
Jag har varit ledsen över det. Man liksom kommer hem till nån och 
ser deras familj, hur jävla bra det är där, då blir man lite bitter över 
attjag aldrig har haft det så... och dom har haft det så jävla bra!" 

Göran har aldrig känt sig riktigt väl till mods i skolsituationen. Han har haft 
svårt att inordna sig och göra som lärarna säger och vara som de andra ele
verna. Oavsett vad saken har gällt så har jag alltid protesterat, säger Göran. 
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"Klassföreståndaren ringde och sen satte dom mej på praktik i sex 
veckor och höll på sådär. Men jag sa att jag jobbar inte för ingen lön! 
Slita som en neger för ingenting, det gör jag ju inte. " 

Hans är filosofen som anser att det mesta som händer i samhället idag är 
tvivelaktigt. Han tror att det måste ha varit bättre förr, när de stora filoso
ferna levde, för då hade dom tid att sitta ner och tänka dom stora tankarna. 
Nu är allt bara ytlighet, vinstintressen och skräpkultur, framför allt i mass
media. Det senaste året har Hans läst på komvux och känner att han klarar av 
att studera. Självförtroendet har ökat mycket, anmärker Hans, men inte 
skadligt mycket. 

"Hur jag är? ... Ja, rätt bra. Förr var jag rätt kritisk mot folk, tyst 
alltså, jag sitter inte och klagar på dom. Som om man själv var nån 
slags Gudfader. Nu bryr jag mej inte. Fast jag har nog lite —Taa, jag 
har nog lite för bra självförtroende. Litar för mycket på mej själv. 
Men jag klarar mej ju, det gör jag. Även om jag har för mycket själv
förtroende så är det inte skadligt. Ingen risk att nånting går åt pipan 
direkt. Jag brukar lyckas med det jag tar för mej, jag tar inte för mej 
för mycket åt gången. År jag ute efter nånting så grejor jag det. Jag 
tar små steg i taget. Lyssnar sällan till vad andra säjer. Mycket en
samvarg. Brukar ha lite för höga förväntningar ibland. Det tycker jag 
inte om. Och är det dåligt så är det inte hela världen, för det visste jag 
ju. Jag tar det med en klackspark allting. Det brukar jag försöka, men 
jag misslyckas rätt ofta. Jag har alltid varit så här. Fast... jag har va
rit så jävla osäker så jag har inte kunna fixa mina prylar. Det har va
rit för mycket röra. " 

När Hans beskriver en positiv situation blir det självklart ett tillfälle då han 
är ensam. 

"Allt var frid och fröjd och man hade glömt bort mej, ingen brydde sej 
för fem öre och jag höll mej borta. Jag hade kontroll, jag hade min 
bekantskapskrets, schysst folk. Det gick bra som faan, jag gick ner på 
stan, titta och så. Jag gick inte på helspänn, koncentration och så, så 
man får alla blickar på sej. Jag gick och titta på skyltfönster, på ut
ställningar av måleri och skulpturer och grejer. Skitkul! Jag var mest 
ensam. Det var rätt kul. Men jag gjorde ingenting speciellt, tog det 
bara lugnt, hade inga bekymmer. " 

Den tunga och negativa situation Hans beskriver är våldsam, enligt hans 
benämning av det hela var det "inte trevligt". 

"Det var en snubbe som slog på farsan. Han var och hälsa på precis 
när vi hade flyttat hit. Han drack sprit, farsan, men är rätt lugn, han 
muckar aldrig med nån... Snubben slår farsan på käften. Farsan höjer 
inte ens armarna. Slaget tar rejält, det rinner blod och flaskorna fly
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ger iväg genom rummet. Farsan visar varken rädsla, feghet eller blir 
förbannad. ... Då får han en snyting till! Men då ligger han kvar, han 
tar sej inte upp. Det tycker inte jag var nåt trevligt. " 

Hans tycker att han klarar sina pågående studier över förväntan, vilket han 
tillskriver den aktuella utbildningens kvalitet. 

"Joorå, jag grejar det. Det som det handlar om och lite till. Det här är 
en bättre skola än den vanliga. Hittills (innan komvux, min anm.,) har 
jag inte trivts. Det har bara varit skit hela tiden. " 

Ingvar beskriver sig själv som den ständigt förälskade och orolige anden. 
Han säger att han inte kan sitta still tillräckligt länge för att läsa en läxa, så 
"det skiter sej" med skolan. Men det gör ingenting för det går bra att ordna 
arbete, ett lärlingsjobb i den bransch han helst vill arbeta. Så det kommer att 
gå bra, det ordnar sig, övertygar Ingvar. Han säger sig ha ett gott självförtro
ende och tycks vara väl medveten om både sina goda sidor och sina tillkor
takommanden. 

"Det bästa med mej är att jag kan reda ut begrepp. Jag kan förklara 
för folk. Jag kan manipulera. Okey, för mej är det bästa att jag kan 
manipulera med mycket folk. Jag kan få ... helt enkelt... jag kan lura 
folk Eller lura ...jag kan få folk att förstå vadjag menar på ett enkelt 
sätt. Samtidigt, om folk sätter sej på vrångsidan, kan jag få dom dit 
jag vill ha dom. Mitt personliga engagemang är det bästa som jag 
har! Det sämsta med mej är att jag ofta är på dåligt humör... Nej, jag 
vet inte. " 

Ingvar berättar att de situationer han väljer att beskriva som positiva snabbt 
övergår i de han väljer att beskriva som negativa. Det skiljer endast några 
timmar och ett antal centiliter mellan dem. 

"Jag kan nämna 14 stycken: Varje midsommarvecka! Det var så att då 
for hela familjen och fiska. Vi for varje år. Sen började mina föräldrar 
att störa genom att dricka för mycket. Morsan och farsan drack, sov 
och hade huvudvärk. Jag och mina systrar fiska. Sen sa jag att jag inte 
ville dit nån mer gång, för att dom drack. " 

För Ingvar har mycket förändrats under en tid. Han ser det som om en osä
kerhetskoefficient har smugit sig in i hans hjärna. Det är något nytt, så var 
det inte förr. 

"Det är jobbigt. För jag vet inte själv hur jag är när jag vaknar på 
morgonen. Ibland kan jag vara irriterad, ibland kan jag vara glad. 
Det kan vara en störande gladhet. Jag kan vara, vad heter det, gå nån 
på nerverna bara för att det är roligt. Skadeglädje går igen, men 
vaddå. Jag kan vara perfektionist. Det finns så mycket. Jag kan vara 
lat, jag kan vara pigg, jag kan vara energisk. Förut var det så att från 
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kvällen tidigare så visste jag på ett cirkus, ja. Men nu vet jag inte, nu 
är jag inte lika stadig. Men jag skulle vilja ha det som tidigare då jag 
åtminstone hade nån aning om hur jag skulle vara. Personligen är det 
mycket som händer. Det är mycket som man måste tänka igenom. Vem 
är jag? När jag var yngre så kunde jag engagera mej i flera olika sa
ker samtidigt. Jag kunde bry mej mycket, jag kunde sköta saker, jag 
kunde ta hand om mycket på en gång. Nu kan jag lägga mina krafter 
på max två till tre saker. Och hålla mej koncentrerad på det, så jag vet 
vadjag håller på med. Så att det blir åtminstone bra. Just nu så år jag 
en irriterad person, mycket lättirriterad. Förut kunde jag hålla på med 
grejer, hålla ut, hålla på hur länge som helst med samma sak. Fast det 
tog lång tid. Jag hade tålamod och var mycket mer säker på mej 
själv. " 

Ingvar har egentligen ingenting emot skolan, men han tror mer på riktigt 
arbete. I skolan har han inte känt sig göra någonting vettigt, även om det har 
varit en lugn och bra plats att uppehålla sig på. Han har varit mobbad men 
också haft vänner på skolan. 

"Egentligen, jag skulle ha passat mycket bättre in i tidigt nittonhund
ratal när man gick... börja jobba när man var femton bast och gick 
som lärling. Och sen fick man ett fast jobb. Och sen jobba man på det 
jobbet tills man dog. Det skulle passa mej mycket bättre. Om jag job
bar i två till fyra år så får jag ju dubbelt så mycket utav värde. Jag 
kan lära mej en massa saker i skolan men bara teoretiskt. När jag 
kommer till arbetet så ser jag att det inte var värt nåt. Arbete måste 
man lära sej på arbetet. Där kan man få både teoretiska och praktiska 
kunskaper samtidigt. Jag kliver hellre upp till ett jobb än att jag kliver 
upp till skolan. " 

Jenny har ständigt någon organiserad fritidsaktivitet på gång. När vi först 
träffas, har hon ägnat den senaste tiden åt buggkurs. Förra vintern var det 
läsning av skönlitteratur. Samtidigt pågår varje dag produktion i form av 
skrivande av dikter och dagböcker. Dessemellan varvar hon brevskrivande 
med läxläsning. När Jenny ska beskriva sig själv säger hon: 

"Jag är envis, väldigt envis. Jag ger mej aldrig om jag har bestämt 
mej för nåt. Och... jag är nog en ganska mogen person, för min ålder. 
För jag har varit med om mycket. Och... jag har humor, tror jag. Men 
jag tror även att jag kan vara väldigt allvarlig. Jag har ärvt efter min 
pappa att jag kan manipulera, övertala folk saker. Jag har lätt för att 
prata mej ur situationer, få det att verka som att nånting som jag har 
gjort, det var egentligen inte mitt fel. Jag kan prata mej ur saker så att 
det blir till min egen fördel till slut, på nåt sätt blir det det till slut. Jag 
tror att jag är ganska ... vad heter det... aktiv. Om jag har bestämt 
mej för nåt så ser jag till att jag genomför det. Beslutsam. Men jag är 
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nog ganska lat av mej. Jag har lätt för att lära känna människor, jag 
har lätt för att genomskåda människor som ljuger eller försöker mani
pulera ... Det går nog att lita på mej! Jag håller hemligheter och för
söker hjälpa dom jag kem hjälpa... Det sämsta är nog att jag är lat av 
mej, att jag manipulerar och bestämmer över andra. Jag vet inte sä
kert själv, men jag tror nog på nåt sätt att jag gör det. Så att jag får 
det till min egen fördel till slut, men det var inte meningen att det 
skulle bli så. " 

Jenny kan berätta om hur hennes far styrt över hela familjen med sitt våld. 
Det finns många dåliga situationer att beskriva, men det tänker jag inte på nu 
säger Jenny. 

"Jag trivs väldigt bra just nu ... med skolan och allt... Det enda jag 
funderar på är når jag ska hinna bo hos min mamma och mina systrar 
... Jag vill gärna bo hos dom också. Jag vill hinna uppleva lite av min 
uppväxttid med min mamma. Men jag tror det ordnar sej. Vi har ju 
ändå fin kontakt. " 

Att Jenny trivs i skolan är inget tillfälligt. Det har hon alltid gjort. Hon har 
aldrig varit mobbad utan ständigt varit i centrum av kamratgruppen. Jenny 
kallas för skolans ljus och säger om sin skolsituation: 

"Jaa, som jag sa förut så har jag lätt för att anpassa mej. Jag har 
trivts i alla skolor jag gått i. Jag tycker att jag har gort bra ifrån mej. 
Visserligen skulle jag ha kunnat bättre, men det är ingenting som för
ändrar hela livet, om jag inte har gort allt jag har kunnat. Jag har ju 
fortfarande gymnasiet framför mej, universitet och fortsatt utbildning 
... så då måste jag nog anstränga mej lite mer, men jag har gjort bra 
ifrån mej ändå. " 

Karin vill vara allas vän och hon tillbringar sin tid antingen i kyrkan, på 
torget bland de utslagna eller hos någon handikappad som kan behöva lite 
hjälp. Det är svårt att välja mellan flera roliga saker att göra, säger Karin, 
exempelvis mellan att åka på skolresa eller att hjälpa de handikappade. Un
der senaste tiden har Karin funderat på varför hon fungerar som hon gör, då 
hon inte mår bra av det. Varför är jag så här, undrar hon. 

"Jag har så svårt att säja ifrån. Och så gör jag saker som jag inte vill, 
och mår dåligt efteråt. Då laddas aggressionerna upp. Folk kan ut
nyttja mej. Och det är det dom gör. Jag blir utnyttjad av alkoholister. 
Lånar ut pengar. Gör tjänster. Utför vissa saker som dom vill ha 
gjorda. Jag gör allt dom vill, för jag tycker så synd om dom. Jag vill 
hjälpa dom. Men samtidigt så känner jag mej utnyttjad och jag laddar 
upp aggressioner.... Och så är jag mörkrädd. Sover med lampan tänd. 
Jag tror på spöken. Ibland så har jag känt att nån har kommit och satt 
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sej på min säng. Det hände ofta. Jag kände att nån satt där, men jag 
vågade inte titta. För jag visste att alla andra sov. " 

Karin har många aktiviteter att välja mellan på sin fritid och hon tycker att 
tiden inte räcker till. När hon berättar om en positiv händelse tar hon den 
senaste, men som samtidigt handlar om det absolut viktigaste, att mamma 
fått komma hem från sjukhuset. 

"Nu är mamma bra igen! Då är allting frid och fröjd igen. Då kan 
man vara glad för hennes skull, och sin egen. Sådär då. " 

Karin är hjälpsam och engagerad. Hennes energi verkar outsinlig vad gäller 
att ställa upp för människor hon möter. Hon är ett stöd för många, men själv 
har hon inte haft någon att tala med i svåra stunder. 

"Så har det varit varje gång jag åkt in på sjukhuset. Så ingen vet att 
det beror på våld. Ingen har frågat, och jag skulle inte heller ha sagt 
nåt. Jag lam inte det. " 

Karin bedömer både sin skolsituation och sina studieresultat utifrån de vill
kor som rådde i hemmet och konstaterar då att hon kan vara nöjd med både 
sin insats och de betyg den ledde till. Och - för ett arbete som innebär att 
hjälpa andra behövs inte mer än 9-årig grundskola, konstaterar Karin. Hon 
har varit mobbad och hennes hjälpsamhet har utnyttjats av klasskamrater. 

"Betygen ... ja, jag år väl rätt nöjd med min insats, även om det inte 
räknas som höjdarbetyg. Jag kommer ju inte över 3,0. Har aldrig 
gjort. Jag var ju inte bråkig i klassen, i klassrummet, det var jag inte, 
utan jag lyssnade så gott jag kunde och pratade på så gott jag kunde. 
Men att läsa på hemma, det kunde jag ju inte göra. Och pappa ansåg 
att jag inte skulle gå i skolan efter nian, så jag kunde lika gärna städa 
eller 'göra nåt vettigt' som han tyckte, när jag kom hem från skolan. 
Ibland försökte jag göra läxan hos nån kompis, men det ville ju inte 
kompisarna, att man skulle komma dit bara för att göra läxan, utan då 
ville ju dom att vi skulle göra nåt roligt i stället. Men jag klarar mej. " 

Lisa beskriver sig som "hjälpgumma" som känner på sig om det finns någon 
som behöver hjälp inom fem mils radie. Då känner Lisa att hon måste ställa 
upp, särskilt om det är en person med alkoholproblem, för Lisa räknar sig till 
de medberoende och har inte kommit ur det mönstret ännu. Hon kan konsta
tera att det finns många som behöver en vän, och dit räknar hon sin pojkvän, 
för vilken hon säger sig kunna göra nästan allt. Lisa känner att det vilar mer 
oro över henne nu jämfört med förr, för några år sedan. Varför det är så vet 
hon inte, det bara känns att det är så. 

"Jag är fortfarande på jakt efter mej själv, efter min egen identitet. 
Om jag säjer att jag är lugn så kan jag samtidigt säja att jag är väl
digt aktiv också. Jag är djup samtidigt som jag kan vara väldigt dum i 
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huvet ibland. Liksom att jag för står ingenting! I skolan är jag den som 
är aktiv och inom gruppen drar jag oftast all uppmärksamhet på mej. 
Men sen med kompisar så kan jag vara väldigt djup och sjunker ner 
dit där vi verkligen kan tala om allt. Sen kan jag också bli väldigt lätt 
irriterad för minsta lilla grej. Och jag förlåter inte ... Men sen ...jaa, 
det kan vara så olika ... jag känner inte igen mej själv. Jag vet inte 
vem jag är. Det är nog så!... Mina vänner säjer att dom har svårt att 
förstå mej ibland. Och så har det nog alltid varit. Jag vill tänka ige
nom allting ordentligt och känna efter hur saker och ting känns. " 

Lisa blandar goda och dåliga situationer, förr och nu, bråk och trygghet, när 
hon berättar. Hon avslutar med att hon nu känner sig trygg igen, nu när hon 
inte träffar sin mor. Lisa har flyttat till sin far, vilket hon är ensam om i 
denna informantgrupp, samtidigt som hennes fall utgör det enda exemplet på 
att våldet för hennes del helt har upphört. 

"Jag bodde hos mamma. Sen fick jag flytta hit till pappa. Och det 
känns ganska tryggt, faktiskt. För mamma är så bråkig av sej. Hon är 
oftast aldrig nykter, hon är alkoholist. Och når vi väl har bestämt att 
jag ska komma till henne så blir inget av det vi planerat utav ... Hon 
bråkar och skriker och talar om för mej vilken dålig människa jag är. 
Och jag blir sur och ledsen. Så nu när jag inte behöver träffa hon så 
ofta så känner jag mej trygg igen. " 

Lisa är inställd på att alltid göra så gott hon kan. Det gäller även skolarbetet 
och det har gått bra för henne. Hon uttalar med stor säkerhet sina åsikter och 
önskningar, vilket inte är förvånande då hon under alla år genom skolan fått 
bekräftat att möjligheterna finns. Lisa har trivts mycket bra i skolan, trots 
matematikämnet och betygssystemet. 

"Jag hatar matte. Jag hatar betyg, men jag är rätt nöjd. Det har gått 
bra. Jag har gjort det jag kan, jag vill ligga över medel. Jag tror att 
jag skulle kunna bli vad som helst, göra vad jag vill, under förutsätt
ning att det inte händer nånting oväntat... att jag blir handikappad 
eller så. " 

Magnus bor med sin biologiska mamma och har inga syskon. Han har aldrig 
träffat sin biologiske far, och alltid när Magnus ställt frågor om honom har 
han fått svaret att fadern är okänd. Det har funnits många manliga medlem
mar av familjen, säger Magnus, men vet inte hur många och han räknar upp 
ett tiotal med namn. "Pissigt av mej att inte komma ihåg fler namn. Det 
måste finnas ett trettital att välja på. Vi har haft svängdörrar här, så när nån 
stuckit har alltid nån annan kommit in. " Magnus säger om sig själv att: 

"Jag är snäll! Och jag är ärlig. Det tror jag, att jag är ganska ärlig. 
Dåliga sidor, faan det har jag inte. Joo, men det är... Jag har dåliga 
sidor också men jag vet inte vilka ... Jag kan vara självisk. Det tror 
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jag att jag kan vara ganska mycket ibland. Snål är jag nog inte. Jag 
tycker att jag är en idiot ibland. Jag är ju så jävla dum ibland. Säjer 
saker som man inte borde säja. Jag säjer då inte förlåt. Jag kan inte 
säja förlåt! Det har jag aldrig kunnat göra. Så jag skäms och mår inte 
särskilt bra. Jag kan vräka ur mej saker... Jag kan verkligen vräka ur 
mej vad som helst, bara för en småsak Det är rätt pinsamt ibland, att 
man kan vräka ur sej för mycket. Ibland har det varit lite okontrolle
rat. " 

Magnus och hans mor har varit utsatta för våld av flera av de män som vid 
skilda tidpunkter tillhört familjen. Magnus har så länge han minns blivit 
misshandlad av sin mor. För Magnus del betyder det att det är modern som 
stått för det kontinuerliga våldet. När han ska beskriva en tung situation blir 
det en händelse där han känt sig hotad av henne. 

"Det är morsan som skriker... det är inte länge sen heller ...tre må
nader sen. Hon stod och skrek åt mej som vanligt, i sin gamla stil, 
'håll käften' står hon och skriker, såna där råa ord... håll käften, dra 
åt helvete, försvinn, jag vet inte vad jag gör... Jag säjer 'lugn nu' och 
börjar gå därifrån. 'Jag vet inte vadjag gör', det är ju ett hot. ... Oav
sett om man inte vet vad som händer. Och jag gallskriker att hon ska 
hålla käft och låta bli tills jag får på mej skorna och kan gå. Och jag 
gick ju därifrån. Då ringde hon efter polisen... men polisen brydde sej 
inte. Hon ringer ju polisen tio gånger om dan, den där. " 

Magnus beskriver att det är många olika män som har slagit modern. Mag
nus har, även han, slagit sin mor. 

"Joo, jag har slagit morsan. Men det är länge sen. Det var på den ti
den jag knappt rådde på henne. Vi slogs ... det var långa slagsmål. 
Jag förlora ibland. Nu för tiden när hon slår så greppar jag bara 
handleden, ibland slänger jag mest ikull henne. Jag slår henne aldrig. 
Jag har inte slagit henne sen jag börja rå på henne. Och då märkte ju 
hon det, och då blev det andra tider. Då tog hon till tillhyggen, en 
gång en mattpiskare ... Gud vilket märke jag fick av den där, över lå
ret. " 

Magnus arbetar extra på stadens hotell för att tjäna lite fickpengar. Arbetet 
ger honom möjlighet att slippa vara hemma, och om det är lite att göra på 
arbetet hinner han läsa läxor också, vilket kan avläsas på betygen. Med ett 
snitt på 4,8 kan man vara nöjd, konstaterar Magnus. "Morsan skiter i det, 
men om jag hade en farsa tror jag att han skulle vara rätt nöjd med mina 
resultat". Magnus ser skolan som en lugn oas. Där kan han arbeta och ut
trycka sig och känna att han är bland vänner. 

"Skolan är bra. Bra folk, både lärarna och klasskompisarna. Det år 
lugn och ro i skolan så det finns möjlighet att tänka och hitta lös-
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ningar på även dom svåraste matteproblemen. Skolan är där jag trivs 
bäst. Där är jag nån... Jag är en duktig elev. Jag vill gå estetisk linje, 
arbeta med bilder. Jag tror att jag kommer in. Dom tar in på bildbety
get och jag har en femma i bild. Bara jag får arbeta med bilder så blir 
det bra." 

Nina säger att det talas om henne som den duktiga idrottsflickan. Hon är 
liten och muskulös och har egentligen fel kroppsbyggnad för sin sport. Det 
kompenserar jag med att vara vältränad och ha en perfekt teknik, säger hon. 
Nina är renlevnadsmänniska, räknar sig tillhöra straight edge-rörelsen.4 Hon 
anser att det är bra att vara känslomänniska, men svårt att alltid reagera på 
alla signaler hon uppfattar från omgivningen. Det klarar jag bara för att jag 
finner stöd i astrologin, konstaterar Nina. 

"Jag är så känslig, det år jag. Man kan vara känslig när det gäller... 
om man ser på en sorglig film så gråter man. Och så att man värnar 
om varann. Och känslig för kritik. Eller om nån är orättvis. Jag har 
alltid varit så. Jag har alltid varit en lipsill. Om nån säjer nåt så tar 
jag åt mej på det, fast jag kanske inte skulle behöva göra det... Jag är 
född sån. Jag tror att stjärntecknet har inverkan. Jag tycker att jag är 
ganska intelligent ibland, jämfört med andra. En del tål inte mej för 
att jag inte är som dom. " 

Nina beskriver inte en enda situation från barndomsmiljön som kan beteck
nas som en positiv händelse. Hon beskriver sin mor i varma och positiva 
ordalag, men säger samtidigt att de aldrig fick tillbringa någon tid tillsam
mans utan att fadern kontrollerade allt som sades och gjordes. Av den anled
ningen finns det enbart negativa situationer att minnas hemifrån. Nina be
skriver sina erfarenheter från barndomshemmet i många och långa berättel
ser med liknande innehåll. 

"... man kan kika mellan trappstegen, så jag tittar mellan trappstegen 
in i vardagsrummet. Man ser vardagsrummet därifrån. Och genom 
spjälorna ser jag mamma, för hon har ansiktet mot mej och hon blö
der runt munnen och håret är borta på flera ställen och hon är svullen 
och kläderna år trasiga... och så står pappa med en stor sån där kniv 
mot hennes hals här (visar med handen mot sin hals, min anm.) ... och 
jag ser han bakifrån, han är jättearg ... han har dragit ner persien
nerna så att ingen ska se vad han gör... och så tittar mamma upp och 
får syn på mej: 'Nina, hjälp', säjer hon. Och vi har en telefon på ett 
bord som står uppe i hallen... och jag ringer... " 

Nina är duktig i idrott vilket hon ofta får höra av sina klasskamrater. En av 
anledningarna till de fina idrottsresultaten tillräknar hon den rastlöshet hon 

4 Livsstil med drogfrihet och vegetarianism som grundpelare. 
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bär på, vilken gör att hon inte kan sitta stilla och då tränar hon i stället. Nina 
är en känslig flicka som mår väl av idrottskamraternas uppmuntran, den står 
i fullständig kontrast till hur hon blir bemött i hemmet. Nina har haft svårt att 
koncentrera sig och har inte orkat göra sina läxor. 

"Det bästa jag nånsin gjort var i sexan i geografin. Jag lärde mej hela 
Afrika utan och innan, utan karta också, så att jag kunde den i huvet. 
Var dom största sjöarna fanns och dom största städerna och så där... 
I åttan och nian hade vi också Afrika och då kunde jag det hur fint och 
bra som helst. Men det där med en massa läsning och sånt, just det 
med en massa texter och sånt, det brukar gå åt skogen. Det kanske 
inte är så intressant. Jag tycker att det är roligare med kartor. Eng
elska borde jag ha haft en fyra i. Om jag hade gjort läxorna, men det 
gjorde jag aldrig. Jag har inte tålamod att sitta ner. " 

Olle gillar att vara i naturen och han är kunnig på området växter och djur. 
Han delar gärna med sig av sitt kunnande till andra. Allt som har med spän
ning att göra ägnar jag fritiden åt, som att spela äventyrsspel, säger Olle. Inte 
Drakar och Demoner som man gjorde förr, utan riktiga spel. Olle är upp
vuxen på landet. Han har tillbringat större delen av sin tid hos morföräld
rarna, då mamman träffade en ny man som inte ville ha några barn. De fem 
syskonen blev kvar hos morföräldrarna, där morfar var den som i fortsätt
ningen utdelade det våld och de bestraffningar som den biologiska pappan 
gjort innan han dog. "Morsan hade tur som träffade Sture. Hon fick det bra 
hos han, för även om han super så har han aldrig slagit henne. Det säjer 
hon i alla fall. " Olle säger om sig själv: 

"Det bästa hos mej, som jag trivs med mej själv, alltså, det är att jag 
klarar mej vad som än händer. Och jag vet alltid var jag står och jag 
vet hur jag ska reagera även om nånting skulle hända. Jag vet alltid 
hur jag reagerar. Jag lyckas för det mesta ta rätt beslut. Jag trivs bra 
med mej själv. Det sämsta det är att jag är ganska lat, att lämna in 
filmer till kameran och så. Jag vill skitgärna ha korten men det kan ta 
två år innan jag går dit med rullen. Många såna där lathetsprylar som 
är ruskigt jobbiga, tycker jag. Det är rått dumt. Men annars, jag har 
trivts bra med att hålla mej på min kant. Jag trivs bra med mej själv. 
Det är klart, visst finns det sjysst folk som man kan umgås med. Jag 
har inte gått för mej själv hela tiden. Jag har inte problem att komma i 
kontakt med andra. Jag har valt att vara för mej själv. " 

Trivsamma situationer fanns det aldrig under uppväxten. Inte annat än i sko
gen. Aldrig hemma inomhus. Det är inte förrän nu när jag är 18 år jag böljar 
trivas, säger Olle. Förut var det pest, ända ifrån det första minnet. 

"Det var nog när vi bodde hos mormor, då morfar slog oss och slog 
sönder alltihop, det kommer jag ihåg. Då var jag inte gammal... men 
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före det hade jag fått stryk av farsan. Fast jag kommer inte ihåg några 
detaljer, jag kommer bara ihåg hur det kändes. " 

Olle har inte känt sig hemma i skolan. Han har varit mobbad av klasskamra
terna och tycker att alla har hackat på honom. Han skyller en del av detta på 
att han varit smutsig och ovårdad, luktat illa och på det viset varit avvikande. 
Skolarbetet har han en ambivalent hållning till. 

"Lärarna går igenom det dom ska gå igenom, och det går fort. Det 
går helt enkelt för fort för mej. Då säjer dom 'Läs!' Men varför ska jag 
läsa hemma när jag är i skolan för att lära mej? Det är skolan som 
ska lära mej. På fritiden ska man ha roligt. För att hänga med skulle 
jag inte har nån fritid. Jag hoppas kunna läsa upp betygen senare. 
Jaa, jag hoppas verkligen det. Hoppas att jag orkar det. Jag ska orka 
det. För den linje jag vill gå är den linje som jag verkligen vill komma 
in på. Om jag kommer in ... då läser jag vare sej jag vill eller inte. Då 
tvångslåser jag. " 

Det gemensamma 

De pojkar jag intervjuat är mycket olika varandra, på ytan. När vi kommit 
varandra närmare tycker jag att de är mera lika i ett avseende; rastlösheten. 
Det ska vara något på gång hela tiden, man ska vara på väg ... Flickorna är 
till utseendet mycket olika varandra, men mera lika när vi kommer att tala 
om hur de uppfattar sig själva och sitt utseende. Det är dock inte skillnaderna 
mellan dessa ungdomar med tonvikt på kön som är det mest märkbara utan 
framför allt det som framstår som det gemensamma för dem, ensamheten, en 
ensamhet som är både reell och känslomässig. Det är vad som framgår tydli
gast i min blick och i mina tankar efter mer än fyra års bekantskap. 

Den stora ensamheten beskrivs av tonåringarna på likartat sätt. Den är 
mycket påtaglig, den är smärtsam och den är absolut inte självvald. Det går 
inte att definiera några könsskillnader vad gäller uttrycken för hur var och en 
upplever ensamhetskänslan. Det är inte heller möjligt att ringa in specifika 
faktorer som skulle särskilja i fråga om den reella ensamheten, vare sig sys
konantal, eventuella separationer inom familjen eller byte av bostadsort. Det 
är i stället så att, alla olikheter till trots, är överensstämmelsen massiv vad 
gäller upplevelsen av den ensamhetskänsla ungdomarna bär på. Oavsett 
vilka av utsagorna som granskas har samtliga citat en gemensam kärna i 
ordvalet. Den handlar som att känna sig ensam, osynlig och oviktig. Att 
ingen ser att jag finns, att ingen bryr sig om mig och en intensiv känsla av 
utanförskap och övergivenhet. Så här uttrycker sig flickorna: 

"Det är bara jag som är själv i släkten ...jag är ensam som är ensam 
... Det är bara jag som inte har nånting. Jag känner att jag vill också 
ha nånting! Jag vill ha nån att leva med. När jag inte är ensam så 
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känns det bra, men ... Det är bara skönt att vara ensam i vissa stun
der. När jag är ensam fast jag inte valt det själv så känner jag mej 
orolig och otrygg. Jag trivs inte ensam, jag vill inte vara ensam ... jag 
känner mej utanför då... övergiven. Jag känner mej rotlös och jag vet 
vad det är som är felet; jag behöver en familj. Och jag vill ha nån som 
jag kan bry mej om och nån som bryr sej om mej, och det har jag inte 
nu. Jag känner mej utanför på nåt sätt. Jag känner det som om jag 
inte hör hit. Ensam, helt ensam. " 

"Jag känner mej rotlös ibland. Jag vet inte var jag hör hemma eller 
var jag är. Eller var jag trivs... ensamhetskänslan kan göra mej tokig, 
jag klättrar på väggarna. Det började ju når jag var yngre, att känna 
sej ensam och övergiven och utanför. Jag har alltid känt mej utanför, 
jag har alltid känt mej övergiven, jag har alltid känt mej ensam ...så 
långt jag kan minnas. Sen jag var liten. Som att jag har stått utanför, 
att jag inte har hört till familjen. " 

"Jaa! Ibland känner jag det så. År det bara jag här på jorden? Eller 
är jag på månen och alla andra kvar på jorden? Det känns som om 
jag är den enda i hela världen. Det känns i hjärtat. Ingenting känns 
bra, ingenting går bra, allting känns bara ruttet. Bara skit och skrot 
och ...Ja, det finns inte ord. Allting år bara så botten så..." 

"När jag känner av ensamheten ... Då känner jag att jag vill ge upp. 
Då får jag det där trycket, det känns som om dom trycker på mej, jag 
känner mej instängd, som om du sitter instängd i en garderob som är 
alldeles för trång för dej. Ungefär så känns det, du vill ut, den känslan 
följer med hela tiden. " 

"Jag vill inte vara ensam tillsammans med nån, inte ensam i en grupp, 
då är det bättre att vara ensam ensam. Känslan av att vara åsidosatt 
och inte uppmärksammad. Jag bara grävde det inom mej själv helt 
enkelt. " 

Om ensamhetskänslan kan sägas upplevas på liknande sätt bland dessa ton
åringar enligt deras beskrivningar, så finns ändå den skillnaden i uttryck att 
pojkarna säger sig vara rädda för den känslan medan flickorna uttrycker mer 
av rotlöshet och ett inre psykiskt tryck. Pojkarna formulerar sig på detta vis: 

"Jag kände mej kanske lite undansatt... jag vet inte, men jag kände 
liksom att ingen bryr sej om en. Jag tycker inte att dom har brytt sej 
om så jävla mycket. Men jag känner mej ensam, ibland. Ensam och 
övergiven. Och att ingen ser att jag finns. Nånting är det. Och det är 
en känsla jag är rädd för. Jag vill inte ha det sä. " 

"Att bli lämnad ensam ... ensam kvar. På jorden. Eller bli invalid eller 
... Att bli helt lam eller utvecklingsstörd eller nåt sånt. Man kan ju bli 
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det. Om man krockar med nånting eller får hjärnblödning eller... Jag 
vet inte. Alla är väl rädda att bli ensam, och att inte ha nån som bryr 
sej om en. " 

"Ensamhetskänslan, den kommer ibland. Det känns som om folk und
viker mej. Alla. Jag känner mej bara som en reserv ... Som om ingen 
skulle bry sej. Ett telefonsamtal eller vad som helst som visar att nån 
vill ha mej med... Men jag kan ju känna den där känslan även när jag 
är bland människor. Som när jag försöker berätta nånting och folk 
inte hör på. Att man är osynlig. En känsla av att jag är helt oviktig. 
Jag är rädd för att vara ointressant. Rädslan för att bli ensam kvar 
och att vara oviktig, den har alltid funnits, men blivit oerhört stark 
nu." 

Pojkarna är rastlösa och har ett stort aktivitetsbehov. Möjligen blir ensam
hetskänslan mindre påtaglig för dem om de ständigt är sysselsatta. Även 
flickorna fyller sin vardag med en stor mängd aktiviteter. Aktivitet, grän
sande till rastlöshet är kännetecknande för flickorna. De har dock en annan 
sorts ro, än vad pojkarna har, att fullfölja sin planer. 
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Om ungdomar, familj och utveckling 

Forskningen om barn och ungdomar, uppväxtvillkor och utveckling är täm
ligen rikhaltig. Jag inleder med en mer generell presentation av teorier och 
forskning om ungdom och familj. Därefter gör jag en genomgång av forsk
ningen om våldet inom familjen, en specifik kontext som formar villkoren 
för barnens uppväxt. Tidigare studier inom området har varit kvantitativa 
och endast i mindre omfattning berört barnen. De studier som beskrivit bar
nens situation i familjer där våld förekommer, hänvisar till vuxnas uttalanden 
om de små barnens situation. Det har tidigare inte gjorts någon studie lik
nande denna, om tonårsbarnens villkor i familjer där våld förekommer. Över 
huvud taget saknas studier där barnen och ungdomarna själva får komma till 
tals. 

Jag inleder min genomgång med forskningen om våldet inom familjen 
och om kvinnomisshandel, det fenomen som var utgångspunkten för denna 
studie. Därefter redovisas forskningsfältets beskrivning av de olika symtom 
barnen uppvisar. Jag försöker att utifrån de studier som tidigare gjorts defi
niera våldets konsekvenser och de effekter det kan få för ett barn att växa 
upp med våld i hemmet. Barn som offer och vittnen tvingas att handskas 
med våldet i vardagen och frågan är hur pass väl de lyckas med den uppgif
ten. Den så kallade copingteorin, som beskriver olika sätt på vilka individer 
bemästrar svåra livshändelser, kan vara till hjälp vid tolkningen av ungdo
marnas berättelser. Vissa barn klarar svåra livsvillkor bättre än andra barn 
och forskare söker ännu efter en förklaring till denna variation i motstånds
kraft eller återhämtningsförmåga (resilience). 

Ungdom och familj i förändring 

"Begreppet ungdom innebär för de allra flesta en period av kroppslig, psy
kisk och social utveckling som leder fram till en vuxenroll", konstaterar 
Ingrid Bohlin.1 Betoningen i begreppet ungdom har varierat över tid och 
mellan kulturer. Olika aspekter har bedömts som mer väsentliga i vissa spe
cifika sammanhang.21 litteraturen ges ungdom många olika definitioner. Det 
kan dels vara så att man beskriver en fas i individens utveckling, eller det 
kan avse en social kategori som skiljer barnet från vuxenvärlden. Man kan 
även utifrån teoretiska utgångspunkter definiera ungdom genom att tala om 

1 Bohlin, I. (1994) Stegen in i vuxenlivet. I: Ungdomstid. Årsbok om ungdom, Stockholm: 
Statens Ungdomsråd, nr 1-2 1994, s 200. 
2 Exempelvis kroppskrafter, könsmognad, egenskaper som krigare, frigörandet från framför 
allt faderns makt och myndighet, att lämna föräldrahemmet. 
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den period i människans liv då hon övergår från barn till vuxen.3 I socialisa-
tionsperspektivet är det förändringen som betonas, att bli självständig gen
temot sina föräldrar både ekonomiskt och psykologiskt. Ett annat perspektiv 
är att tala om olika generationer. Ungdomarna är födda i en annan tid och en 
annan tidsanda än de äldre, och detta faktum medför andra erfarenheter vil
ket gör att fenomen inte alltid betyder samma sak för olika individer. Ibland 
talar vi om ungdomstiden som adolescensen, den psykiska utvecklingen, och 
ibland om puberteten, som rör barnets biologiska mognad.4 Viktigt under 
ungdomstiden är att lära sig gränser för individens ansvar respektive frihet, 
via föräldrars fostran och samhällets normer.5 Den flexibilitet som utmärker 
adolescensen kan innebära att individen i sin utveckling får en "andra chans" 
att hitta dessa gränser.6 

Ungdomsperioden, som vi känner den idag är en social och historisk kon
struktion. Forskarna är inte eniga om när barn- och ungdomar som begrepp 
och kategori skapades i västvärlden.7 Ungdomskullen växte sig stor på 1950-
talet och intresset för ungdomars livsvillkor började gry. Under 1970-80-ta-
len dominerades forskningen av framför allt två riktningar, den tyska sociali-
sationsforskningen och den engelska subkulturforskningen.8 Båda riktning
arna ser "ungdomsproblem" som ett uttryck för ungdomarnas motstånd mot 
det samhälle som satt dem på undantag.9 Fram till åttiotalets slut bedrevs 
forskning om ungdom i Sverige i tämligen oorganiserad form.10 År 1988 
avsatte riksdagen medel i syfte att stimulera uppbyggnaden av särskilda 
miljöer i form av tvärvetenskapliga centra med inriktning på ungdomsforsk

3 Arnell Gustafsson, U. (1994) Ungdomar i arbetslivet: finns de? LOCUS, nr 4/94, Stock
holm: HLS förlag. 
4 Bunkholdt, V. (1994) Från födsel till pubertet. Lund: Studentlitteratur; Mängs, K. & Mar-
tell, B (1982) 0-20 år i psykoanalytiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
5 Ramström, J. (1991) Tonåringen i välfärdssamhället. Om svårigheter att bli vuxen i da
gens västerländska kultur. Lund: Natur & Kultur. 
" Carlberg, G. (1989) Dynamisk utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur, s 251. 
7 Ohlsson. L. B. & Swärd, H. (1994) Ungdom som samhällsproblem. Lund: Studentlittera
tur, s 9. 
8 Sernhede, O. (1984) Av drömmar väver man. Undomskultur - socialisation - ungdoms
arbete. Socialstyrelsen. Malmö: Utbildningsproduktion AB. 
9 Den tyska inriktningen med sitt ursprung i Frankfurterskolan och fokuseringen på förhål
landet individ-samhälle framhåller att industristaterna i väst genomgått en erosionskris, och 
det som vittrat sönder är den personlighetstyp som vi känner som den "klassiskt borgerliga". 
De gamla personlighetsdragen håller på att försvinna och människor fogar sig inte som förr, 
vilket Tomas Ziehe ser som den "inre naturens" försvar mot ett i grunden människofientligt 
samhälle. Den engelska subkulturforskningen med säte i Birmingham (Center for Contempo
rary Cultural Studies) studerar de subkulturer som vuxit fram i den engelska arbetarklassen. 
Enligt de engelska forskarna kan ungdomskulturer ses som en form av klasskamp där sub
kulturer har sitt ursprung i arbetarklassen och motkulturer i medelklassen. Birminghamfors
karna anser att endast undertryckta klasser utvecklar subkulturer och de vill visa vad klass
tillhörigheten betyder. 
10 Öhlund, T. & Bohlin, G., Red. (1994) Ungdomsforskning - kritik, reflektioner och framtida 
möjligheter. Stockholm: Ungdomskultur vid Stockholms universitet. 
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ning.11 Stödet har lett till gemensamma forskningsprojekt och en aktiv litte
raturproduktion i form av antologier och rapporter, där flertalet forskare 
framhåller nödvändigheten i att upprätthålla ett könsperspektiv.12 Ungdomar 
experimenterar friskt på könsidentitetens område och forskare prövar olika 
modeller för att förklara ungdomars uttryck för förändringar i könsmönst
ren.13 Könsperspektivet handlar till en del om särkoppling och samman-
fogning.14 Om vi kan se bägge polerna, kan vi pröva att överskrida skillna
derna, för att upptäcka hur förändringar av det ena könets villkor har effekter 
på villkoren för det motsatta könet. Svensk ungdomskulturforskning har 
framför allt kretsat kring identitet, kön, stil och sfärer.15 

Det finns tämligen god tillgång på fakta om barn och ungdomar i dagens 
Sverige.16 Statistiska termer ger emellertid en ofullständig bild av ungdo
mars uppväxtvillkor. Många av de faktorer som påverkar deras villkor är av 
sådan övergripande natur att varken ungdomarna själva eller de vuxna i de
ras närhet kan påverka dem. Till sådana påverkansfaktorer kan vi räkna geo
grafiska, kulturella, ekonomiska och politiska ramar. På mer näraliggande 
nivå, med viss möjlighet för den enskilda individen att aktivt utöva infly
tande, finns hem och familj, skola, massmedia och fritid. Vart och ett om
råde bidrar i sig med viktiga influenser under vuxenblivandet. Betoningen i 
min studie ligger på hem och familj, intresset riktas mot familjen som peda
gogisk praktik, där våldets närhet samtidigt utgör en specifik kontext.17 

För dagens svenska ungdomar gäller att den period som förflyter mellan 
att vara barn och att vara vuxen tenderar att bli alltmer utsträckt i tid.18 Ut
bildningskraven har skärpts och utbildningstiden har förlängts, vilket leder 

11 Sex centra bildades: ett vardera vid universiteten i Umeå, Stockholm, Linköping, Lund och 
Göteborg samt ett vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. 
12 Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige, FUS, som i mitten av nittiotalet engage
rar ett 70-tal forskare. Exempelvis ur rapportserien: Fornäs, J., Boëthius, U., Forsman, M., 
Ganetz, H. & Reimer, B., Red. (1994) Ungdomskultur i Sverige. FUS-rapport nr 6. Stock
holm: Brutus Östlings Förlag. 
13 Exempelvis forskare inom Nordiskt nätverk för könssocialisationsforskning samt Forsk
ningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige. 
14 Fornäs, J. (1991) Särkoppling och sammanfogning: Könsperspektivets betydelse. I: K. 
Bergqvist, J. Carle, J. Fornäs, M. Jacobsson, B. Jonsson, A. Ramsey & P. Waara (Red.) Vad 
kan ungdomsforskare vara bra på? Vem är ungdomsforskare bra för? Dokumentation från en 
idékonferens den 28 september 1990. Ungdomskultur vid Stockholms universitet. 
15 Fornäs, J. (1985) Stil och socialisation. Några mönster och drivkrafter i dagens ungdoms
kulturer. Folkhögskolan nr 6-7; Fornäs, J., Ganetz, H. & Holmqvist, T., Red. (1989) Tecken i 
tiden. Sju texter om ungdomskultur. Stockholm: Symposion. 
16 Se exempelvis SOU 1994:73, Ungdomars välfärd och värderingar. Civildepartementet. 
Stockholm: Fritzes. 
17 Med familj menar jag en sammanhållen grupp som bor tillsammans större delen av tiden. 
Det behöver inte vara biologiska band och två vuxna. I den här studien avser jag en familj 
med två vuxna tillsammans med vilka tonåringen har tillbringat en stor del av sin uppväxttid. 
18 SOU 1994:73. 
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till ett senare utträde på arbetsmarknaden.19 Ungdomarna står samtidigt för 
en allt större andel av gruppen arbetslösa.20 Tillsammans leder detta till att 
ungdomars möjlighet till egna inkomster och självständig ekonomi blir för
dröjd. Svårigheter att få egen bostad och eget arbete gör att många ungdomar 
tvingas bo kvar i föräldrarnas bostad längre än vad som tidigare varit vanligt. 
Familjen hålls samman av yttre/ekonomiska faktorer. Den naturliga frigörel
seprocessen för ungdomarna påverkas förmodligen av detta. För de ungdo
mar som växer upp med våld i hemmet skulle denna påtvingade förlängda 
barndom kunna upplevas som en ytterligare belastning av betydande digni
tet. 

Familjebegreppet är inte entydigt.21 Förändringar i familjebilden sker 
ständigt och den familjeform som vi tidigare såg som "familj" kanske idag 
bättre kan beskrivas som "familjer".22 Separationer och nya familjebild
ningar har gett upphov till nya begrepp och ny lagstiftning.23 Kärnfamiljen 
har till stor del ersatts av samlevnadsformer som sambo, särbo, delsbo och 
"turbo", där förändringen är snabb, och vi har av den anledningen inte hunnit 
skapa språkligt användbara begrepp för dessa nya former ännu.24 Familjen 
kännetecknar idealt en grupp där medlemmarna känner gemenskap och 
identifierar sig med varandra. Vanligast är nog att den definieras genom 
"blodsband" eller giftermål.25 Något slags familj har alla barn, i bemärkelsen 
känslomässigt viktiga personer i en mindre grupp. 

Betydelsen av en familj måste betonas samtidigt som en varning för ro-
mantisering kan vara på sin plats. Enligt Rita Liljeström skulle familjens 
funktion dels kunna bestå i att vara den oas där individen far känna sig 
accepterad, erfara intimitet och närhet och ges möjlighet att uttrycka känslor 
och att samla kraft. Dels kan den också ses som i huvudsak samhällsbeva
rande, ett givet objekt för samhällsplanerare och politiska beslutsfattare.26 

Harriet Holter betonar två faktorer som haft betydelse för familjens utveck-

19 a.a. Efter avslutad grundskola söker nästan samtliga svenska ungdomar (98 %) vidare till 
fortsatt skolgång. 
20 Årsbok om ungdom (1994) Ungdomstid. Stockholm: Statens ungdomsråd nr 1-2. 
21 Trost, J. (1993) Familjen i Sverige. Stockholm: Liber. 
22 Lassbo, G. & Gunnarsson, L. (1991) Familjen eller familjerna. Myter och verklighet. I: 
Amelie Tham (Red.) Perspektiv på Barn & Ungdom. Stockholm: Utbildningsradion, s 50-67. 
23 Nyberg, E. (1993) Tonåringens relationer. Ett socialpsykologiskt perspektiv. I: M. Chaib 
(Red.) Drömmar och strömmar. Göteborg: Daidalos, s 169-187. 
24 Det senaste uttrycket kan väl sägas vara "mambo", det vill säga vuxna barn som av eko
nomiska eller andra skäl ännu bor kvar hemma och tvingas dela bostad med mamma (med 
föräldrarna). 
25 Andelen familjer där barnen lever tillsammans med sina biologiska föräldrar sjunker och 
nästan en tredjedel av alla 18-åringar har varit med om att föräldrarna separerat, se SOU 
1994:73. 
26 Liljeström, R. (1992) Uppväxtvillkor. Samspelet mellan vuxna och barn i ett föränderligt 
samhälle. 2:a omarbetade upplagan. Stockholm: Allmänna förlaget. 
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ling som institution.27 Dels kan familjen betraktas som en kvarleva av en 
institution, passiv och anpassningsbar efter ekonomiska och produktions
mässiga förhållanden i samhället. Dels kan familjen betraktas som en efter
släpande institution, en modell för samlevnad, där den dominerande klassens 
familjekultur står som förebild. 

De bilder av familjen som vi får oss presenterade via media utgörs av 
"enormt förenklade verklighetsbilder" och när familjelivet porträtteras foku
seras oftast "människor i hårt utsatta livssituationer". Det ger inga använd
bara vardagsbilder för normalfamiljen, som modeller eller exempel att ta 
efter.28 Vanligen granskas familjen i termer av socioekonomisk tillhörighet, 
antal vuxna, antal barn och plats i syskonskaran. Socialgrupp har i olika stu
dier framstått som den starkast diskriminerande faktorn nästan oberoende av 
vad som studerats.29 När Gustav Jonsson granskade 100 Skå-pojkars sociala 
bakgrund kunde han konstatera att deras uppväxtvillkor med en övergri
pande variabel "kan uttryckas med det enkla ordet fattigdom".30 

Rita Liljeström beskriver två viktiga betingelser för familjens interna re
lationer i termer av "hemmets känslohushåll" och "hemmets ekonomiska 
hushåll" och i samspelet mellan dessa betingelser skiljer hon ut fyra typer av 
familjesituationer.31 Goda ekonomiska och emotionella betingelser förstär
ker varandra och leder till gynnsamma förutsättningar i den goda cirkeln 
medan en annan situation betecknas av en god ekonomi och ett dåligt käns
lohushåll. De ekonomiskt utsatta lever under betingelser där ekonomin är 
dålig medan det känslomässiga klimatet är gott och slutligen den onda cir
keln där känslomässiga och ekonomiska betingelser är dåliga och förstärker 
varandra. De barn och ungdomar som lever med våld som en del av varda
gen är känslomässigt utsatta. Påverkar familjens ekonomi dessa barns situa
tion pa något sätt? 

Våld är en av många former av dysfunktion i en familj, och frågan är vil
ken betydelse familjens dysfiinktion har för barnens hälsa och utveckling.32 

Forskning visar på samband mellan psykopatologiska reaktioner hos barn 
och ogynnsamma faktorer i barnets hemmiljö. Däremot är finns inget enty
digt samband mellan föräldrars funktionssätt och barns symtom, även om 
forskning pekar på att personliga svårigheter hos föräldrarna kan relateras till 
symtom hos barnen. Sårbara barn i dysfunktionella familjer har högre risk 

27 Holter, H., Gjertsen, A., Ve Henriksen, H. & Hjort, H. (1978) Familjen i klassamhället. 
Malmö: Bonniers. 
28 Lassbo & Gunnarsson (1991), s 64. 
29 Lagerberg, D. (1995) Funderingar kring en familjemodell. Socialmedicinsk tidskrift, År
gång 72 (8), s 355-359. 
30 Jonsson, G. (1969) Det sociala arvet. Stockholm: Tiden/Folksam, s 271. 
31 Liljeström, R. (1974) Uppväxtvillkor. Samspelet mellan vuxna och barn i ett föränderligt 
samhälle. Stockholm: Allmänna förlaget. 
32 Rydelius, P-A. (1995) Betydelsen av allvarlig familjedysfunktion för barns hälsa och ut
veckling. Socialmedicinsk tidskrift, Årgång 72 (8), s 351-354. 
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("riskbarn") medan vissa barn har en inneboende motståndskraft.33 Det råder 
ännu bristande kunskaper om denna "maskrosbarnseffekt", konstaterar Per-
Anders Rydelius. I den svenska Lundbystudien fann forskarna att även barn 
med mycket svåra uppväxtvillkor (många riskfaktorer) utvecklades väl till 
vuxna.34 De riskfaktorer som visade samband med psykisk sjuklighet senare 
i livet tillhörde oftast gruppen socioekonomisk belastning.35 Att traumatiska 
barndomsfaktorer inte har så stark effekt på den vuxnes psykiska hälsa kan 
bero på kompensatoriska faktorer såsom positiva skolerfarenheter och val av 
partner.36 

Alkoholmissbruk inom familjen kan få utvecklingsmässiga konsekvenser 
för barnens del, konstaterar Frid Hansen.37 Barn till missbrukare visar högre 
frekvens av ångest, håglöshet, dålig självbild, sömnproblem och mardröm
mar. Dessutom löper barnen större risk att bli utsatta för flera typer av över
grepp. Även som vuxna har de en högre frekvens än genomsnittet av alko
holmissbruk och kriminalitet och av psykosomatiska åkommor, depression, 
ångest, ätstörningar och borderlineproblematik.38 Barn till alkoholister är en 
högrisk-grupp och forskning tyder på att missbruk inte bara medför specifika 
problem utan innebär en mer generell belastning för barnen.39 Sture Miitzell 
drar i sin studie slutsatsen att alkoholberoende föräldrar kan vara predice-
rande för alla former av sociala anpassningsproblem hos barnen, inklusive 
egen framtida alkoholism. För döttrarna antyder sambandet endast sociala 
anpassningsproblem.40 Missbruket medför att familjemedlemmarna utveck
lar ett medberoende. När missbruket blir en centralt organiserande princip i 
familjens kultur, skadas det mönster för rutiner som familjen skapat. Det 

33 Garmezy, N. (1991) Resiliency and Vulnerability to Adverse Developmental Outcomes 
Associated With Poverty. American Behavioral Scientist, Vol 34 (4), s 416-430. Garmezy 
studerar motståndskraften i relation till fattigdom (poverty) och efterfrågar mer forskning om 
de skyddande mekanismerna. 
34 Cederblad, M., Dahlin, L. & Hagnell, O. (1988) Lundby-projektet: Påverkar barnpsykiat
riska riskfaktorer den vuxnes psykiska hälsa? Läkartidningen, 85 (49), s 4317-4321. 
35 a.a. Dit räknades: trångbodd, många barn, försummelse av barn, dålig socioekonomisk 
situation, utomäktenskapliga barn, lösaktiga föräldrar, social degradering. 
36 a.a. s 4321. 
37 Hansen, F. (1990) Rusmisbruk i et familieperspektiv. Hvilke utveklingsmessige konse
kvenser kan dette få for barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 27, s 737-746. 
38 Hansen, F. (1992) Fra avmakt til handlekraft. En terapeuts möte med voksne barn av rus-
misbrukere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 29, s 599-610.1 Hansens studie beskri
ver vuxna barn till missbrukare att de som barn var bekymrade över sina föräldrar och tog 
ansvar genom att hjälpa, medla, följa, sitta och lyssna, vaka och vakta nätter igenom. De talar 
om en maktlöshet som sedan följt dem in i vuxenlivet, förälderns missbruk blev till ett psy
kiskt problem. 
39 Storm Haugland, B. (1992) Ritualer og rutiner i familier med alkoholproblemen del 1. 
Teoretiske begrep for beskrivelse av samspill. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 29, s 
735-746. 

Mützell, S. (1994) Life with an alcoholic father. A contribution to the understanding of 
possible early development of alcoholism. Akademisk avhandling. Stockholm: Pedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. 
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finns samband mellan ändring av familjeritualer under barnens uppväxt och 
utveckling av egna missbruksproblem hos barnen i vuxen ålder, konstaterar 
Bente Storm Haugland.41 

Forskning om barnet i alkoholistfamiljen talar om utsatthet, om inlärda 
mönster och roller, om skador och ett socialt arv som går vidare, konstaterar 
Kerstin Hägerts efiter en litteraturgenomgång på området.42 Forskarna är 
tämligen överens om att barn till alkoholberoende föräldrar utvecklar olika 
strategier för att överleva sin vardag.43 Flera av beteendemönstren har ka
raktäriserats och fått benämningar som exempelvis familjehjälten, rebellen, 
clownen och den tyste/tapetblomman.44 Barnen måste spela olika roller i 
familjen för att försäkra sig om att få sina behov tillgodosedda och bär dessa 
ovanliga rollbeteenden med sig även som vuxna. Utvecklandet av ett miss
bruk är en process, konstaterar Christina Andersson efter en litteraturgenom
gång och många faktorer bidrar till processens framåtskridande.45 En stor del 
av de missbrukande ungdomarna hade missbrukande föräldrar och över hu
vud taget var barnens familjebakgrund fylld av komplikationer. Studien an
tyder att skolproblem och missbruksproblem ingår i ett mer omfattande 
mönster av avvikande beteende. 

Att stödet hemifrån påverkar barnens situation i skolan har konstaterats.46 

Samtidigt kan barn som har det besvärligt hemma ibland finna en fristad i 
skolan, som Ann Remaley konstaterar utifrån sin avhandling om betydelsen 
av skolans sätt att möta barn som är offer för våld i hemmet.47 Föröva
ren/mannen trycker ner de övriga i familjen så att deras behov kommer i 
andra hand och hans egna i fokus. Att skapa kaos inger kontroll hos föröva
ren, barnen utsätts för sådana handlingar och lär sig därmed olika former för 
att utöva makt och kontroll, ett beteende de sedan tillämpar i skolan. Ann 
Remaley förespråkar att det utsatta barnets möte med skolan ska betraktas 
som en förhandlingsprocess. Barnet ska gradvis få lära sig vad som är att be
teckna som ett bra beteende i skolsammanhang (context of school) och få 

41 Storm Haugland (1992). 
42 Hägertz, K. (1992) Barnet i alkoholistfamiljen. En sammanställning över forskning, böcker 
och artiklar. Stockholm: Rädda Barnen. Uppskattningsvis dör 5000-7000 svenskar vaije år på 
grund av skador som har samband med alkoholkonsumtion. 
3 Lindstein, T. (1995) Vändpunkten. Att arbeta med barn till alkoholister. Stockholm: Got-

hia, s 26ff. 
44 Hägertz (1992); Miitzell (1994); Diakonissan Ingegerd Christensen från behandlingscentret 
Ersta Vändpunkten, vid en föreläsning på konferensen Ung på 90-talet i Västerås 1991. 
45 Andersson, C. (1993) The Children of Maria. Adolescent Substance Abusers, their Fami
lies and Schooling. Akademisk avhandling. Uppsala: Pedagogiska institutionen vid Uppsala 
universitet. 
46 Se exempelvis Årsbok om ungdom (1994); Jönsson, I., Trondman, M., Arnman, G. & 
Palme, M. (1993) Skola Fritid Framtid. En studie av ungdomars kulturmönster och livs
chanser. Lund: Studentlitteratur. 
47 Remaley, A. D. (1995) The Effects of Family Violence on Children in School: Implications 
for Educators. Doctoral Dissertation (unpublished). Washington State University, College of 
Education, USA. 
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hjälp att sätta detta i relation till det beteende som vanligtvis dominerar i 
barnets hem (context of family violence). Det handlar om att anpassa skolans 
förväntningar på barnen till barnens egen situation, för att kunna erbjuda 
dem möjligheter till utveckling.48 Den förhandlingsprocess med barnet Ann 
Remaley beskriver som önskvärd, går ut på att förändra barnets föreställning 
om en allenarådande familjevåldets kontext, så att barnet även kan se och 
förstå en skolkontext. Meningen är att hjälpa barnet att hitta ett socialt 
accepterat själv och att utveckla sin självkänsla, den sociala såväl som den 
akademiska. 

Att växa och utvecklas är inte något som sker avskilt från övrigt liv och 
ungdomarna har inte frihet att själva välja vilka faktorer som ska fa påverka 
den egna utvecklingen. Familjesammansättning, socioekonomisk status och 
socialt nätverk tillhör barnets faktiska grundförutsättningar när det gäller 
skapandet av relationer, vilket i sin tur är en nödvändig förutsättning för ska
pandet av ett jag. Att relatera sitt jag till andra ger även möjlighet att upp
täcka likheter och skillnader, exempelvis vad gäller kön, etnicitet och andra 
betydelsefulla faktorer för barnets utveckling. 

Att utvecklas och formas som individ 

Utveckling 

Utveckling beskrivs som en förändring där vissa generella drag kan sam
manfattas i ett förlopp även om de individuella variationerna kan vara stora. 
Kan våld som uppväxtvillkor påverka barnets utveckling? Spelar det någon 
roll att barnet under en betydelsefull period av sin utveckling vistas i våldets 
närhet? Utvecklingspsykologer ser den psykiska utvecklingen som det cen
trala, ofta i form av en modell för den normala utvecklingen i olika ålders
specifika steg, nivåer, stadier eller faser.49 Sökandet efter en identitet är den 
process som hör ungdomstiden till, medan andra utvecklingsfrågor är cen
trala i andra skeden av livet.50 I sin teori om människans viktigaste utveck
lingsfrågor har Erik H. Erikson indelat den psykosociala utvecklingen i åtta 
stadier.51 I varje stadium uppträder en fråga som kräver sin lösning. Det är 
av största vikt för livets framtida gestaltning om den aktuella frågan får en 
gynnsam eller negativ lösning.52 Erikson sätter upp ett motsatspar där fin
nandet av sin identitet står för den goda lösningen och splittring av rollerna 

48 I mötet med dessa barn blir språket av stor vikt, betonar Ann Remaley, då barnen ska fä 
kunskap om vilka ord och begrepp som är gångbara i skolan. 
49 McCandless, B.R. & Trotter, R. J. (1977) Children. Behaviour and Development New 
York: Holt, Rinehart and Winston, third Edition; Bukatko, D. & Daehler, M. W. (1995) Child 
Development. A Thematic Approach. Boston: Houghton Mifflin Company, second Edition. 
50 Elkind, D. (1986) Nästan vuxen. Tonåringar i kris. Stockholm: Natur & Kultur. 
51 Erikson, E. H. (1993) Barnet och samhället. Tredje utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur. 
52 Erikson, E. H. (1988) Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och Kultur. 

90 



Kapitel 5. Tidigare forskning 

är resultatet av en dålig lösning.53 Martha Straus betonar att vad gäller ung
domar som upplever våld i hemmet, kan antas att våldet medverkar till att de 
inte löser sina för åldersstadiet aktuella utvecklingsfrågor, exempelvis den 
centrala frågan om identiteten.54 

I en studie av bam till misshandlade kvinnor slår Liane Davis och Bonnie 
Carlson fast betydelsen av att känna till vad som kan betecknas som normalt 
med tanke på barnets kön och ålder.55 Med en modell för det normala blir 
det möjligt att göra jämförelser samt att kunna konstatera det som är avvi
kande.56 Kvinnoforskningen har synliggjort hur den etablerade utvecklings
psykologins fokusering på pojkars utveckling kommit att bli liktydig med 
barns utveckling och därmed blivit till norm att gälla även flickors utveck
ling. Invändningarna mot den utvecklingspsykologiska forskningen framförs 
inte enbart av kvinnor. Lars Jalmert kritiserar både begreppsanvändning och 
vad som görs till fokus i studier av barn.57 Han menar att forskningen om 
barns utveckling har genomslagskraft i samhället och studier måste därför 
granskas utifrån värderingsgrunder och antaganden. Det har till exempel 
visat sig att små barn har större förmåga, än vad tidigare forskning angivit, 
att knyta an till flera vuxna. "De små barnen kan vara och ofta är lika fasta 
vid sina fader som vid sina mödrar."58 I en krissituation vore därför ett ut
ökat socialt kontrollnät en bättre garanti för barnen, än enbart en relation.59 

Männen anser också själva att svenska män bör "ägna större intresse åt sina 
familjer och sina barns uppfostran".60 Att barnen skulle uttrycka ett behov av 
att "ha mera pappa" är dock inte alldeles självklart. I Ulf Hyvönens studie 
om barns fadersbild finns beskrivningar av fader som otillgängliga, frånva
rande, distanserade eller frikopplade. Det finns barn som önskar sig mer av 
sin far eller upplever att han sviker. De flesta av de "normalitetens barn" som 
ingår i Hyvönens studie ger ändå en bild av "ett förhållande till en tydlig och 

53 Identitet kontra identitetsförvirring, det femte stadiet i Eriksons teori, se Evenshaug, O. & 
Hallen, D. (1992) Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur, s 329ff. 
54 Straus, M. B. (1994) Violence in the lives of adolescents. New York: W.W. Norton. 
55 Davis & Carlson (1987). 
56 a.a. Av studiens flickor och pojkar i åldern 4-16 år från familjer med kvinnomisshandel, 
var det främst flickorna i förskoleåldern som klagade över någon form av somatiska åkom
mor, de klagade dubbelt så ofta som förskolepojkarna. Då är det logiskt att dra slutsatsen att 
ett sådant beteende skulle tyda på en betydligt svårare problematik hos flickorna än hos poj
karna, säger Davis och Carlson. De poängterar att om vi däremot jämför med det rådande 
utrymmet för normalitet leder det oss till den motsatta slutsatsen, det vill säga att ett sådant 
beteende är att betrakta som normalt för flickor men skulle vara avvikande för pojkar. 
57 Jalmert, L. (1980) Små barns sociala utveckling. En granskning av forskning om spädbarn, 
mammor, pappor, könsroller och daghem. Stockholm: Tiden/Folksam. 
5* a.a. sid 76. 
59 a.a. s 138. 
60 Jalmert, L. (1984) Den svenske mannen. Stockholm: Tidens förlag, s 72. 
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konkret pappa, ett förhållande som inte är okomplicerat eller konfliktbefriat 
men väl dominerat av en ömsesidighet och en känslomässig tillgänglighet".61 

Skillnader i flickors och pojkars sociala utveckling betonas allt oftare.62 

Vad som är verkliga skillnader mellan könen, vad som kan förklaras utifrån 
biologska respktive sociala betingelser, vad som är orsak och vad som är 
konsekvenser är forskarna dock inte överens om.63 Området är svårt och 
forskare använder sig av enormt många begrepp för att försöka beskriva och 
förklara.64 En tämligen stor överensstämmelse råder ändå om att flickor och 
pojkar utvecklar olika sätt att förhålla sig till människor och ting i sin om
värld; flickor utvecklar omsorgs- eller ansvarsrationalitet medan pojkar ut
vecklar tekniskt begränsad rationalitet.65 Som vuxna kvinnor och män bär de 
på helt skilda tankefigurer av sig själva i förhållande till de omgivande män
niskorna och till samhället, betonar den norska forskaren Hildur Ve.66 Jean 
Baker Miller menar att flickor har en förmåga till närhet och utveckling i 
relationen till andra. Pojkars rationalitet inbegriper distans och prestation i 
relationer, att vara genom att kunna. Flickors relaterande förmåga ses som en 
brist i förhållande till pojkars förmåga, vilket leder flickor till en underord
nad position i förhållande till pojkar.67 Den situationen löser flickor enligt 
Eva Ethelberg genom att finna strategier för att möta pojkars dominans.68 

Fostran 

Fostran kan ha olika mål och beskrivas ur olika aspekter, men även proble-
matiseras på skilda sätt utifrån forskares olika perspektiv; exempelvis foku

61 Hyvönen, U. (1993) Om barns fadersbild. Akademisk avhandling. Umeå: Institutionen för 
socialt arbete vid Umeå universitet, s 174. 
62 Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991); Miller, J. B. (1980) En ny kvinnopsykologi. Helsing
borg: Liber Förlag; Gilligan, C. (1985) Med kvinnors röst. Värnamo: Prisma. 
63 Jalmert, L. (1991) Man ser det man vill se. I: G. Berefelt (Red.) Flickor och pojkar. Om 
verkliga och overkliga skillnader. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, nr 17, s 7-13. 
64 a.a. Exempelvis könsroller, könsskillnader, biologiskt kön, socialt kön, genussystem, 
könsidentitet, könsrollsidentitet, naturligt, biologiskt och hormonellt, s 7. 
65 Sörensen, B. A. (1982) Ansvarsrasjonalitet: Om mål- middeltenkning blant kvinner. I: H. 
Holter (Red.) Kvinner i felleskap. Oslo: Universitetsförlaget 
66 Ve, H. (1995) On Gender and Equality in Schools in late Modernity. A feminist attitude 
towards poststructuralist viewpoints on society and education. In: K. Reisby & K. Schnack 
(Eds.) What can Curriculum Studies and Pedagogy learn from Sociology to-day? Didaktiske 
studier, Studies in Educational Theory and Curriculum, Vol 16. Copenhagen: Royal Danish 
School of Educational Studies, s 57-71. Den tekniskt begränsade rationaliteten är produkt-
inriktad och har sin grund i tankar om det rationella valet där individualism och instrumenta-
lism blir redskap för marknadens krav. Vad gäller ansvarsrationaliteten fokuseras den process 
som innefattar förmågan att identifiera sig med den omsorgsbehövande individens eller grup
pens önskemål och behov. 
67 Miller, (1980). 
68 Ethelberg (1985). 
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serar Helene Brembeck klassaspekten69medan Kathrine Käller betonar köns
aspekten mer distinkt.70 Fostran kan vara en avgörande faktor för hur vi pri
märt formas som individer. I begynnelsen var uppfostran, betonar Alice 
Miller och definierar det sätt på vilket den "svarta pedagogiken" utövas och 
hur förödande dess destruktiva kraft verkar på barnets utveckling.71 Barns 
tolerans för sina föräldrar saknar gräns medan den svarta pedagogiken visar 
att föräldrarna inte omfattas av motsvarande tolerans i sin fostran av bar
net.72 I stället är det så att de vuxna härskar och bestämmer över barnet. Bar
nets levande känslor innebär en fara för härskaren. Föräldrarna är rädda för 
barnets reaktioner och "trotset" gör att barnet måste lära sig lydnad. Barnet 
ges inte tillfälle att reagera. Föräldrarna förbjuder med hjälp av blickar eller 
andra åtgärder och barnet får lära sig att förneka sig själv. Olika tekniker 
används i syfte att undertrycka det levande och dressera barnet att ingenting 
märka och att inte heller förråda den vuxne.73 Barnet lär sig att vara stumt 
och resultatet blir att barnet förlorar sin egen vilja.74 Gråten, den naturliga 
reaktionen på smärta, ska kvävas, tuktas. Barnets "halsstarrighet" ska be
kämpas, med aga om det behövs och med förödmjukelse, samtidigt som den 
grymma behandlingen döljer sig bakom en mask av vänskaplighet. Den 
svarta pedagogiken tenderar enligt Alice Miller att upprepas i nästa genera
tion.75 Hon tvivlar på att någon förändring är möjlig, trots att unga föräldrars 
medvetna uppfostringsideal har förändrats. Vägen till förverkligande av detta 
ideal är blockerad av nödvändigheten att hålla barndomens lidande bort
trängt, vilket leder till brist på empati. Empati är en förutsättning för en för
ändring bort från den svarta pedagogiken. 

69 Brembeck, H. (1992) Efter Spöck: Uppfostringsmönster idag. Akademisk avhandling. 
Göteborgs universitet: Etnologiska föreningen i Västsverige. 
70 Käller, K. (1990) Fostran till andrar ang. En studie av dominansprocessen vid skolstart 
och via vägar genom utbildningssystemet ur ett kvinnovetenskapligt perspektiv. Akademisk 
avhandling. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala: Studies in Education 34. 
71 Miller, A. (1982) I begynnelsen var uppfostran. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
72 Om ideologin bakom uppfostran med hjälp av den svarta pedagogiken skriver Alice Miller 
(1982): Förakt och förföljelse av svaga barn och strävan att undertrycka det levande, kreativa 
och emotionella hos barnet och i det egna självet går igen på så många områden av livet att vi 
knappt lägger märke till det. Tendensen att så fort som möjligt bli kvitt vårt barnsliga, dvs 
svaga, hjälplösa och beroende väsen för att bli stora, självständiga och duktiga personer som 
förtjänar aktning dyker upp överallt, mer eller mindre intensivt och med skiftande motive
ringar. När vi sedan stöter på detta svaga väsen hos våra egna barn så förföljer vi det med 
liknande medel som vi använt mot oss själva, och det kallas "uppfostran", s 68. 
73 a.a. s 69. "Man gillrar fållor, ljuger, använder list och förtäckta åtgärder, manipulerar, 
skrämmer, drar in kärleksbevis, isolerar, visar misstro, förödmjukar, visar förakt, hånar, 
skämmer ut, utövar våld intill tortyr." 
74 a.a. s 27. Alice Miller skriver: "Om det framför allt går ut på att uppfostra barn så att de 
inte märker vad man tilllfogar dem, vad man tar från dem, vad de förlorar, vilka de kunde ha 
varit och vilka de över huvud är, och om denna uppfostran sätts in tidigt nog, så kommer den 
vuxne senare att oaktat sin intelligens uppleva andras vilja som sin egen". 
75 Miller, A. (1986) Du skall icke märka. Variationer över paradistemat. Stockholm: Wahl
ström & Widstrand. 
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"Uppfostran tycks på många sätt utgöra en av de 'sega strukturerna' i 
samhället; kittet mellan generationerna som håller kulturer och samhällen 
samman", konstaterar Helene Brembeck.76 Trots att innebörden av ett gott 
föräldraskap och en stor del av uppfostrans normer finns på en omedveten, 
obearbetad nivå i vårt medvetande och är svåråtkomligt för reflektion och 
omvärdering, sker ändå en långsam förändring är en slutsats hon drar. Att 
föräldraskapet har förändrats, framhåller också Ingeborg Moqvist, som stu
derat fostran i ett urval svenska barnfamiljer med utgångspunkt i "det van
liga", till skillnad från betydligt oftare förekommande studier av någon form 
av dysfunktion eller problematik inom familjen.77 Föräldraauktoriteten har 
försvagats i samband med att familjefostran kompletterats med fostrans
agenter på arenor för utbildning, fritid och barnomsorg. Det som idag håller 
ihop familjen är känslorna; man betyder något för att man tycker om var
andra och i nutida familjer "finns en tydlig önskan om närhet och förtrolig
het".78 Det förändrade föräldraskapet betyder inte att föräldrarna har 
"abdikerat" från sitt föräldraansvar, konstaterar Moqvist. Det demokratiska 
fostransidealet, respekten mellan barn och föräldrar ska vara ömsesidig, lik
som tilliten. Tvång är förkastligt och aga fördöms.79 

Enligt de allra senaste studierna är svenska folket emot alla former av fy
sisk bestraffning av barn. För varje ny generation blir det allt ovanligare att 
använda aga, enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån.80 Så har det inte 
alltid varit, enligt Britt Persson, som redovisar att över hälften av de tillfrå
gade vuxna i Sverige, i en Sifoundersökning 1965, ansåg att aga är nödvän
dig att tillgripa ibland som uppfostringsmedel.811 Edfeldts studie från 1979 
om våld i barnens vardag konstaterades att 66% av barnen i Sverige någon 
gång upplevt våld från någon av föräldrarna.82 En jämförande studie anger 
att motsvarande andel var 73% för Förenta Staterna vid samma tidpunkt.83 

Förändringen från agarätt till agaförbud för skolans del togs år 1962 och 
lagen som gäller i hemmet, vars avsikt var att leda till förändrade attityder 
hos befolkningen, togs år 1979. Agaförbud råder, men ingen kriminalisering, 
då det inte knöts några straffbestämmelser i stadgandet i föräldrabalken.84 

76 Brembeck, H. (1994) Gammal tradition i ny tid. Föräldraskap på nittiotalet. I: Ungdomstid. 
Årsbok om ungdom 1-2 1994. Stockholm: Statens Ungdomsråd, s 57. 
77 Moqvist, I. (1997) Den kompletterade familjen. Föräldraskap, fostran och förändring i en 
svensk småstad. Akademisk avhandling. Umeå: Pedagogiska institutionen vid Umeå univer
sitet 
78 a.a. s 268. 
79 a.a. s 269. 
80 Enligt http://www.scb.se/scbeng/whtm/barnaga.htm från den 18 maj 1997, Spanking of 
children much less common, av Åsa Sanden och Lars Lundgren 
81 Persson, B. (1992) Det tidlösa våldet. Stockholm: Rädda Barnen. 
82 Edfeldt, Å. W. (1979) Sluta slå! Stockholm: Akademilitteratur. 
83 Studien om konsekvenser av disciplin, av Gelles och Edfeldt, presenteras i Gelles (1995), s 
312. 
84 Se exempelvis Lagerberg (1982) om utecklingen av antiagalagen i Sverige, s 26ff. 
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"De föräldrar som tillämpar 'den svarta pedagogiken' har troligen själva ut
satts för en sådan uppfostran och för nu arvet vidare till sina barn. Sådana 
'nedärvda' attityder förändras mycket långsamt," skriver Persson en aning 
pessimistiskt?85 "Aktuella undersökningar tyder på att agan blir allt ovanli
gare, men andra studier byggda på barnintervjuer visar att drygt tio procent 
av svenska skolbarn fortfarande anger att de blivit slagna av sina föräldrar", 
påpekar Lars H. Gustavsson.86 Mot en sådan bakgrund kan man fråga sig, 
om den förändrade attityden till aga, som redovisas i den aktuella SCB-un-
dersökningen, har något genomslag i praktiken, eller om den bara är ett svar 
på en hypotetisk fråga. 

En "osynlig pedagogik" är mer diffus och smygande än den svarta peda
gogiken, vilket gör det svårt att i alla stunder ha klart för sig att processen 
pågår. Uppfostran som sker i dialog och i samspel, påverkar inte bara barnet 
utan även den vuxne. Relationen mellan barnet och den vuxne är dock 
asymmetrisk, då fostraren är den som har ansvaret och den som väljer inne
håll i fostransuppgiften. 

Socialisation 

Ett barn som växer upp, växer också in i ett samhälle och i en kultur som har 
bestämda traditioner, värderingar och beteendemönster. Den process där 
individen tillägnar sig en bestämd grupps eller kulturs värderingar och 
livsmönster kom att benämnas socialisation,87 

Socialisation står för den process individen genomgår och formas genom; 
tillblivelsen där individen internaliserar sin kultur och samhällets bestämning 
av hur vi som individer ska förhålla oss till omvärlden och till individer i vår 
närhet. Vår identitet, vår förståelse och vårt beteende formas genom en livs
lång socialisationsprocess, där familjen kan fungera som referensram för 
barnet vid tolkning och bearbetning av intryck från andra socialisationsfakto-
rer eller socialisationsagenter.88 

Hur individen formas och blir till är ett växelspel mellan arv och miljö, 
enligt de flesta teoretiker idag. Vad gäller könssocialisationen89, att formas 
till kvinna respektive man, är forskarna mer benägna att framhålla inflytan
det från den sociala omgivningen. "Kön ingår på alla nivåer: det präglar hela 
kulturens kategorisering av verkligheten och strukturering av samhällets 

85 Persson (1992), s 198. 
86 Gustafsson, L. H. (1996) Upptäcka livet. Om barns, ungdomars och vuxnas utveckling 
tillsammans. Stockholm: Norstedts Förlag AB, s 154. Se även: Ds 1996:57. Barn i dag. Soci
aldepartementet. Stockholm: Gotab, s 242. 
87 Evenshaug & Hallen (1992), s 31. 
88 von Wright, M. (1997) Socialisationsprocessen. Metaforer och synsätt hos blivande lä
rare. Licentiatuppsats. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för pedagogik. 
89 Tillägnandet av könsidentitet, könsbegrepp, könsroll och könsspecifikt beteende. Se 
Evenshaug & Hallen (1992), s 31 Iff. 
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arbetsfördelning. Således ger kön grunden för identifikationsskapandet."90 

På individnivå, genom den könsspecifika process som både speglar och bi
drar till utvecklingen av manlig dominans och kvinnlig underordning, finns 
den länk som förbinder könsrollssocialisationen med förklaringsgrunden till 
och upprätthållandet av kvinnomisshandel, diskuterar Birns m fl.91 

Villkoren för ungdomars socialisation skiljer sig åt på flera punkter.92 

Dels möter ungdomar olika socialisationsfaktorer som sinsemellan kan på
verkas av motsättningar och ibland öppna konflikter.93 Dels vet vi att "de 
objektiva livschanserna är ojämlikt fördelade mellan sociala klasser, könen 
och olika geografiska regioner".94 Dels formas socialisationsmönster av den 
sociala struktur där föräldrar och familj ingår, så förändringar i samhället 
leder till förändringar i familjesituationen, men även till förändringar i fråga 
om barnens socialisation.95 

Få forskare har anlagt ett socialisationsteoretiskt perspektiv, vilket kan 
bero på att socialisationen är en livslång process, i vilken enskilda faktorers 
roll kan vara svår att empiriskt bevisa.96 Ytterligare skäl kan vara att sociali-
sationsteorier varit alltför determinerande.97 Dessutom är det inte alltid be
greppet socialisation används utan i stället begreppet reproduktion, för att 
tydligare betona att det rådande samhällets struktur bevaras som en följd av 
denna process. Socialisationsteorin har angripits från flera håll, till exempel 
av gruppen franska kritiker som Foucault och Lacan,98 något som under se

9^ Trost, J. & Levin, I. (1996) Att förstå vardagen - med ett symbolisk interaktionistiskt per
spektiv. Lund: Studentlitteratur s 147. 
91 Birns, B., Cascardi, M. & Meyer, S-L. (1994) Sex-Role Socialization: Developmental 
Influences on Wife Abuse. American Journal of Orthopsychiatry, Vol 64, (1 ), s 50-59. 
92 Fornäs (1985) 
93 Den primära socialisationen som innebär förändringen från det biologiska, nyfödda stadiet 
till det sociala är i allmänhet oftast knuten till familj, förskola, skola, kamratgrupp och lik
nande. Den sekundära socialisationen där inövandet av speciella färdigheter sker är oftast 
knuten till arenor som utbildning, yrkesliv och det egna familjebildandet. 
94 Jönsson m fl (1993), s 174. 
95 Ve Henriksen, H. (1978) Socialisation, familjekultur och klass. I: H. Holter, A. Gjertsen, 
H. Ve Henriksen & H. Hjort (Red.) Familjen i klassamhället. Malmö: Bonniers. 
96 von Feilitzen, C. (1994) Struktur och aktör. Några perspektiv på mediernas och populär
kulturens roll i socialisationsprocessen., I: Öhlund & Bohlin (1994), s 191-207. 
97 Feministerna tar avstånd från den traditionella sociologins perspektiv på socialisation just 
därför att det anses för deterministiskt. Den senaste feministiska forskningen lyfter fram den 
relaterande förmågan, frihet och ansvar i ett relationeilt perspektiv. 
9% Lacan-anhängarnas kritik av socialisationsparadigmet gäller främst att internaliseringen av 
normer inte fungerar så deteministiskt som anges och Foucault-anhängarnas kritik gäller 
delvis dualismen individ/samhälle och delvis relationen psyke/samhälle. En annan kritisk röst 
säger att socialisationsbegreppet är reducerande, och om så är fallet utestänger vi viktiga 
frågor. Ytterligare kritik gäller att betoningen på olika erfarenheter av socialisation och ömse
sidiga könsskillnader mellan män och kvinnor har dolt skillnader i makt. Klassiska sociologer 
kritiserar socialisationsteoretikerna för den betydelse som de tycks lägga in i tidigare sociala 
kontext. Det avgörande är att det nuvarande, den aktuella kontexten överskuggar alla andra 
faktorer. Ibland framförs kritik över att det läggs för mycket uppmärksamhet på socialisatio-
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nare år lett till en diskussion mellan anhängare av en traditionell socialisa-
tionsteoretisk ståndpunkt och postmodernister." 

Enligt Vincent Duindam har det teoretiska konceptet för socialisation 
vidgats på senare år.100 Begreppet ger ett intryck av att individerna måste 
göras färdiga för att leva i samhället, att de måste göras "sociala" för att de 
inte är det till att börja med. Så användes termen inledningsvis och tyngd
punkten låg på de sociala agenternas (föräldrars, lärares) aktiviteter som 
skulle göra barnen passande för samhället. "Socialisation" har emellertid 
senare blivit kontroversiellt och en term som inte längre kan tas för själv
klar.101 Problemet, enligt Duindam, är inte att socialisationsbegreppet är 
alltför omfattande, utan att begreppet blivit utdraget och fragmenterat i för
hållande till många olika teorier. Kritikerna är motsägelsefulla men det un
dantar för den skull inte socialisationsteorin från kritik.102 Begreppet är töj
bart, så elastiskt att det kan sammankopplas med "allt" och Duindam befarar 
att socialisationsbegreppet kommer att kollapsa på grund av interna problem, 
inte på grund av kritik utifrån. 

Ivar Frönes granskar socialisationsbegreppet inom samhällsvetenska
perna.103 Olika inriktningar står för olika tolkningar av vad som konstituerar 
socialisation. Stora sociologiska teorier tolkar socialisation som internalise-
ring av kulturen, normer och värderingar genom vilka barnet blir en medlem 
i sin omgivnings kulturella värld. En psykoanalytisk ansats skulle börja från 
motsatt håll och tolka socialisation som individualisering, utveckling av in
dividens personliga egenskaper, inom ramen för den rådande kulturen. Ett 
integrerande av psykoanalys och sociologi ger öppningar för att skapa be
grepp för en social karaktär. Enligt Frönes måste en socialisationsteori inne
hålla dimensionerna "kulturalisering" och "individualisering", det vill säga 
både samhällsdimensionen och den faktiska processen av individuell ut-

nen av flickor och för lite upppmärksamhet på de strukturella begränsningarna. Vissa kritiker 
undrar hur social socialisation får vara. Se: Duindam, V. (1993) The concept of'socialization': 
criticisms and alternatives. I: M. de Ras & M. Lunenberg (Eds.) Girls, Girlhood and Girls' 
Studies in Transition. Amsterdam: Het Spinhuis, s 25-37. 
" Under senare år har socialisationsteorin exempelvis kritiserats från postmodernistiskt 
håll. Se: Gender, Modernity, Postmodernity - New perspectives on Development/Construction 
of Gender. Universitetet i Oslo, Senter for Kvinneforskning: Arbeidsnotat 2/95. Papers from a 
Seminar in Oslo, April 1994. 
100 Duindam, V. (1994) Mothering and Fathering: Socialization Theory - and Beyond. Con
ference paper, Lysebu, Oslo 22-24 april 1994. Universitetet i Oslo, Senter for Kvinneforsk
ning: Arbeidsnotat 2/95, s 43-64. 
101 Kritikerna anser att mångfald, variation, förändring och motstånd osynliggörs inom 
"socialisationsparadigmet". Enligt Duindam är detta helt felaktigt då det inryms mycket mer i 
socialisationens dynamik, vilket han anser vara ett skäl till att hålla fast vid begreppet. Ett 
annat skäl att behålla socialisationsparadigmet, och förändra det, är att det saknas lovande 
alternativ. 
102 Duindam (1993). 
103 Frönes, I. (1993) Growing up modern: Socialization in the Landscape of Modernity. 
Young, Vol 1(3), s 131-147. 
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veckling och inlärning. Förbindelsen mellan dessa analytiska nivåer kan 
uttryckas i termen kompetens, vilken inbegriper livets alla delar; ett brett 
perspektiv på att kunna hantera ett yrkesliv, ett socialt liv och ett politiskt liv 
bland andra individer. Tyngdpunkten ligger på skillnader i förmågor, mellan 
olika individer och grupper, i att kontrollera och påverka sin kultur och sitt 
samhälle. Att utveckla kompetens är detsamma som att ha förmågan att ta 
kontroll i de centrala utvecklingsfrågorna för vaije ny fas i livet. En teori 
baserad på grundläggande kompetens ändrar de viktigaste förutsättningarna i 
socialisationsteorin från internalisering till externalisering, individers eller 
gruppers kapacitet att agera och reflektera. Den kompetens Frönes refererar 
till är inte naturgiven och medfödd. Den kan endast uppnås via processen 
lärande genom erfarenhet.104 Frönes anför en alternativ socialisationsmodell 
där han poängterar att den primära socialisationen inte är begränsad enbart 
till den tidiga barndomen och inte endast till familjen. För Frönes handlar 
detta om att socialisationen till basfardigheter och personlighet sker under 
tiden från födelse till sena tonår och att socialisationen i övrigt pågår med 
hjälp av utvecklingsfrågor för vaije fas, hela livet igenom. För utvecklandet 
av kommunikativ kompetens och sociala färdigheter är kamratgruppen av 
primär betydelse.105 De jämnåriga har, både i facklitteraturen och i den all
männa uppfattningen, en central plats i förståelsen av socialisationsproces-
sen. Det är dock sparsamt med litteratur om konsekvenser av svag kontakt 
med andra barn och om barn som avvisas av barngruppen.106 

Hindras ungdomarna i våldets närhet ifrån att utveckla den kompetens 
Frönes talar om? Har dessa ungdomar kunnat lösa sina utvecklingsfrågor 
under åren eller har kompetensen saknats? Frönes talar om de jämnårigas 
betydelse för socialisationen, vilket kan tolkas som att ungdomar i kamrat
gruppen genom sina vänner får lära sig utveckla den nödvändiga kompeten
sen. Skulle det betyda att de som inte har några vänner inte får möjlighet att 
tillägna sig kompetensen? 

När den traditionella socialisationsteorin inte fungerade längre övergavs 
den till förmån för den symboliska interaktionismen.107 Det är en modell 
som presenterades av G. H. Mead redan 1934 och som lämpar sig för att 
tolka handlingsmönster och identitet.108 Perspektivet bildar utgångspunkt för 
en analys av den sociala verkligheten där individen betraktas som en social 

104 Frönes, I. (1994) De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Oslo: 
Universitetsförlaget, s 50ff om "sosialisering som utvikling av kompetanse". 
105 a.a. Betydelsen ligger inte i att barn tillbringar så mycket tid tillsammans med barn i 
samma ålder utan i strukturella egenskaper i barn-barn relationen jämfört med föräldra-barn 
relationen, s 164ff. 
106 a.a. s 49; Burgess, R. L. & Youngblade, L. M. (1988) Social Incompetence and the Inter-
generational Transmission of Abusive Parental Practices. I: G. T. Hotaling, D. Finkelhor, J. T. 
Kirkpatrick & M. A. Straus (Eds.) Family Abuse and its Consequences. New Directions in 
Research. Beverly Hills: Sage Publications, s 50ff. 
107 Ve (1995). 
108 Trost & Levin (1996). 
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varelse som interagerar med "signifikanta andra". Genom symboliska inter-
aktionsprocesser utvecklas förmågan att reflektera över egna handlingar och 
tankemönster. Individen agerar utifrån sin definition av situationen, en defi
nition av nuet i ljuset av tidigare erfarenheter. Därav följer att förändring är 
möjlig, socialisationen är en ständigt pågående process.109 Vår föreställ
ningsvärld styr våra tankar och ju mer nyanserade symboler vi har tillgång 
till, i den form av social interaktion som tänkandet är, desto friare kan vi 
vara i tänkandet. Till symboler räknas inte enbart det som synligen omger 
oss utan även begrepp, minspel, ord, gester och annat. Den betydelse vi läg
ger i symbolen är avhängig vår definition av situationen. Om definitionen av 
situationen skriver Thomas och Thomas: "If men define situations as real, 
they are real in their consequences." Om människorna definierar eller varse
blir situationen som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser.110 I 
den symboliska interaktionismen är definitionen av situationen en av hörn
stenarna. 

Detta väcker frågor om ungdomarnas tanke- och handlingsmönster. Hur 
verkligt är våldet för dem? Vad händer när ungdomarna definierar sin situa
tion och reflekterar över sina egna handlingar och tankemönster kring frågor 
om den egna verkligheten, där pappa misshandlar mamma? I ett symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv betraktas begrepp som exempelvis stigmatise-
ring och etikettering som sociala konstruktioner.111 Som sådana går de att 
dekonstruera, vilket öppnar för studier av stigmatiseringens effekter på iden-
titetsskapandet och individens förmåga att reflektera.112 Utifrån stämplings-
teorin kan frågor om ungdomarnas uppväxt i våldets närhet granskas med 
tanke på möjliga effekter av stigmatisering och etikettering. Vad betyder det 
för tonåringen och för identitetsutvecklingen att vara ett "familjevåldets 
barn"? Upplever ungdomarna, och på vilket sätt i så fall, omgivningens före
ställningar om misshandlade kvinnors barn? Vilken bild har de av (vilken 
etikett sätter de på) sig själva? 

Våldet inom familjen 

Jag sökte efter kunskap om våld i hemmet, om människorna bakom siffrorna 
i de brott som allmänt benämns "familjevåld". I Sverige fanns knappast nå
gon sådan forskning och till stor del är det fortfarande så att Sverige ligger 

109 Se von Wright (1997) om socialisationsprocessens tre dimensioner, s 10-18. 
110 Trost och Levin (1996), s 11-12, först i engelskt original och sedan i svensk översättning 
av Trost och Levin vad som kommit att kallas Thomasteoremet (Thomas & Thomas, 1928, s 
572). 
111 Stigmatisering/stämpling: Att stämpla eller peka ut en person eller grupp som speciell. 
Ofta tillskrivs gruppen eller individen ett negativt drag. Se Evenshaug & Hallen (1992), s 365. 
112 Herman, J. (1992) Trauma and Recovery. The aftermath of violence - from domestic 
abuse to political terror. New York: Basic Books, s 105. 
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efter många andra länder i detta avseende.113 I Norge däremot har ett natio
nellt 5-årigt projekt om kvinnomisshandel bedrivits och mynnat ut i en 
mängd rapporter och en bred kunskapsbas.114 Den teoretiska kunskapen i 
frågor om våldet i familjen finns framfor allt beskriven i engelsk och ameri
kansk litteratur/forskning.115 Den litteraturen måste förstås utifrån det sam
hälle den beskriver, men våld och övergrepp mot kvinnor och barn är ett 
globalt problem så kunskap om fenomenet i sig är fullt applicerbar på 
svenska förhållanden. Vad gäller skrivet material i form av artiklar och rap
porter116, avhandlingar117 och annan fack- och populärvetenskaplig littera
tur118, som direkt berör svenska förhållanden och våldet inom familjen, fann 
jag dock antalet publikationer mycket begränsat och beträffande tonåringar
nas situation obefintligt. Enligt de senaste litteraturgenomgångarna är värl
den i övrigt också svagt rustad med studier av tonårsbarnens villkor.119 Av 
den anledningen tror jag att denna studie skulle kunna fylla en lucka. 

113 Jeffner, S. (1994) Kvinnojourskunskap - en översikt av kvinnojourernas kunskap om 
sexualiserat våld, speglad mot aktuell forskning. Folkhälsoinstitutets rapport, nr 10; Eliasson 
& Forward (1992). 
114 NAVF, Forskningsprogram om kvinnemisshandling, rapporter; nr 1 (1985), nr 4 (1990), 
nr 7 (1992). 
115 Verk som nästan utan undantag hänvisas till: Dobash & Dobash (1979) Vilolence Against 
Wives. A Case Against Patriarchy ; Walker (1979) The Battered Woman; Straus, Gelles & 
Steinmetz (1980) Behind Closed Doors: Violence in the American Family; Finkelhor, Gelles, 
Hotaling & Straus (1983b) The Dark Side of Families: Current Family Violence Research:; 
Walker (1983) The Battered Woman Syndrome Study; Pagelow (1984) Family Violence; 
Gelles (1984)Intimate Violence in Family Relations; Gelles (1987)Family Violence; Hanmer 
& Maynard, Eds. (1987) Women, Violence and Social Control; Yllö, & Bograd, Eds. (1988) 
Feminist Perspectives on Wife Abuse; Hotaling, Finkelhor, Kirkpatrick & Straus (1988) Far 
mily Abuse and its Consequences; Gelles & Cornell (1990, sec.ed.) Intimate Violence in Fa
milies; Jaffe, Wolfe & Wilson (1990) Children of Battered Women, Dobash & Dobash (1992) 
Women, Violence & Social Change. 
116 Se: Lindgren, G. och Stibner, I.-B. (1984) De glömda barnen; Duvander, C. (1986) Bara 
att hon fanns gav kraft; Svensson, B. (1988a) Familjevåldets barn; JÄMFO Rapport nr 14 
(1989) Kvinnomisshandel; Familjevåld som drabbar barn (1990) Socialstyrelsen; Män och 
våld (1990) Idégruppen för mansrollsfrågor; Lundgren, E. (1991) Våldets normaliserings
process, ROKS; Pornografi - Verklighet eller Fantasi? (1991) ROKS; Våld inom familjen 
(1991) Länsgruppen mot familjevåld i Kalmar län. 
117 Bergman, B. (1987) Battered Wives: Why Are They Beaten and Why Do They Stay? Aka
demisk avhandling. Stockholm: Karolinska Institutet; Hydén, M. (1992) Woman Battering as 
a Marital Act. Akademisk avhandling. Stockholm: Studies in Social Work 7. 
118 Alfredsson, K. & Lemberg, U. (1979) Den man älskar agar man?; Edfeldt, (1979); 
Lagerberg, (1982); Bolin, (1984); Hindberg, B. (1984) Kvinnomisshandel; Göransson, B., 
Järvholm Andersson, I. & Kwarnmark, E. (1988) Männen bakom kvinnovåldet; Hedlund, E. 
(1989) Med könet som vapen och värn; Lenner-Axelsson, B. (1989) Männens röster. I kris 
och förändring. 
119 Kolbo, J. R., Blakely, E. H. & Engleman, D. (1996) Children Who Witness Domestic 
Violence: A Review of Empirical Literature. Journal of Interpersonal Violence, Vol 11 (2), 
s 281-293. 

100 



Kapitel 5. Tidigare forskning 

De flesta studier som refererar till barn som upplevt våld i hemmet är 
kvantitativa, gjorda utifrån amerikanska förhållanden och gäller yngre 
barn.120 Tillförlitligheten i studier av barn i våldets närhet har diskuterats. I 
de kvalitativa studierna har forskarna vanligen låtit modern eller kvinnojou
rens personal uttala sig om barnet. För barn som tvingats fly till kvinnohus/-
jourer kan en våldshändelse just ha inträffat, det kan röra sig om grövre och 
mer frekvent förekommande våld och samtliga dessa faktorer kan påverka 
resultaten i en studie.121 Ett mycket vanligt mätinstrument är Child Behavior 
Checklist (CBC) som är utformat att besvaras av föräldrar och resulterar i 
individuella profiler för beteendeproblem och sociala kompetenser hos barn i 
åldrarna 4 till 16 år.122 I många studier har ett stort urval av bedömnings
grunder använts i förhoppning om att öka tillförlitligheten.123 

Forskare har varnat för att blanda faktorer som relateras till olika aspekter 
av Family Violence. Barnmisshandel, kvinnomisshandel och våldet inom 
familjen i allmänhet, kräver var och en sina egna förklaringsmodeller och 
behöver sin egen specifika teori. Medan det är ytterst viktigt att förstå orsa
ker till och beskaffenheten av kvinnomisshandel och barnmisshandel, kan 
emellertid en fokusering på endast den ena formen av våld eller misshandel 
dessvärre begränsa hela bilden och förhindra en fullständig förståelse gäl
lande orsaker och konsekvenser av våld.124 

Enligt Mildred Pagelow har inte forskningen om Family Violence lett till 
så många framsteg, medan det finns många tvivelaktiga studier.125 Myter 
och stereotypier som inte granskas av forskarsamhället upprepas och sprids, 
exempelvis påståendet om det ömsesidiga slagsmålet, som inte håller vid en 

120 a.a. Kolbo m fl redovisar en forskningsöversikt rörande de senaste tjugo årens empiriska 
studier om barn som vittnen till våld i hemmet. 
121 Stagg, V., Wills, G. D. & Howell, M. (1989) Psychopathology in Early Childhood Wit
ness of Family Violence. Topics in Early Childhood Special Education, 9 (2), s 73-87. 
122 Hughes, H. M. (1988) Psychological and Behavioral Correlates of Family Violence in 
Child Witness and Victims. American Journal of Orthopsychiatry, 58 (1), s 77-90. 
123 Exempelvis då data insamlades från barn i 40 familjer där mamman misshandlats och 
från en kontrollgrupp av barn i 40 familjer där våld inte rapporterats. Se: Christopoulos, C., 
Cohn, D. A., Shaw, D. S., Joyce, S., Sullivan-Hanson, J., Kraft, S. P. & Emery, R. E. (1987) 
Children of Abused Women: I. Adjustment at Time of Shelter Residence. Journal of Marri
age and the Family 49, s 611-619. I nämnda studie bestod mätinstrumenten av en delvis 
strukturerad intervju med mödrarna om bakgrundsfaktorer, CTS-skalan där mödrarna redovi
sar sättet att handskas med äktenskapskonflikt, MAT-test (Marital Adjustment Test) för att 
utröna kvinnornas tillfredsställelse med de äktenskapliga relationerna, FACES 2 (Family 
Ability and Cohesion Scales) som mäter känslomässig närhet och grad av tydlighet i roller 
inom familjen, BDI (Beck Depression Inventory) för att mäta den depressiva statusen, CBCL 
som ger den vuxnes bedömning av barns (4-16 år) beteendeproblem, delvis strukturerade 
intervjuer med barnen, PCS-skalan (Perceived Competence Scale) för att mäta barnens upp
fattning om sin egen sociala och kognitiva kompetens samt WISC-R-skalan för att bedöma 
barnens intelligenskvot 
124 Gelles (1987); Gelles & Cornell (1990). 
125 Pagelow, M. D. (1992) Adult Victims of Domestic Violence, Battered Women. Journal 
of Interpersonal Violence, Vol 7(1), s 87-120. 
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granskning.126 De studier som finns beskrivna har kritiserats för ett antal 
metodproblem och tänkbara felkällor.127 Kritiken gäller i första hand pro
blem i samband med urval och generaliseringar främst i form av bias 
(snedvridning) gällande vilka individer som kommer till tals. Man använder 
sig av "kända fall" vilka räknas vara grövre än de fall som aldrig blir kända 
utanför familjen. Att bara lyfta fram händelser i fall av livshot blir också 
missvisande. Oklart är även om individerna i dessa studier är representativa 
och resultaten applicerbara på den stora majoriteten av förövare eller of
fer.128 

Kritiken mot de specifika teorierna och modellerna riktas generellt mot 
att många forskare framfor sin övertygelse om en enda förklaringsgrund, 
exempelvis patriarkatet och manlig dominans som förklaring till mäns 
våldsutövande mot kvinnor. En sociobiologisk förklaring får kritik för att 
den är begränsad, den kan appliceras på barnamord men inte på våld som 
inte är dödligt. Kristin Skjörten anser att den sociala inlärningsteorins be
skrivning av modellinlärning kan vara användbar till att förklara delar av 
våldets uppkomst, men att den inte är hållbar som den enda förklaringen.129 

Teorin är för snäv för att fånga upp en helhetsförståelse av fenomenet. En 
mer relevant fråga måste vara vad som lärs in och i vilken grad det inlärda 
omsätts i praktiken, och Skjörten föreslår därför att vi använder begreppet 
modellinlärningseffekt. Genom en enkel inlärning är det ju inte bara våldet 
som lärs in utan även kontrollmekanismerna för våldet. Upplevelserna kan 
fungera såväl våldsframkallande som våldsavskräckande. 

Med avsikt att belysa det bredare perspektivet våld inom familjen, men 
samtidigt behålla det fokus på våldet mot kvinnor/mödrar som startpunkten i 
min studie angav, tar jag upp dessa områden under skilda rubriker nedan. 

Family Violence 

Den forskning som tidigast förekom rörande våld inom familjen hade sitt 
fokus på barnmisshandel. Det anglosaxiska begreppet "Family Violence" 
var, om vi ser till forskning och kunskaper under sextiotalet, detsamma som 

126 a.a. Studier visar att kvinnor med större sannolikhet använder våld i självförsvar. Ser man 
till kriminaljournaler kan konstateras, att det vanligaste var att kvinnan var skadad och i de 
fall båda var skadade var hennes skador genomsnittligen tre gånger allvarligare än mannens. 
Se även Stets, J. (1988) Domestic Violence and Control. New York: Springer-Verlag, om de 
vanligast förekommande myterna i fråga om kvinnomisshandel, s 4. 
127 Se: Gelles (1987,1995); Murphy & O'Leary (1994); Pagelow (1993). 
128 Carlson (1991) betonar att individer som bevittnat våld enligt vissa forskare medvetet 
beslutar sig för att avhålla sig från våldsamt beteende mot andra på grund av sina egna erfa
renheter. Om dessa individer läggs ihop med dem som responderar till våldet genom att ta 
efter ett våldsamt beteende, går netto-effekten förlorad i en gruppbaserad mätning som den 
hon redovisar. Mer kvalitativa ansatser behövs, menar Carlson. 
129 Skjörten (1988). 
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barnmisshandel. Det kom att bli så alltsedan Kempe med flera år 1962 myn
tat begreppet "the battered child syndrome".130 Forskningen om Family 
Violence ledde senare till att fler aspekter av våld i hemmet inkluderades. 
Samhällsvetenskaplig forskning kunde påvisa en utbredd förekomst av Fa
mily Violence och därtill ett mönster av attityder och värderingar generellt i 
samhället.131 Man är idag i stor utsträckning överens om att de bakomlig
gande orsakerna till våldet är mångfacetterade och att beteenden inom fa
miljen inte kan isoleras från sociala värderingar och strukturer.132 Många 
teorier och modeller har använts för att förklara orsakssambanden för alla de 
former av våld som förekommer inom området Family Violence,133 Teori
erna kan grupperas till att gälla olika nivåer. På vissa punkter kan några av 
dem vara förenliga och även gå att kombinera medan de i vissa avseenden är 
mycket åtskilda. 

Några teorier lägger förklaringen till våldet hos den enskilda individen. 
Forskare som betonar en individualpsykologisk modell och för fram den so
ciala inlärningsteorin som förklaring, menar att individer lär sig att vara 
våldsamma genom att de växer upp i våldsamma hem. Familjen är den pri
mära källan där barnet lär sig roller, där barnen mest sannolikt möter våld för 
första gången och där de lär sig hantera stress, frustration och konflikter. 
Rättfärdigandet av att använda våld kan också läras in via familjen. Den so
ciala inlärningsteorin inbegriper förklaringen om det sociala arvet av våld 
inom familjen, det mellan generationer överförda våldet (intergenerational 
transmission-teorin). 

Enligt en biologisk modell i ett sociobiologiskt perspektiv brukas våld 
mot avkomman av föräldrarna när de anser att deras investering i barnet inte 
belönas i tillräckligt hög grad. Studier visar att vissa barn löper större risk att 
bli misshandlade av föräldrarna än andra. Icke biologiska barn, för tidigt 
födda barn, sjuka, fula, handikappade och krävande barn löper större risk att 
bli offer för våld. Om de biologiska banden saknas eller föräldraskapet är 
oklart är risken för misshandel högre. 

Den ekonomiska utbytes/sociala kontrollmodellen framhåller att Family 
Violence bygger på principen om kostnader och belöningar; våld används 
när belöningen för det är högre än kostnaderna. Individer använder våld mot 
en familjemedlem när de kan göra så utan att förlora på det. Det skulle ju 
kunna hända att offret slår tillbaka eller att våldet leder till arrestering och 

130 Kempe, C. H„ Silverman, F. N., Steele, B. F., Droegmueller, W. & Silver, H. K. (1962) 
The battered child syndrome. Journal of the American Medical Association, nr 181 s 107-112. 
131 Se exempelvis Jaffe, Wolfe & Wilson (1990). 
132 Berliner, L. (1990) Domestic Violence. A Humanist or Feminist Issue? Journal of Inter
personal Violence, Vol 5, (1), s 128-129. 
*33 Se Dobash & Dobash (1979, 1992); Sebastian (1983); Gelles (1983, 1987, 1995); Page-
low (1984); Yllö & Bograd (1988); Berliner (1990); Gelles & Cornell (1990); Gelles & 
Loseke (1993). 
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fängelse. Att använda våld kan också leda till statusförlust och for mycket 
våld kan leda till att familjen upplöses. 

Inom systemteorierna är våldet en produkt av systemet. Förändringar i 
systemet kan bibehålla, öka eller minska graden av våld. På interpersonell 
nivå kan familjen betraktas som ett system. Om något fel har uppstått i fa
miljen så är det enligt familjesystemteorin något fel på systemet. Allt bete
ende inom familjer är interaktivt och funktionellt, våldet är bara ett tänkbart 
symtom på en dysfunktionell familj. 

Forskare som betonar resursteorin menar att alla sociala system till en 
viss del vilar på tvång eller hotet om det. Familjen ses som ett sådant system 
och användandet av våld beror på vilka resurser medlemmarna av familjen 
kan uppbringa. Ju mer resurser, desto större tvång kan användas, men desto 
mindre kommer till faktisk användning. Vid få resurser måste mer tvång 
komma till användning. 

Det ekologiska perspektivet tar i beaktande att många sociala system är 
relaterade och påverkar familjens villkor. Det gäller mänsklig utveckling, 
miljömässig kvalitet och förhållandet mellan människa och miljö. Våld och 
misshandel kommer ur en dålig synkronisering mellan förälder, barn och 
familj till grannskap och samhälle. 

I den sociala situationsmodellen uppkommer våld och misshandel inom 
familjen beroende av två faktorer, dels socialt strukturerad stress, exempelvis 
arbetslöshet, sjukdom och ekonomiska svårigheter och dels om samhällets 
normer tillåter det. Samhällen, kulturer och subkulturer som är tillåtande till 
användandet av våld, kan förväntas ha de högsta frekvenserna av våld inom 
familjen när frekvensen av stressorer är hög. 

Utifrån den patriarkaliska förklaringsmodellen är perspektivet i de teo
rier, som utgår ifrån individen och relationerna inom familjen i sitt sökande 
efter en förklaring till våldet, för snävt och måste vidgas till en övergripande 
samhällsteori. Enligt patriarkatsteorin är kvinnomisshandel ett unikt feno
men som orsakas av sociala och ekonomiska processer vilka direkt/indirekt 
stödjer en patriarkal samhällsordning och familjestruktur. Patriarkatet leder 
till kvinnors underordning och till mäns våld mot kvinnor. 

Kvinnomisshandel 

Kvinnomisshandel är en del av våldet inom familjen.134 Det är inget nytt 
fenomen och inte heller något specifikt för just Sverige eller den tid vi lever 
i.135 Att frågan kommit upp på dagordningen, blir belyst och debatterad på 

134 Kvinnomisshandel inbegriper att en man utövar våld mot en kvinna som han har eller har 
haft en nära relation (kärleksförhållande, sambo, äktenskap) med. 
135 Belystes exempelvis vid JÄMFO:s konferens som finns dokumenterad i Rapport nr 14, 
1989. 
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alla nivåer i samhället, är helt och fullt kvinnors förtjänst.136 Ursprunget till 
den kunskap som vi har idag kan hänföras till kvinnors genom tiderna ideella 
arbete för sina utsatta systrar.137 Det arbetet pågår ännu idag på våra kvin
nojourer i Sverige och i världen.138 På många håll har ett samarbete byggts 
upp så att den praktiska kunskapen kan belysas genom den akademiska 
forskningen.139 

Litteraturen om kvinnomisshandel inleddes med en stark populärveten
skaplig text av Erin Pizzey som kom år 1974 och hade titeln "Scream Oui-
etly or the Neighbours Will Hear" (Skrik tyst så att grannarna inte hör).140 

Kvinnomisshandeln var skyddad av familjelivets privatisering och tystna
dens kultur, utan insyn för andra än de som var direkt berörda. Efter hand 
började även forskare undra vad som skedde "Behind Closed Doors" 
(Bakom stängda dörrar), vilket Straus, Gelles och Steinmetz försökte be
skriva i sin bok med samma titel från 1980. Kvinnomisshandel som fenomen 
definierades av forskningen först i mitten av sjuttiotalet efter att ha betraktats 
som antingen en familjeangelägenhet eller ett acceptabelt beteende inom ett 
patriarkalt samhälle.141 För att förstå hustrumisshandel måste vi förstå de 
urgamla sedvänjorna som bekräftar att kvinnor är de lämpligaste offren för 
våldet inom familjen.142 

De inledande studierna dominerades av en psykologisk förklaringsmodell 
och inriktades på personligheten eller i en karaktärsstörning hos den indivi
duelle misshandlaren, en förklaring på individnivå där individen betraktades 
som "sjuk" och avvikande. Både offret och förövaren betraktades lida av 
personlighetsstörning.143 Forskarna fann någon enstaka faktor som orsaks
förklaring till våldet i form av antingen mental/psykisk sjukdom eller andra 
intraindividuella avvikelser, alkohol- och drogmissbruk eller att ha vuxit upp 

136 Elsa Bolin är en av de kvinnor som förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Hon är 
socionom, författare och hedersdoktor vid Umeå universitet. Hon var den som samlade kvin
nokraften i kampen mot kvinnomisshandel och den som initierade Riksorganisationen för 
Kvinnojourer i Sverige (ROKS). Se Bolin (1984); (1985); (1989). 
137 Se Dobash & Dobash (1992), s 15ff. om framväxten av en kvinnojourrörelse runt om i 
världen. 
138 Önfelt, C. (1991) Vardagens hjältinnor. 10 år på Alla Kvinnors Hus. Stockholm: Utbild
ningsförlaget Brevskolan. 
139 Schechter, S. (1988) Building Bridges Between Activists, Professionals, and Researchers. 
I: K. Yllö & M. Bograd (Eds.) Feminist Perspectives on Wife Abuse, Newbury Park: Sage 
Publications s 299-312; Christensen, E. (1988) Opvaekst eller Overlevelse. Psykisk Forsvar 
mot Void og Strategier för Overlevelse hos 4-6 årige Barn i Familier med Hustrumishandling. 
Köpenhamn: Sikon; Elman, R. A. & Eduards, M. L. (1991) Unprotected by The Swedish 
Welfare State. A Survey of Battered Woman and the Assistance They Received. Women's 
Studies International Forum, 14, s 413-421. 
140 Pizzey, E. (1974) Scream Quietly or the Neighbours Will Hear. Middlesex: Penguin 
B00ks 

141 Yllö & Bograd (1988). 
142 Dobash & Dobash (1979). 
143 Gelles (1987). 
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i ett våldsamt hem. Den senaste tidens forskning har mer och mer frångått de 
tidigare individnalpsykologiska orsaksförklaringarna och även de systemteo
retiska förklaringarna. Samhällsstrukturens ojämlika fördelning av makt 
mellan kvinnor och män, det sexualiserade våldets strukturella karaktär, har 
alltmer kommit att utgöra förklaringen till det våld som utövas mot kvinnor. 
Idag betonas förklaringar på en mer övergripande samhällsnivå.144 Som 
bakomliggande orsak till våldet mot kvinnor lyfts allt oftare fram aspekter av 
makt och kön, manlig dominans och kvinnlig underordning.145 Hustrumiss
handel är att betrakta som missbruk av makt där den starkaste misshandlar 
den svagaste. Forskarna är dock inte överens om i vilken utsträckning kön 
och den ojämlika maktfördelningen skall vara den organiserande principen 
för förståelse av fenomenet våld i familjen och huruvida kön är en central 
förklaringsvariabel i förståelsen av hustrumisshandel.146 Att fokusera på kön 
vid studier av våld i hemmet påminner oss om att våld alltid är förtiyck och 
att våldet fyller en social funktion, betonar de feministiska forskarna.147 

Två parter 

Många forskare varnar för de allmänt förekommande myter och beskriv
ningar som saknar underlag.148 I motsats till vad som allmänt sägs, kunde 
forskare exempelvis tidigt konstatera att individer som utövar våld mot sin 
maka/make inte skiljer sig åt beträffande socioekonomisk klass, ras och et
nisk tillhörighet, religiös anknytning, utbildnings- eller yrkesnivå från icke 
våldsutövande individer.149 Senare studier har kommit till samma slutsats.150 

144 SOU 1995:60. 
145 Shared Power - Shared Responsibility. National Report by the Government of Sweden 
for the Fourth World Conference on Women in Beijing 1995. Stockholm: Ministry of Health 
and Social Affairs. 
146 Yllö, K. (1993) Through a Feminist Lens: Gender, Power, and Violence. I: R. J. Gelles & 
D. R. Loseke (Eds.) Current Controversies on Family Violence. London: Sage Publications, s 
47-62. Om det kan bevisas att kvinnor är lika våldsbaiägna som män så är kön inte någon 
kraftfull förklaringskonstruktion. I de fall forskare funnit bevis för detta så har de använt fasta 
skattningsskalor, exempelvis CTS (Conflict Tactics Scale), vilken trots omarbetningar av 
upphovsmannen Straus ändå är full av brister, enligt exempelvis Dobash & Dobash (1992). 
CTS-skalan har använts, inte bara av oss, utan av mer än 40 andra forskare, betonar Straus & 
Gelles (1988). När beskrivningar av hur dessa data används inte erbjuds läsarna och inte 
diskuteras av forskarna betraktas detta som ett utslag av "battered data syndrome", påpekar 
Michele Bograd (1990). Ingen förnekar att några hustrur kan ha använt våld och att vissa män 
kan ha blivit misshandlade. Frågan gäller emellertid om kön är användbart som redskap eller 
inte i förståelsen av misshandel. 
147 Bograd, M. (1990) Why We Need Gender to Understand Human Violence. Journal of 
Interpersonal Violence, Vol 5, (1), s 132-135. 
148 Yllö & Bograd (1988); Stets (1988); Gelles & Cornell (1990); Elman (1990a); Pagelow 
(1992). 
*49 Walker (1979); Dobash & Dobash (1979); Straus, Gelles & Steinmetz (1980); Finkelhor, 
Gelles, Hotaling & Straus (1983); Gelles (1984); Pagelow (1984). 
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Detta innebär inte att olika sociala faktorer inte kan relateras till våldet inom 
familjen.151 Faktum är att individer med lägre socioekonomisk ställning of
tare förekommer i rapporter som rör misshandel, men att därav utgå ifrån att 
våldet är begränsat till denna grupp leder fel.152 Vikten av en kritisk gransk
ning av utsagor om kvinnomisshandel för att förhindra mytbildning har den 
amerikanska forskaren Amy Elman tagit fasta på.153 Hon har granskat forsk
ningsresultat och på detta sätt kunnat avliva många (de flesta?) av myterna. 

Amy Elman ifrågasätter exempelvis den vanliga beskrivningen av man
nen som misshandlar som offer för sin okontrollerbara ilska och frustration. 
Den beskrivningen motsägs av att mannen ifråga vet precis vem han ska slå, 
han slår inte sin chef eller grannens fru, han slår sin kvinna. Detta blir ännu 
tydligare i de fall kvinnan försöker lämna mannen. Då förföljer han henne 
land och rike runt och nöjer sig inte förrän han har hittat hennes senaste 
gömställe. Mannen har också kontroll på när han ska utöva sitt våld och var 
på kroppen han ska slå. Det är i hemmet, oftast i sovrummet och när ingen 
ser på, som våldet utövas och vanligtvis slår inte mannen så att det blir syn
liga märken. Mannen vet också hur mycket våld han ska tillfoga sin kvinna, 
han har kontroll på när han ska sluta slå. Om han inte hade det skulle för
modligen fler kvinnor bli ihjälslagna. Stets analyserar båda parternas sätt att 
tala om våldet mot kvinnan och illustrerar hur de beskriver männens mönster 
för utövande av kontroll.154 

Det sexualiserade våldets gärningsman är en vanlig man, i Sverige som i 
andra länder.155 Han kan ha familj och återfinnas inom alla yrkeskategorier, 
åldersgrupper och socialgrupper och hans inställning till religionen, till alko
hol och droger och annat varierar liksom som den gör i den övriga befolk
ningen.156 De samverkande faktorer som slutligen leder till våldshandlingar 
är föga kända utanför kärnfamiljen.157 Gelles m fl fann i en genomgång av 

150 Skjörten (1988); Yllö & Bograd (1988); Jaffe, Wolfe & Wilson (1990); Dobash & 
Dobash (1992). 
151 Se exempelvis Cantrell, P., Carrico, M. Franklin, J. & Grubb, H. (1990) Violent Tactics 
in Family Conflict Relative to Familial and Economic Factors. Psychological Reports, Nr 66 s 
823-828. Deras studie visar ett signifikant samband mellan arbetslöshet och barnmisshandel, 
vilket härstammar från interaktionen mellan miljö- och familjefaktorer, s 827; Finkelhor 
(1983a) varnar för att kvinnor som inte finns på arbetsmarknaden, som är utestängda från 
beslutsfattande och som har lägre utbildning än sina män löper större risk att misshandlas. 
152 Gelles & Cornell (1990). 

Elman, A. (1990a) Avliva myterna om kvinnomisshandel! Stockholm: ROKS. 
154 Dels gjorde de intervjuade det våld de utövade eller utsattes för begripligt genom att 
beskriva förövarens känslor som okontrollerade (impuls) och hans beteende som både kon
trollerat (instrumentent) och okontrollerat (impuls). Dels tolkade de upprepade våldshändelser 
som förövarens önskan att kontrollera kvinnan, se Stets (1988). 

Svensson, B. (1988b) De farliga männen. En redovisning av intervjuer med sex män vars 
kvinnor flytt till kvinnohus. Delrapport från projektet "Misshandlade kvinnors barn". Stock
holm: Omsorgsnämnden. 
156 Jaffe, Wolfe & Wilson (1990); Lundgren (1992b); Hydén (1992); Skjörten (1994). 
157 Straus (1973); Steinmetz (1977); Jaffe m fl (1990). 
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forskning om män som misshandlar ett tiotal olika riskfaktorer, individuella 
karakteristika, som kan sättas i samband med misshandel.158 Det är ännu 
oklart om det kan betecknas som orsakssamband eller om det endast är 
falska associationer. I drygt 60% av hushåll där sju eller flera sådana risk
faktorer kunde konstateras, förekom utövning av grovt våld mot kvinnan. 
Den viktigaste enskilda faktorn är tidigare förekomst av våldsamt beteende 
hos mannen.159 

Kan man tala om en urskiljbar patologisk personlighet hos män som 
misshandlar kvinnor? Leonore Walker menar att inlärningsteorin ger visst 
stöd för detta; man talar om att mannen har lärt sig svara på känslomässigt 
störande signaler med ilska eller våld.160 Några av Kevin Hambergers stu
dier indikerar ett patologiskt personlighetsmönster hos män som utövar våld 
inom familjen.161 Han påpekar dock att han i två av sina studier inte funnit 
någon sådan indikator och att det i dag inte finns några bevis som stöd för 
antagandet att psykopatologi i sig är orsaken till mäns våld mot kvinnor. 
Mildred Pagelow understryker på liknande sätt att "stereotypierna om mental 
störning inte gäller för den breda majoriteten av förövare och offer".162 

Påståendet att misshandlande män är sjuka och misshandlade kvinnor är 
mentalt störda, kan alltså inte beläggas genom fakta. Det går inte med meto
der som idag står till buds att fastställa en större andel psykisk sjukdom hos 
män som misshandlar sina kvinnor än hos de män som inte beter sig på det 
viset. Vad gäller kvinnor som blir utsatta för våld under en längre tid skulle 
det vara mer anmärkningsvärt om de inte var i behov av någon form av vård 
eller stöd. Däremot uppvisar misshandlade kvinnor, innan de blivit utsatta 
för våld, inte större andel psykisk störning än kvinnor som aldrig varit ut
satta för våld. 

Den misshandlade kvinnan återfinns i alla socioekonomiska, utbild-
ningsmässiga och etniska grupper och även i alla åldrar.163 Hon är psykiskt, 
verbalt, fysiskt och/eller sexuellt misshandlad och har oftast varit utsatt för 

158 Gelles, R., Lackner, R. & Wolfner, G. (1994) Men Who Batter. The Risk Markers. Vio
lence UpDate Vol 4 (12). Som riskmarkörer räknades: manlig arbetslös, man som använder 
olagliga droger minst en gång per år, mannen och kvinnan har olika religiös bakgrund, man
nen såg pappa slå mamma, mannen och kvinnan är sambos och inte gifta, mannen är kropps
arbetare om han har arbete, mannen har utbildning motsvarande den amerikanska obligatoris
ka 12-åriga skolan, mannen är mellan 18 och 30 år, mannen eller kvinnan använder grövre 
våld mot barnen i hemmet, familjens totala inkomst ligger under fattigdomsgränsen. 
159 Gelles, Lackner & Wolfner (1994); Walker (1983). 
160 Walker (1983). 
161 Hamberger, K. (1993) Comments on Pagelow's Myth of Psychopatology in Woman 
Battering. Journal of Interpersonal Violence, Vol 8 (1), s 132-136. 
162 pagei0W5 m. D. (1993) Response to Hambergens Comments. Journal of Interpersonal 
Violence, Vol 8 (1), s 137-139. 
163 Walker (1983); Pagelow (1984); Skjörten (1988); Jaffe, Wolfe & Wilson (1990). 
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våld under en längre tid.164 Leonore Walker konstaterar i sina tidigaste stu
dier att misshandlade kvinnor med större sannolikhet kommer att drabbas av 
både fysisk och känslomässig störning och med större sannolikhet att utsät
tas för andra belastningar i livet (ekonomiska problem, bostadsproblem) än 
kvinnor som inte blir misshandlade.165 I sina intervjudata har hon funnit 
nyckelfaktorer som tyder på att misshandlade kvinnor utvecklar ett 
"misshandlade kvinnors syndrom", som kan härledas till samverkande fakto
rer, exempelvis att ha erfarit våld i barndomen och att som vuxen leva i en 
relation med en våldsam man.166 

Kvinnor som av olika skäl (främst ekonomiska och juridiska) stannar 
kvar hos den man som misshandlar dem blir ofta av utomstående beskrivna 
som masochister.167 Att kvinnan stannar kvar beror inte på att hon tycker om 
att bli slagen. En viktig anledning är mannens uttalade hot om ännu mer och 
dödligt våld om hon skulle lämna honom. Kvinnan uttalar en rädsla, i flera 
studier i närmare 60% av fallen, en skräck-känsla som var relevant och en 
rädsla för ökat våld som visade sig helt riktig om hon lämnade relationen.168 

I stället för att skuldbelägga kvinnan som stannar kvar (för rädslans, barnens, 
ekonomins och för andras skull) borde vi fråga mannen varför han inte går 
sin väg och lämnar en hustru han nedvärderar och slår.169 

Eva Lundgren har beskrivit våldet och definierat de processer som kan 
iakttas som ett förlopp, från inledningen av en parrelation fram till en rela
tion med ett utvecklat mönster av sexualiserat våld.170 Det handlar om isole
ring och normalisering, den gradvisa anpassningen till våldet. Det handlar 
även om slitaget; kvinnan blir fysiskt och psykiskt utsliten. Att mannen 
växlar mellan att ge värme och att vara våldsam påverkar också processens 
framskridande.171 Både mannen och kvinnan förändras under processens 
gång och internaliseringen av det från början oacceptabla våldet sker grad
vis. För att förklara en relation där våld och misshandel förekommer måste 

164 Hanmer & Maynard (1987); Yllö & Bograd (1988); Dobash & Dobash (1992); Gelles 
(1995). 
165 Walker (1979). 
166 Walker (1983); Walker, L. E. (1988) The Battered Woman Syndrome. I: G. T. Hotaling, 
D. Finkelhor, J. T. Kirkpatrick & M. A. Straus (Eds.) Family Abuse and its Consequences. 
New Directions in Research. London: Sage Publications, s 138-149; Walker, L. E. (1993) The 
Battered Woman Syndrome Is a Psychological Consequence of Abuse. I: R. J. Gelles & D. R. 
Loseke (Eds.) Current Controversies in Family Violence. Newbury Park: Sage Publications, s 
133-153. 
167 Gordon, L., Professor vid University of Wisconsin, Madison, vid föreläsning i Umeå den 
27 maj 1994. 
168 Walker (1983); Elman (1990b). 
169 Risberg, G. (1994) Varför går du inte? Fel fråga till offer. Läkartidningen, vol 91, (50), s 
4472-4474. 
170 Lundgren (1991). 
171 Lundgren, E. (1992b) The Hand that Strikes and Comforts. I: Rethinking Change, Cur
rent Swedish Feminist Research, HSFR, Uppsala: Swedish Science Press, s 131-158. 
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vi se till det som sker, i både hans process och hennes.172 Hans strategi är att 
begränsa hennes livsutrymme, vilket är en process över tid. Mannen far makt 
och kontroll och inte sällan en erotisk "kick" av att slå.173 Det som sedan 
händer är att hon internaliserar hans bild av henne och av relationen. Hennes 
strategi blir att anpassa sig för att få slut på våldet och för att överleva.174 

En svensk studie visar, att det våld mannen inom ett äktenskap utsätter 
sin hustru för, beskrivs och tolkas av mannen (och ofta även av kvinnan) så 
att mannen befrias från ansvar för sitt handlande.175 Hydén drar slutsatsen att 
"en manlig ansvarsbefrielse utgör en viktig konstituerande faktor för det 
upprepade äktenskapliga kvinnovåldet".176 

I Sverige har två avhandlingar om kvinnomisshandel presenterats. Den 
ena är en medicinsk avhandling av Bo Bergman från 1987 och den andra av 
Margareta Hydén i socialt arbete från 1992. Bergmans avhandling utsattes 
för häftig kritik både inom vetenskapssamhället177 och inom kvinnorörelsen 
i stort.178 Hydéns avhandling har ventilerats av kvinnoforskare179 och även 
diskuterats av Sven-Axel Månsson i en artikel där han noterar att det kommit 
två banbrytande doktorsavhandlingar om kvinnomisshandel i Norden de 
senaste åren, Margareta Hydéns i Sverige och Kristin Skjörtens i Norge.180 

Hydéns relationella perspektiv gör att hon söker förståelsen av våldet "i ma
karnas samspel och i relation till de betydelser och innebörder det äkten

172 Jeffner, S. Föreläsning inom projektet Myndighetssamarbete vid Kvinnomisshandel i 
Stockholm den 21 oktober 1994; Kvinnojourskunskap (1994) Folkhälsoinstitutets rapport nr 
10. 
173 Lundgren, E. (1992a) Gud och alla andra karlar. En bok om kvinnoMisshandlare. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
174 Kvinnan i den situationen har dock viss kontroll, exempelvis genom att se till att våldet 
bryter ut tidigare. Det kan vara nödvändigt om hon vet att hon måste möta någon utanför 
familjen; en skolavslutning, ett föräldramöte, tandläkarbesök eller liknande. Då måste klös-
och blåmärkena ska ha läkt ut innan dess. Mannens process innebär att han går över en gräns 
när han slår. Han har kontroll i isoleringsprocessen och i gärningsögonblicket. Efteråt, när 
kvinnan är ynklig, nedtryckt och kanske fysiskt skadad känner han att han behövs, det skapar 
bindning. 
175 Hydén, M. (1994) Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig 
ansvarsbefrielse. Social Vetenskaplig Tidskrift, Vol 1 (2-3), s 193-205. 
176 a.a. s 204. 
177 Lundgren, E. (1988) Inniegg ex Auditorio Ved Bo Bergmans Disputas over "Battered 
Wives. Why are They Beaten and Why do They Stay. Materialisten nrl,sl01-117. 
178 Eliasson, M. (1988) Kvinnoperspektiv i medicinsk forskning gör oss känsligare för svå
righeter och följder. Läkartidningen, Vol 85, (43), s 3557-3558. 
1 ̂  Lundgren, E. & Mellberg, N. (1993) Kvinnomisshandel som en äktenskaplig handling. 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 14 (3-4), s 105-115; Haavind, H. (1994) Kvinnomisshandel en 
tvivelaktig äktenskaplig handling. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 15 (3), s 63-71; Hydén, M. 
(1995b) Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process. Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift, 16 (4), s 67-74. 
180 Månsson, S-A. (1994) Kvinnomisshandel - ur mannens perspektiv. Nordisk Sosialt Ar-
beid. Nr 1, s 13-27. 
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skapliga projektet har för dem".181 Skjörten betonar med sitt vetenskapsteo
retiska perspektiv förståelsen av de båda parternas egna och gemensamma 
planer och förväntningar för deras äktenskapsprojekt.182 Månsson anser att 
dessa båda avhandlingar ger omfattande kunskaper om män som misshandlar 
men också lämnar betydande luckor, exempelvis vad gäller relationen våld 
och sexualitet. 

Våldet vidmakthålls 

Litteraturen hänvisar till olika förklaringar till att våld förekommer och kan 
fortsätta att förekomma inom familjen. Tre förklaringar är mer frekvent fö
rekommande än andra. För det första att våldet kan fortgå så länge det finns 
ursäkter i tillräcklig omfattning. En sådan ursäkt är alkohol och i de fall al
koholen inte används som ursäkt kan den tillskrivas en pådrivande effekt 
som barriärsänkare. För det andra finns teorier om att våldet tigs ihjäl, att 
individer tystas och att tystnadens kultur möjliggör fortsatt våldsutövande. 
En modell som går längre och beskriver vad detta tystande åstadkommer hos 
offret är teorin om det tabuiserade traumat. En tredje förklaring är teorin om 
det sociala arvets betydelse för att våldet överförs till nästa generation, the 
intergenerational transmission of violence.183 Jag går in på dessa teorier i det 
följande. 

Alkohol som drivkraft och ursäkt 

Studier fram till mitten på 70-talet lyfte fram ett samband mellan alkohol
förtäring och våld. Trots att det finns få och tunna bevis hålls alkohol som 
orsaksförklaring ändå levande av vissa fakta.184 Teorin om att alkoholen får 
hämningarna att släppa och tron på alkoholens barriärsänkande effekt kan 
diskuteras.185 Alkoholpåverkan kanske är av större betydelse när det gäller 
att förklara varför män som inte slår i nyktert tillstånd kan göra det under 
alkoholpåverkan. I Skj örtens forskning finns exempel på män som dricker 
för att kunna slå.186 Män som utövat våld mot medlemmar av den egna fa
miljen anger själva att våldsutövandet skedde under påverkan av alkohol och 
droger, vilket kan vara ett sätt för mannen att bli ursäktad, tillskansa sig an

181 a-a. s 22; Se Hydén (1992). 
182 Se Skjörten (1994). 
183 Ibland används även begreppen 'aggression' eller 'abuse' när teorin benämns. Se exempel
vis Herrenkohl m fl (1983); Hertzberger (1983); Cappell & Heiner (1990); Doumas m fl 
(1994); O'Keefe (1994). 
184 Gelles & Cornell (1990). 
185 a.a. Tvärkulturella studier har tydliggjort att i vissa kulturer konsumerar man alkohol och 
blir våldsam, och i andra konsumerar man alkohol och blir inte våldsam. Skillnaden beror på 
vad individerna i dessa samhällen har för föreställningar om alkohol. 
186 Skjörten (1988). 
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svarsbefrielse och lägga skulden på någonting utanför honom själv.187 Stu
dier visar att fastän mannen genom behandling blivit fri från sitt alkohol- och 
drogberoende, så är han fortfarande en man som utövar våld mot sina när
maste. 

Gelles och Cornell poängterar att sambandet inte håller hela vägen, då 
höga nivåer av alkoholmissbruk inte otvetydigt har kunnat relateras till höga 
nivåer av våld. Alkoholen kan bidra både till att våldet blir våldsammare och 
att våldet avtar i frekvens, en tendens som visat sig när alkohol blivit daglig
vara. Många studier visar också att de flesta av våldshändelserna skett när 
mannen varit nykter.188 

Våldet orsakas inte av alkoholmissbruk även om detta kan betraktas som 
en bidragande faktor.189 Det finns en tendens att män som är grava missbru
kare står för en högre frekvens av våldsutövande och använder grövre våld i 
större utsräckning. Majoriteten av misshandlande män är emellertid inte 
grava missbrukare och majoriteten av män som klassas som grava missbru
kare misshandlar inte sina kvinnor. 

Tystnadens kultur 

Familjemedlemmarna tystas, barnen fostras till att bevara familjehemlighe
ten och tystnadens kultur får konsekvenser för våldets offer.190 Halldis Leira 
beskriver vad kravet på hemlighållande av våld inom familjen psykologiskt 
handlar om för barn och ungdomar genom att använda begreppet tabuiserat 
trauma.191 Hon beskriver ett tabu som ett kulturellt imperativ, ett socialt 
förbud mot att synliggöra eller berätta. Det som är tabubelagt har en stark 
"osynlig" kraft. Ett tabuiserat trauma visar att kulturens tabubeläggning har 
internaliserats av den enskilda människan. Traumat blir gömt och osynligt, 
det äger inte längre någon giltighet. Ogiltiggörandet, säger Halldis Leira, 
visar att fenomenet har försvunnit både subjektivt och totalt, det vill säga 

187 Davidson, A. (1994) Alcohol, Drags, and Family Violence. Violence UpDate Vol 4 (5); 
Ptacek, J. (1988a) Why do men batter their wives? I: K. Yllö & M. Bograd (Eds.) Feminist 
perspectives on wife abuse. Newbury Park, CA: Sage Publications, s 133-157; Ptacek, J. 
(1988b) The Clinical Littérature on Men Who Batter: A Review and Critique. I: G. T. 
Hotaling, D. Finkelhor, J. T. Kirkpatrick & M. A. Straus (Eds.) Family Abuse and its Conse
quences. New Directions in Research. Beverly Hills: Sage Publications, 149-162. 
188 Christensen (1990); Se också Skjörten (1988), vars material tyder på att mäns reaktions
mönster vid alkoholintag är varierande. En av kvinnorna säger: "Han drakk sj elden. Dersom 
han tok seg et glass vin, ble han snill, sjarmerende, trött og sovna". En annan kvinna säger: 
"Jo fullere han er, jo farligere blir han. Når han var fyllesjuk kunne jeg prate med ham, ikke 
ellers", s 90. 
189 Zubretsky & Digirolamo (1994). 
190 Somers, S. (1993) Wednesday's Children. Adult Survivors of Abuse Speak Out. New 
York: Jove Books. Det budskap som söker sig ut från bladen ur denna bok är att tystnad utgör 
ett dödshot, s 9. 
191 Leira, H. (1990) Fra tabuisert träume til anerkjennelse og erkjennelse, del 1. Om arbeid 
med barn som har erfart void i familien. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 27, s 16-22. 
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även för omgivningen. Begreppet ogiltiggörande innebär något utöver både 
ett osynliggörande och ett förnekande. För den grupp Halldis Leira mötte, 
ungdomar som upplevt våld i familjen, hade traumat blivit tabuiserat. Ung
domarna hade fråntagits möjligheten till känslomässig bearbetning av sitt 
trauma, vilket gjorde dem till bärare av en katastrofhemlighet och ensamhet. 
De bar på känslor av skam och skuld och de kände sig maktlösa i sin livs
situation. Några av dem hade utvecklade symtom som aggression, mag
smärtor, sömnlöshet, skolk och pseudodebilitet.192 I några fall har troligen 
tabuiseringen en större effekt än det ursprungliga traumat, då den förvandlar 
den verkliga livssitutionen och leder till att ungdomarna tillskriver sig själva 
drag av det onda och hjälplösa, vilket leder till ett ökat självförakt och re
signation. 

Den modell för bearbetning som utformades i arbetet med ungdomarna 
beskrivs som en giltiggörande-spiral, där erkännande och insikt är steg på 
vägen.193 För att våga dela mina hemligheter eller nå insikt om nya tankar 
måste en erkänsla från den jag möter infinna sig. När detta händer knyter de 
egna tankarna och fantasin an till den andres erkänsla. På det sättet kan jag få 
mina tankar bekräftade eller avfärdade. Om min tanke blir bekräftad sker ett 
kvalitativt språng: min tankefigur är inte längre mitt privata påhitt, den över
går till att bli en del i en intersubjektiv verklighet. En del av min verklighet 
återerövrar därigenom sin giltighet. Om mina tankar blir bekräftade upplever 
jag dessutom att jag inte var dum som tänkte som jag gjorde, och då blir jag 
kanske modigare att dela fler hemligheter och nå fler nya insikter. 

Överföringsteorin - det sociala arvet 

Fram till mitten av 1980-talet fann många forskare stöd för teorin om att 
våldet inom familjen överförs mellan generationer (the intergenerational 
transmission of violence theory).194 I studier har förövare i tre till fem gene
rationer spårats.195 Fysisk bestraffning tränar barn i att använda våld, och 
denna mest vanliga form av våld inom familjen utgör kärnan i en orsaksför-

192 Skenbar psykisk utvecklingshämning av lättare grad. 
193 Leira, H. (1989) Fra tabuisert träume til anerkjennelse og erkjennelse, del 2. En modell 
for intervensjon med barn og unge som har erfart void i familien. Tidsskrift for Norsk Psy-
kologforening, nr 27, s 99-105. Diskuteras även av Irene Levin i Trost & Levin (1996), s 181-
190 samt av Eva Lundgren (1995), s 126-155. 
194 Walker (1979); Straus m fl (1980); Rosenbaum & O'Leary (1981); Straus (1983). 
195 Se: Herrenkohl, E., Herrenkohl, R. & Toedter, L (1983) Perspectives on the Intergenera-
tional Transmission of Abuse. I: D. Finkelhor, R. Gelles, G.T. Hotaling & M. Straus (Eds.) 
The Dark Side of Families: Current Family Violence Research. Beverly Hills: Sage Publica
tions, s 301-309; Doumas, D., Margolin, G. & John, R. (1994) The Intergenerational Trans
mission of Aggression Across Three Generations. Journal of Family Violence, Vol 9, (2), s 
157-175. 
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klaring av barnmisshandel och hustrumisshandel.196 Ju mer fysisk bestraff
ning de i studien ingående männen och kvinnorna hade upplevt under upp
växten, desto mer våld utövade de i nuvarande relation mot sin partner, en
ligt Murray Straus. Trots att retrospektiva data ska tolkas försiktigt, indikerar 
de enligt Leonore Walker "ett mönster av våld mellan generationer".197 

Andra forskare framhåller att överföringen skulle kunna orsakas av känslo
mässig misshandel snarare än fysiskt våld.198 Föräldrar som utövar våld ten
derar att nedvärdera sina barn och se kritiskt på deras utveckling. Denna 
nedvärdering "ärvs" och genererar individer med svagt självförtroende som 
känner maktlöshet, vilket ökar sannolikheten för våld i nästa generation. 
Även studier från 1990-talet påtalar sambandet, dock inte med lika starkt 
stöd för hypotesen, vilket kan bero på skillnader i urvalet av försöksperso
ner.199 Forskarna gör i de senare studierna tydligare differentieringar (ålder, 
kön, typ av våld, överföringsmodell), vilket kan vara en följd av att det finns 
mer forskning att tillgå för jämförelser. Zuravin m fl jämför fem tidigare 
studier med sin egen och påpekar att slutsatser, om kontinuitet respektive 
avbrott i överföringen av barnmisshandel, endast kan dras utifrån en tydlig 
definition av vilken typ av våld som avses.200 Karyl MacEwen drar exem
pelvis slutsatsen att både mödrars och faders aggression i uppväxtfamiljen 
predicerar mäns och kvinnors bruk av aggressiva handlingar i nuvarande 
relationer.201 Att både barnmisshandel och hustrumisshandel är relaterade till 
tidigare erfarenheter av våld är en annan slutsats som dras.202 Dodge m fl 
menar att deras studie kan ge bevis för att erfarenheter av fysiskt våld i barn
domen är en riskfaktor i utvecklingen av kroniskt aggressiva beteendemöns
ter.203 

Redan tidigt användes social inlärningsteori och systemteori för att för
klara överföringens dynamik. Dessa betonar interaktionen mellan individu

196 Straus, M. A. (1983) Ordinary Violence, Child Abuse, and Wife-Beating. What Do They 
Have in Common? I: D. Finkelhor, R. Gelles, G. Hotaling & M. Straus (Eds.) The Dark Side 
of Families: Current Family Violence Research. Beverly Hills: Sage Publications, s 213-234. 
197 Walker (1983). 
198 Garbarino, J. & Gilliam, G. (1980) Understanding Abusive Families. Lexington, MA: 
Lexington Books. 
199 Peled, E., Jaffe, P. & Edleson, J. L. (1995) Ending the Cycle of Violence. Community 
Responses to Children of Battered Women. London: Sage Publications; Gelles, R. J. & 
Loseke, D. R., Eds. (1993) Current Controversies on Family Violence. London: Sage Publi
cations. 
200 Zuravin, S., McMillen, C., DePanfilis, D. & Risley-Curtiss, C. (1996) The Intergenera-
tional Cycle of Child Maltreatment. Continuity Versus Discontinuity. Journal of Interperso
nal Violence, Vol 11 (3), s 315-334. 
201 MacEwen, K. (1994) Refining the Intergenerational Transmission Hypoyhesis. Journal of 
Interpersonal Violence, Vol 9, (3), s 350-365. 
202 Weissman Wind, T. & Silvern, L (1992) Type and Extent of Child Abuse as Predictors of 
Adult Functioning. Journal of Family Violence, Vol 7, (4), s 261-281. 
203 Dodge, K., Bates, J. & Pettit, G. (1990) Mechanisms in the Cycle of Violence. Science, 
Vol 250, s 1678-1683. 
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ellt beteende och omgivningens signaler och det ökade inflytandet över tid 
av det imiterade beteendet från maktfullkomna vuxna över sina "maktlösa" 
barn.204 En enkel modellinlärning är inte tillräcklig som förklaring, då var
ken barn i allmänhet eller pojkar specifikt verkar direkt imitera vad de har 
iakttagit i sina föräldrars interagerande.205 Den sociala interaktions-modellen 
lägger vikt vid sociala interaktioner som föregår en våldshändelse och de 
konsekvenser som kan leda till att befästa agerandet.206 Föräldrar kan bli 
barnmisshandlare som ett resultat av negativa barndomsupplevelser med 
föräldrar och andra vuxna, men även som ett resultat av sina egna erfaren
heter som föräldrar. Milner m fl anser sig ha bevis för samband som kan 
stödja "the intergenerational transmission"-hypotesen. Resultaten indikerar 
att närvaron eller frånvaron av fysiskt trauma kan vara en starkare variabel 
än graden av våld. Det är inte bara möjligt, utan troligt, att andra variabler 
(exempelvis att sakna goda föräldraförebilder) samverkar med våld och står 
för en del av överföringen mellan generationer. 

Att "våldscykeln" lärs in inom familjen och överförs mellan generationer 
bygger på den sociala inlärningsteorin och är så vanlig att den blivit kliché. 
Att mönstret inte är så genomgripande som man hittills trott, konstaterar 
dock Charles Cappell och Robert Heiner.207 Män och kvinnor lär sig inte att 
bete sig våldsamt i uppväxtfamiljen, enligt dessa forskare. Vad de lär eller 
socialt ärver är en sårbarhet, att provocera våld, tolerera våld, välja aggres
siva partners för äktenskap eller misslyckas med att införliva resurser för att 
eliminera sårbarhet. Begränsningen i hypotesen om det cykliska, då våld inte 
ovillkorligen föder våld, gör att vi måste söka vilka omständigheter som be
hövs för att "den-mellan-generationer-överförda-hypotesen" ska bli uppfylld, 
anser Sharon Hertzberger, i linje med ovanstående resonemang.208 

Ju fler riskfaktorer i individens bakgrund och ju högre nivå dessa risk
faktorer intar, desto större är sannolikheten för framtida aggressionsutövande 
relationer. Det omvända förhållandet i dessa resultat gäller även det.209 Om 
den upplevda omfattningen av aggression är stor men påverkan från den 
aggressionen är liten, eller om iakttagaren inte identifierar sig med den ag
gressive föräldern, så minskar sannolikheten för aggressivitet i kommande 
relationer. Att under barndomen åtnjuta socialt stöd från en vuxen eller en 
vän har också det visat ett omvänt samband, för dessa barn minskar sanno

204 Herrenkohl, Herrenkohl & Toedter (1983). 
205 Hertzberger, S. (1983) Social Cognition and the Transmission of Abuse. I: D. Finkelhor, 
R. Gelles, G. T. Hotaling, & M. Straus (Eds.) The Dark Side of Families: Current Family 
Violence Research. Beverly Hills: Sage Publications, s 317-329. 
206 Milner, J., Robertson, K. & Rogers, D. (1990) Childhood History of Abuse and Adult 
Child Abuse Potential. Journal of Family Violence, Vol 5, (1), s 15-34. 
207 Cappell, C. & Heiner, R. (1990) The Intergenerational Transmission of Family Aggres
sion. Journal of Family Violence, Vol 5, (2) s 135-152. 
208 Hertzberger (1983). 
209 MacEwen (1994). 
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likheten att bli en våldsam vuxen.210 Dagens forskning indikerar att de för
äldrar, med en barndomshistoria innehållande fysisk misshandel, som bryter 
våldscykeln, är de som på grund av vissa möjligheter och/eller egna person
liga karakteristika kunnat skapa stödjande relationer.211 Burgess och Young-
blade menar att vi, om vi tror på en överföring, måste definiera exakt vad 
som överförs mellan generationer för att kunna specificera under vilka om
ständigheter det sker.212 För att förstå processen måste vi studera influenser 
på socialisationen som tillförs utanför familjen lika väl som inom den. Bar
nens kamratrelationer kan vara en viktig faktor i avgörandet huruvida vålds
beteende, som bevittnats i hemmet som barn, slår följe in i vuxenlivet. 

Att ha varit både vittne till och utsatt för aggressiva handlingar förstärker 
varandras effekt, och dessa tillstånd avgör med stor sannolikhet frågan om 
ett framtida aggressivt handlande.213 Forskare varnar dock för att tolka över
föringsteorin som att våld i barndomens uppväxtfamilj oavlåtligen förutbe
stämmer ett våldsamt beteende som vuxen.214 Detta fullständigt kausala 
samband existerar inte.215 Studier visar att sambandet gäller endast för män, 
då det inte finns fakta som talar för att kvinnor som bevittnat våld mellan 
sina föräldrar blir våldsbenägna i sina kommande familjerelationer. I de fall 
där barnet varit utsatt för våld själv, är detta faktum av större betydelse för 
huruvida barnet blir aggressivt, än om barnet enbart varit vittne till att en 
förälder utsatts för våld, säger Liane Davis och Bonnie Carlson på sent 1980-
tal.216 De motsägs emellertid av Richard Gelles med flera forskare som po
ängterar att det faktum att själv ha varit utsatt inte behöver vara en lika viktig 
faktor som den att ha varit vittne, åtminstone när det gäller att påverka efter
följande "manligt-förövare-våld".217 Detta lyfter fram frågan om graden av 
roll-specifik inlärning, menar de. 

En familjehistoria med våldsinslag är bara en riskfaktor av flera som bi
drar till utövandet av våld.218 Socialt arv är ett svagt bevis och ger en mycket 
svag orsaksförklaring. Mildred Pagelow betonar att den överförda effekten 

210 Caliso, J. & Milner, J. (1994) Childhood Physical Abuse, Childhood Social Support, and 
Adult Child Abuse Potential. Journal of Interpersonal Violence, Vol 9, (1 ), s 27-44. 
211 Caliso och Milners studie (1994) av 78 mödrar (26 barnmisshandlare som upplevt våld i 
barndomen, 26 icke våldsutövande som upplevt våld i barndomen, 26 icke våldsutövande utan 
våldserfarenhet från barndomen) genomfördes i syfte att undersöka vilken roll socialt stöd i 
barndomen spelade i fråga om att utvecklas till barnmisshandlare. Studien visar på att faktorer 
av positivt socialt stöd och skalan för misshandel överlappar varandra i en avsevärd omfatt
ning. 
212 Burgess & Youngblade (1988), s 38-60. 
213 MacEwen (1994). 
214 Gelles & Cornell (1990); Gelles m fl (1994). 
215 Det är inte så att alla barn från fridfulla hem blir fridfulla eller problemfria. Inte heller 
blir alla barn från våldsamma hem våldsamma eller für problem. 
216 Davis & Carlson (1987). 
217 Gelles m fl (1994). 
218 Pagelow (1992). 
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enligt många studier visar att en av tre föräldrar med en barndomshistoria 
innehållande våld går vidare med att misshandla sina egna barn, två av tre 
gör det inte219 Longitudinella studier har inte kunnat bevisa teorin om "the 
cycle of violence", men pojkar från hem där våld förekommit löper större 
risk att bli nästa generations kvinnomisshandlare. Mildred Pagelow föreslår 
därför en modifierad cycle of violence-teori. Den bör utgå från ett könsper
spektiv. 

Feministisk teori är kritisk till teorin om intergenerational transmission på 
tre sätt. Teorin inkluderar oftast att även det att lära sig bli offer överförs 
mellan generationer. Det antyder att misshandlade kvinnor skulle vara del
aktiga i framkallandet av sitt eget lidande, vilket skuldbelägger offret. Det 
sociala arvet antyder det oundvikliga i våldets förekomst i familjen och leder 
till en uppgiven attityd till policyn om ingripande. Dessutom avleder teorin 
uppmärksamheten från de verkliga problem som medverkar till hustrumiss
handel; kvinnors underordnade roll i den patriarkala sociala strukturen. 

Våldets konsekvenser for familjens barn och ungdomar 

Som vittnen till våld i hemmet är barnen att betrakta som offer för psykiskt 
våld genom de våldshändelser som pågår. Ytterligare en belastning för dessa 
barn är att bli utsatta för fysiskt och sexuellt våld. Olika studier, som belyser 
barnens situation och det våld som sker inom familjen, betonar att barn rea
gerar olika och våldet får också olika konsekvenser för dem. Forskningen 
beskriver en variation av symtom som barn i olika åldrar uppvisar. Vad be
tyder det för en flicka respektive en pojke att växa upp i en familj där pap
pan/mannen utövar våld mot mamman och kanske också själv vara utsatt för 
våld? 

Barn som offer och vittnen 

Vi kan inte betrakta barnen som en homogen grupp endast utifrån det ge
mensamma att de har upplevt våld i hemmet.220 Barn påverkas olika bero
ende på traumats natur, barnens personliga egenskaper, ålder, och tillgången 
till andra stressorer respektive skyddande faktorer i deras omgivning. Fors
kare betonar vikten av att se till såväl likheter som olikheter vad gäller bar-

219 a.a. samt Christensen (1990): I den danska studien av familjer där det förekom hustru
misshandel uppgav cirka 40% av kvinnorna att deras egen mor varit utsatt för våld. Männen 
uppgav till 70% att deras egen mor varit utsatt för våld. Detta kan tala för ett socialt nedärvt 
mönster med kvinnomisshandel, men det innebär samtidigt att cirka 60 % av kvinnorna och 
30% av männen hade växt upp utan att deras mor blivit misshandlad. 
220 Carlson (1990). 
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nens livsvillkor.221 Det finns en överensstämmelse mellan forskningsresul
taten både om våldets negativa inverkan på barnens välbefinnande och om 
att symtomen varierar utifrån ålder, kön, familjekonstellation, bruk av alko
hol och/eller droger, frekvens och styrka på förekommet våld, om barnet 
varit vittne till eller själv offer för våldet eller om barnet varit både offer och 
vittne.222 

Enligt den danska psykologen och forskaren Else Christensen visar stu
dier att barn ofta blir vittnen till att deras mor utsätts för våld.223 Barnet kan 
tvingas lyssna till ljuden från ett våld som utspelas i rummet intill, det 
tvingas lyssna till hot och kränkningar riktade mot modern. Ibland kan bar
net iaktta blåmärken eller andra synliga skador på hennes kropp. Barn kan 
vanligen uppfatta de känslomässiga konsekvenserna av rädsla, smärta och 
hot hos sin mor. Else Christensens studie visar att barnen vet vad som skett; 
de har sett och hört våldet och vid en del tillfallen också varit direkt inblan
dade.224 Endast för 2 % av barnen i den studien (0-16 år) kan med säkerhet 
sägas att de inte varit med om våldet. 85 % av dem var i samma rum som 
våldet utspelades i och 13 % i rummet intill. Barnet hade oftast varit när
varande vid den fysiska misshandeln och vid något tillfälle vid den sexuella. 
Samtliga barn hade varit närvarande vid den psykiska misshandeln av mo
dern. 

Många föräldrar förminskar betydelsen av eller föraekar barnens närvaro 
under den aktiva hustrumisshandeln genom att säga att barnen sov eller lekte 
utomhus. Barnen kan emellertid mycket detaljerat beskriva delar av de 
våldshandlingar föräldrarna aldrig varit medvetna om att barnen bevittnat.225 

Det är mer vanligt att barn exponeras för upprepade våldshändelser än en 
enstaka sådan. Bevittnandet av våld har en indirekt effekt på barn, delvis 
som en funktion av moderns försvagning, vilken i sin tur är en följd av den 
belastning våldshändelserna ger. Effekten kan också vara en följd av de om
ständigheter av splittring och osäkerhet som möter barnet kring en våldshän
delse.226 

221 Jaffe, P., Wilson, S. K. & Wolfe, D. (1988) Specific Assessment and Intervention Stra
tegies for Children Exposed to Wife Battering: Preliminary Empirical Investigations, Cana
dian Journal of Community Health, Vol 7 (2), s 157-163. 
222 Jaffe, Wolfe & Wilson (1990). 
223 Christensen, E. Barnens situation, Föreläsning i Stockholm den 15-16 mars 1994 på 
utbildningsdagar för projektet "Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel" inom Stock
holms län. 
224 Christensen (1990). 
225 Jaffe, Wolfe & Wilson (1990). 
226 Wolfe, D., Jaffe, P., Wilson, S. K. & Zak, L. (1985) Children of Battered Women: The 
Relation of Child Behavior to Family Violence and Maternal Stress. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 53, s 657-665. 
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Barnen till de misshandlade kvinnorna löper stor risk att bli misshand
lade.227 Else Christensens studie visar sålunda att barnen ofta blir misshand
lade när modern blir det och i 25% av fallen var också barnen offer för vål
det, vilket överensstämmer med andra studier.228 Det finns även anledning 
att tänka på sexuella övergrepp mot barn i samband med kvinnomisshan
del.229 Övergreppet begås ofta av någon mansperson barnen känner väl och 
lever sitt dagliga liv tillsammans med.230 I Brås studie om sexualbrott mot 
barn är 98% av de misstänkta förövarna män.231 Barnens beroendeställning 
utnyttjas av en vuxen som sedan förnekar brottet och inte tar ansvar för sina 
handlingar.232 Forskningen visar att även om barnen inte blir direkt fysiskt 
misshandlade så är risken mycket stor att de blir utsatta för andra former av 
misshandel som tar sig uttryck i omsorgssvikt, försummande, vanvård eller 
negligerande.233 Försummandet kan innebära att barnet exempelvis inte far 
den barnhälsovård som samhället erbjuder. I en amerikansk studie hade en 
anmärkningsvärt hög andel av 4-6 åringarna som kom till kvinnojouren "inte 
tagit sprutorna", det vill säga inte vaccinerats mot TBC, polio och lik
nande.234 

En slutsats som dras i Else Christensens studie är att frågor kring barnet 
ibland kan fungera som utlösare av våldet, men att barnet aldrig är orsak till 
detta.235 Föräldrarna kan ha grälat om barnet eller om uppfostran. Barnet kan 
även ha gått emellan och blandat sig i våldet för att få stopp på det, vilket 
skedde i nästan hälften av fallen enligt studien. Barnen som upplevt våld i 
hemmet har oftast inte talat om det med någon.236 

Vissa forskare drar slutsatsen att kombinationen av att vara både vittne 
och offer har mer allvarliga konsekvenser för ett barn än att varit utsatt för 
antingen den ena eller den andra formen, alternativt att inte varit utsatt 
alls.237 Bonnie Carlson belyser i sin studie, att känslan av välbefinnande är 
signifikant lägre bland ungdomar som varit utsatta för både bevittnande av 
våld och av våldshandlingar, än de som varit antingen offer eller vittne eller 

227 Rosenbaum, A. & 0'Leary, K. D. (1981) Children: The Unintended Victims of Marital 
Violence. American Journal of Orthopsychiatry, 51 (4), s 692-699. 
228 Christensen (1990). 
229 Allmänna råd från Socialstyrelsen, 1991:3. 
230 Eklund (1990); Dahlström-Lannes (1990). 
231 Martens, P. (1991) Projektet Sexuella övergrepp mot barn, Delrapport 5, BRÅ Rapport 
1991:1. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
232 Dahlström-Lannes (1990); Mårtens (1991); Sandström-Taylor (1993). 
233 Christensen (1990). 
234 Stagg, Wills & Howell (1989). 
235 Christensen (1990). 
236 a.a. De allra yngsta (0-2 år) hade aldrig pratat om något våld hemma, barnen som var 3-6 
år hade nämnt något om våldet och for barnen som var 6-7 år hade det handlat om mer all
mänt prat. Hälften av barnen i den studien hade aldrig pratat om våldet med sin mamma. 
237 Davis & Carlson (1987). 
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inte någotdera.238 Att vara både vittne och offer ger tilläggseffekt, konstate
rar hon. 

Symtom och effekter hos barn och ungdomar 

Resick och Reese finner i sin undersökning att hem där fysisk aggression 
förekom kännetecknades av hierarki, en öppet uttryckt ilska, konflikt och 
avsaknad av organisation. Hem där våld inte förekom karaktäriserades av ett 
spontant uttryckande av känslor och problem, delande av trivsamma aktivi
teter och mål samt en uttalad åsikt om personliga rättigheter och frihet.239 

Barn som växer upp i hem där våld förekommer kan enligt forskarna tillskri
vas vissa gemensamma drag.240 De symtom barnen visar i form av anpass
ningsproblem har konstaterats av en mängd forskare. Ett barn kan utveckla 
beteendestörning även med anledning av inkonsekvens, understimulering 
eller inadekvat uppmärksamhet från någon eller båda föräldrarna, faktorer 
som anses vara mer utbredda i familjer där det förekommer våld än i familjer 
där våld inte förekommer.241 Flera tänkbara faktorer kan inverka på styrkan i 
sambandet mellan våld i äktenskapet och barns problem med anpassning, 
exempelvis tillgången på socialt stöd men även faktorer som humör, tempe
rament och läggning.242 Barn är känsliga för oenighet och disharmoni i fa
miljen, en känslighet för konflikter som kan relateras till barnets anpass
ningsproblem, starkare än exempelvis skilsmässa eller avsaknad av föräl
der.243 Ålder och kön spelar stor roll för om symtom över huvud taget blir 
synliga, men dessutom på vilket sätt de kommer till uttryck och vilka sym
tom som blir iakttagbara.244 Pojkar från familjer där våld ingår beskrivs ha 
många synliga beteendeproblem och lägre social kompetens, medan flickor 
beskrivs ha inåtvända beteendeproblem och uppvisar färre anpassnings
problem än pojkar.245 Flickor i familjer där våld förekommer visar få tecken 

238 Carlson, B. E. (1991) Outcomes of Physical Abuse and Observation of Marital Violence 
Among Adolescents in Placements. Journal of Interpersonal Violence, Vol 6 (4), s 526-534. 
239 Resick, P.A. & Reese, D. (1986) Perception of Family Social Climate and Physical 
Aggression in the Home, Journal of Family Violence, Vol 1, (1 ), s 71-83. 
24" Cobin Gullette, L. (1988) Children in Maritally Violent Families. A Look at Family Dy
namics. Youth & Society, Vol 19 (2), s 119-133.1 studien karaktäriseras två typer av familjer 
där våld ingår och familjens barn beskrivs uppvisa beteenden som skiljer sig åt och är 
"familjetypiska". 
241 Walker (1979, 1983). 
242 Garmezy (1983). 
24^ Rosenbaum & O'Leary (1981). 
244 o'Keefe, M. (1994) Linking Marital Violence, Mother-Child/ Father-Child Aggression, 
and Child Behavior Problems. Journal of Family Violence, Vol 9, (1), s 63-78. 
245 Jaffe, P., Wolfe, D., Wilson, S. & Zak, L. (1985) Critical issues in the assessment of 
children's adjustment to witnessing family violence. Canada's Mental Health, Vol 33 (4) s 15-
19. 
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på anpassningsstörningar som barn och ändå kan de lida av ett större antal 
mentala problem och familjeproblem i tonåren.246 

"Familjevåldets barn" bär på många symtom, men inga som specifikt vi
sar att det rör sig om kvinnomisshandel i familjen, konstaterar Else Christen
sen i en studie.247 Resultaten tyder på att "ångest är ett nyckelbegrepp när 
man ska försöka förstå vad det psykologiskt innebär för ett barn att växa upp 
i en familj där modern blir misshandlad".248 Det handlar inte bara om rädslan 
för att själv bli misshandlad utan mer om att leva i en situation barnet varken 
kan förstå, förutsäga eller ha minsta kontroll över. "Det vill säga en mer 
existentiell ångest."249 

Spädbarnen och de allra yngsta barnen får lida av allvarliga, oavsiktliga 
konsekvenser av våldet inom familjen konstaterar Jaffe, Wolfe och Wilson. 
Möjligheten att kunna knyta an till modern kan bli avbruten. Rutiner kring 
sov- och mattider blir långt ifrån normala. En mor som lever under rädsla för 
sin make kan ha svårt att handskas med de stressande kraven från ett späd
barn. Barnet känner av den distans som uppstår mellan sig och den primära 
vårdaren.250 Det lilla barnet kan också hamna "i skottlinjen" vid en vålds
händelse och skadas. Det kan av misstag bli slaget, knuffat eller tappat i gol
vet vid ett våldsamt utfall. Modern kan också hålla barnet framför sig i syfte 
att skydda sig själv. 

Småbarnen och skolbarnen ser på sina föräldrar som rollmodeller, vilket 
kan medföra att barn som exponeras för kvinnomisshandel kan drabbas av 
känslomässiga svårigheter. De lever i skam för det dolda våldet, generade 
över familjehemligheten och deras upplevelser undergräver självkänsla och 
framtidstro. Barnen har små möjligheter att utvecklas utanför hemmet då 
faderns dominans och kontroll isolerar dem från aktiviteter utanför skolans 
ram. Barnen kan också känna skuld när de tror att de själva skulle ha kunnat 
förhindra våldet.251 

Barn som fostrats i hem med våld mellan makarna kan lida av både psy
kosomatiska störningar, stressymtom och andra symtom på nedsatt hälsa 
såsom huvudvärk, magont, diarré, magkatarr, magsår och andra mag
problem, astma och sömnproblem av olika slag (sömnlöshet, mardrömmar, 
sängvätning och att barnet går i sömnen). De kan också få problem med sin 
skolgång, i form av skolk och oregelbunden närvaro, svaga prestationer, 

246 Carlson, B. E. (1984) Children's Observations of Interparental Violence. I: A. Roberts 
(Ed.) Battered Women and Their Families: Intervention Strategies & Treatment Programs. 
New York: Springer Publishing. 
247 Christensen (1988). 
248 Christensen, E. (1989) Överlevnadsstrategier hos barn i familjer med hustrumisshandel. I: 
Kvinnomisshandel. JÄMFO Rapport nr 14. Stockholm: Delegationen för jämställdhetsforsk
ning, s 185. 
249 a.a. s 185. 
250 Jaffe, Wolfe & Wilson (1990). 
251 Silvern & Kaersvang (1989); Jaffe m fl (1990); Christensen (1990); Wolfe (1994). 
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koncentrationsstörningar och skolfobier.252 Barnen reagerar både funktio
nellt och emotionellt på våldet, vilket visar sig inom olika områden såsom 
hälsa, socioemotionell utveckling och i relationer till kamrater, föräldrar och 
lärare.253 Det innebär inte att alla drag förekommer hos alla barn som är of
fer för/vittne till våld i hemmet. Däremot finner forskarna ofta en kombina
tion av begränsad tolerans för frustration, en bristande impulskontroll och ett 
plågsamt utdraget lidande där barnen internaliserar/externaliserar aggressi
vitet.254 Internaliserade problem kan ge symtom som överdriven gråt, ex
trem rädsla, tillbakadragande, sorgsenhet, extrem passivitet och beroende, 
aggressivitet och impulsivitet, förvirring, raserianfall, ångest, depression och 
självstympning. Externaliserade symtom kan vara aggressivitet, grymhet 
mot djur, olydnad, destruktivitet och sexuellt utåtagerande. Barnen lymmer 
hemifrån, isolerar sig, har en förhöjd självmordsrisk och löper stor risk för 
att bli beroende av alkohol och droger. 

Barn som bevittnat våld uppvisar mer beteendeproblem och lägre social 
kompetens än barn som inte bevittnat våld i hemmet.255 Våld som riktas 
direkt mot ett barn kan för barnets del resultera i fysiska skador, låg själv
känsla, ångest, avsaknad av empati, dåliga sociala kontakter, alkohol- och 
drogmissbruk, brottslighet, självmord och mord, enligt Garbarino och Gil
liam.256 Den senaste tidens forskning visar på vissa samband mellan erfa
renhet av sexualiserat våld i unga år och ätstörningar, framför allt bulimi, 
högre upp i åldrarna.257 

Det finns få data om ungdomarna fastän denna grupp förtjänar särskild 
uppmärksamhet enligt vissa forskare, då föräldrarnas äktenskapskonflikt och 
dess påverkan på barnet kan vara unik för detta stadium i barnets utveck
ling.258 Även socialt kan våldshändelser som utspelar sig i hemmet för ton
årsbarnet jämfört med det lilla barnet upplevas mera som en skam, något 
som tonåringen måste kunna hantera inför kamrater. En annan skillnad mel
lan det lilla barnet och tonårsbarnet är de resurser de förfogar över. De äldre 
barnen är mer oberoende rent fysiskt för sin överlevnad. Tonåringarna är 
också fysiskt större än de yngre barnen, vilket gör att de ibland behandlas 

252 Walker, M. (1992) Surviving Secrets. Buckingham: Open University Press, s 55ff. 
253 Davis & Carlson (1987). 
254 Christopoulos m fl (1987); Jaffe m fl (1990); Christensen (1990); Carlson (1990; 1991); 
Wolfe (1994). 
255 Wolfe, Jaffe, Wilson & Zak (1985). 
256 Garbarino & Gilliam (1980). 
257 Waller, G., Ruddock, A. & Cureton, S. (1995) Cognitive Correlates of Reported Sexual 
Abuse in Eating-Disordered Women. Journal of Interpersonal Violence, Vol 10 nr 2, s 176-
187; Wonderlich, S., Donaldson, M. A., Carson, D. K., Staton, D., Gertz, L., Leach, L. R. & 
Johnson, M. (1996) Eating Disturbance and Incest. Journal of Interpersonal Violence, Vol 11 
(2), s 195-207. 
258 Forehand, R., Long, N., Faust, J., Brody, G.H., Burke, M. & Fauber, R. (1987) Physical 
and Psychological Health of Young Adolescents: The Relationship to Gender and Marital 
Conflict. Journal of Pediatric Psychology, Vol 12, (2), s 191-201. 
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som vuxna. Dessutom är tonåringarna i ett utvecklingsskede då ramarna prö
vas, de är provokativa (även sexuellt) och pressar föräldrar och andra vuxna i 
sin omgivning till gränsen.259 Det är inte ovanligt att ungdomar rymmer 
hemifrån som ett bevis på att de själva vill ta ansvar över en situation de inte 
finner sig i.260 

Bonnie Carlson studerade uppväxtvillkoren för ett hundratal amerikanska 
ungdomar (13-18 år) från jourhem och uppsamlingshem för rymlingar.261 

Hälften av ungdomarna rapporterade att de bevittnat våld inom familjen, 
främst att modern blivit slagen. Det våld som ungdomarna åsett var allvar
ligt; hälften rapporterade att modern skadades av våldet och en tredjedel att 
vapen använts mot modern. För studiens pojkar som bevittnat äktenskapligt 
våld, var sannolikheten mer än dubbelt så stor att de skulle slå sin mor, jäm
fört med pojkar som inte varit vittne till sådant våld. Ändå var sannolikheten 
större att flickorna slog sin mor än att pojkarna gjorde det. Ungdomar som 
bevittnat våld, och pojkar i högre grad än flickor, skulle sannolikt använda 
våld mot fadern i större utsträckning än ungdomarna som inte varit vittnen 
till våld. 

Normalt får barn lära sig alternativa lösningar på konflikter, men för barn 
som växer upp i våldets närhet, blir våld ofta den enda lösning de får tillgång 
till.262 Familjen inte bara utsätter medlemmarna för våld och tekniker att 
utöva våld, familjen lär ut ett samtycke till bruk av sådant våld.263 Ungdo
mar reagerar olika inför våld som lösning på konflikt inom familjen.264 

Skillnaden ligger i graden av moderns respektive faderns utövande av våld 
och barnets tillfredsställelse med familjesituationen. Om modern utövar våld 
upplevs tillfredsställelsen låg, oavsett typ av våld. Faderns beteende försäm
rar tillfredsställelsen gradvis vid övergång från verbalt till fysiskt våld. Marta 
Straus konstaterar att om våldet pågått länge i ungdomarnas liv har de lärt 
sig att ständigt vara beredda på att någonting ska inträffa.265 En akut hän
delse leder ofta till antingen panik eller dissociering, barnet försvinner bort i 
tankarna, vilket är en form av försvarsmekanism utanför individens kon-

259 Elkind (1986). 
26® Sjöblom. Y. (1995) När banden brister. Varför rymmer ungdomar hemifrån? FoU-rap-
port 1995:8. Forsknings- och Utvecklingsbyrån, Socialtjänsten. Stockholm: Socialförvalt
ningen. 
261 Carlson (1990). 
262 Kempton, T., McCombs Thomas, A. & Forehand, R. (1989) Dimensions of Interparental 
Conflict and Adolescent Funtioning. Jorunal of Family Violence, Vol 4, (4), s 297-307. 
263 Smith, L. J. F. (1989) Domestic Violence: an overview of the literature. Home Office 
Research Study nr 107. London: Her Majesty's Stationery Office. 
264 Martin, M. J., Schümm, W. R., Burgaighis, M. A., Jurich, A. P. & Bollman, S. R. (1987) 
Family Violence and Adolescents' Perceptions of Outcomes of Family Conflict, Journal of 
Marriage and the Family, 49 (1), s 165-171. 
265 Straus, M. B. (1994). 
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troll.266 Gustav Jonsson beskriver detta tillstånd som "överkänslighet i sjä
len" för Skå-barnens del.267 

Ungdomarna är också i den åldern då de ska utveckla sina relationer och 
öva sina könsroller och det finns en ökad risk att de beteenden de utvecklar 
imyms inom mönstret för offer eller förövare.268 Stith och Farley visar i sin 
studie på många oberoende variabler som direkt förutspår en tillåtande atti
tyd till våld inom äktenskapet, men endast två variabler som direkt kunde 
förutspå användandet av våld inom äktenskapet; könsroller som inte var 
jämställda och en tillåtande attityd till våld inom äktenskapet.269 För några 
av ungdomarna börjar våldet inom deras egna relationer i det allra tidigaste 
parförhållandet.270 Barrie Levy konstaterar, att för många flickor kommer 
startpunkten när de tvingas börja acceptera hot och våld från pojkvänner.2711 
en studie med amerikanska ungdomar, 17-23 år, svarade 31% att fysiskt våld 
förekommit mellan de två unga i förhållanden de själva varit involverade 
i.272 Roscoe och Callahan fann att 59% av de ungdomar som var inblandade 
i våld inom ett parförhållande även hade blivit utsatta för våld i uppväxtfa
miljen 273 Forskare ser tendenser till att ungdomar etablerar ett mönster som 
håller i sig in i äktenskapet.274 

Att endast konstatera sambandet mellan våld i äktenskapet och en ökad 
nivå av utåtagerande problem bland barn och unga och barns anpassnings
problem, gör väldigt lite för att belysa orsaksmekanismerna bakom, konsta
terar Bonnie Carlson.275 Social inlärningsteori ger en förklaringsgrund till att 
aggressiva rollmodeller lockar fram aggressivt beteende, men den förklarar 
inte sådana problem som ångest och depression hos vissa barn. Stressteori 

266 Christensen (1989), s 187; Herman (1992), s 106; Peled, Jaffe & Edleson (1995), s 49. 
267 Jonsson, G. (1973) Att bryta det sociala arvet. Stockholm: Tiden/Folksam, s 35: "Man 
kan också tala om överkänslighet i själen. En vanlig unge reagerar föga för ett nyp i armen 
eller en dask i stjärten. Hos våra barn kan ibland minsta beröring av sådant slag utlösa svåra 
gråtattacker eller vilda raseriutbrott. Det är överkänslighet, symtom på sjuklighet." 

Birnsmfl(1994). 
269 Stith, S. & Farley, S. (1993) A Predictive Model of Male Spousal Violence. Journal of 
Family Violence, Vol 8, (2), s 183-201. 
270 Wolfe (1994); Carlson, B. E. (1996b) Dating Violence. Student Beliefs About Conse
quences. Journal of Interpersonal Violence, Vol 11 (1), s 3-18; Gray, H. M. & Foshee, V. 
(1997) Adolescent Dating Violence. Differences Between One-Sided and Mutually Violent 
Profiles. Journal of Interpersonal Violence, Vol 12 (1), s 126-141. 
271 Levy, B. (1991) Dating Violence. Young Women in Danger. Seattle: The Seal Press; 
Levy, B. (1993) In Love & In Danger. A teen's guide to breaking free of abusive relations
hips. Seattle: Seal Press. 
272 LeJeune, C. & Follette, V. (1994) Taking Responsibility. Sex Differences in Reporting 
Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol 9, (1), March s 133-140. 
273 Roscoe & Callahan (1985). 
274 Henning, K., Leitenberg, H., Coffey, P., Turner, T. & Bennett, R. (1996) Long-Term 
Psychological and Social Impact of Witnessing Physical Conflict Between Parents. Journal of 
Interpersonal Violence, Vol 11 (1), s 35-51. 
275 Carlson (1991). 
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har också använts som förklaring till varför vissa ungdomar som bevittnat 
våld utvecklar problem. Det kan vara så att barnens maktlöshet att förhindra 
våld mellan föräldrarna leder till utvecklandet av inlärd hjälplöshet eller de
pression, som svar på upprepad exponering för plågsamma händelser mellan 
föräldrarna. 

Att bemästra svåra livshändelser - coping 

Forskare har under lång tid intresserat sig för anledningen till att vissa indi
vider klarar av att leva ett liv under påverkan av svåra yttre omständigheter. 
Tidigt användes begreppet ångest och från sent 1940-tal blev det vanligare 
att använda termen stress i samband med svåra livshändelser. Under 1960-
och 70-talen följde en systematisering av stressteorierna med fokus på de 
sociala omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av stress. Stress är 
att betrakta som en ofrånkomlig aspekt av livet. Det åtskiljande ligger i sättet 
på vilket individen bemästrar den. Extrema omgivningsmässiga omständig
heter resulterar i stress hos de flesta av oss, betonar Richard Lazarus och 
Susanna Folkman, men vad som upplevs stressande för vissa behöver inte 
upplevas så för andra.276 

I mitten av sextiotalet beskrev Lazarus sina tankar om sambandet mellan 
psykologisk stress och användandet av olika strategier för att hantera denna, 
och tyngdpunkten kom därefter att läggas alltmer på begreppet coping, det 
sätt individen använder för att hantera livssvårigheter.277 Begreppet är tvär
vetenskapligt och har ännu inte fått någon passande svensk beteckning, men 
skulle kunna stå för 'hantering' eller 'bemästring'.278 

Lazarus och Folkman definierar coping som "ständigt förändrade kogni-
tiva och beteendemässiga ansträngningar att bemästra yttre och/eller inre 
krav, vilka uppfattas som krävande eller överstigande de personliga resur
serna".279 De skiljer mellan automatiskt anpassat beteende och coping, som 
kräver mobilisering och ansträngning. Att definiera coping som ansträng
ningarna i att hantera situationer, oavsett om resultatet blir tillfredsställande 
eller inte, förhindrar en förväxling mellan coping (bemästrandet) och resul
tatet. Genom att använda begreppet coping undviks dessutom risken att sätta 
likhetstecken mellan coping (bemästrande) och kontroll (behärskande). Be
mästra kan innebära att bagatellisera, undvika, tolerera och acceptera stres
sande omständigheter, men också försök att få kontroll på omgivningen. 

276 Lazarus, R. & Folkman, S. (1984) Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. 
277 Thernlund, G. (1995) Från psykodynamisk kristeori till copingbegrepp. En jämförande 
historik. Socialmedicinsk tidskrift, Årgång 72 (1 ), s 5. 
278 Larsson, B. (1995) Copingstrategier hos barn och tonåringar i skolålder. Socialmedicinsk 
tidskrift, Årgång 72 (1), s 25-29. På norska används begreppet 'bemestring'. 
279 Lazarus & Folkman (1984), s 141, min översättning. 
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Avsikten med coping är att hantera stress och minska obehagliga känslo
upplevelser. I den stress-coping modell som Lazarus och Folkman presente
rar skiljer de mellanproblemfokuserad och känslofokuserad coping.2*0 Pro
blemfokuserad coping kommer mest troligt till användning när omgivnings
faktorer bedöms som mottagliga för förändring. Känslofokuserad coping 
används oftast för att upprätthålla hopp och optimism när ingenting kan tän
kas ändra på skadliga, hotande eller utmanande omgivningsfaktorer. Om 
stressen inte går att påverka kan denna strategi vara att föredra även om den 
skulle kunna leda till självbedrägeri och verklighetsförvanskning. Individen 
kan använda känslofokuserad coping för att minska känslomässig plåga, 
exempelvis med hjälp av undvikande, förminskande, distansering, selektiv 
uppmärksamhet samt att vända till något positivt det som varit en negativ 
händelse. Bemästrandet av en situation måste alltid ses i relation till känslan. 
"Problemfokuserad coping avser handlingar man utför i syfte att eliminera 
själva källan till de påfrestningar eller den stress man utsätts för. Känslofo
kuserad coping hänför sig till olika psykiska strategier för att kontrollera 
eller rentav eliminera själva upplevelsen av påfrestningen, t ex genom att 
undvika att tänka på problemet, jämföra sig med andra som har det värre 
eller se saken från en ljusare sida, etc."281 

Kritiken mot copingbegreppet gäller främst att det utgår ifrån ett ameri
kanskt medelklassperspektiv där informationssökande och handlingsinriktad 
coping betraktas som bättre än känslofokuserade strategier.282 Lazarus och 
Folkman hävdar att en copingstrategi inte är bättre än en annan, då även en 
till synes dålig strategi kan ha sina poänger i vissa situationer beroende på 
sammanhanget.283 Olika individer använder olika copingstilar och är olika 
skickliga i att tyda omvärlden. Copingsri/ avser ett mer stabilt personligt 
reaktionsmönster medan copingstrategier är något som förändras med ålder 
och erfarenhet och betraktas som mer eller mindre avsiktliga handlingar i en 
specifik situation.284 En förändrad inställning till stress leder till nya sätt att 
möta krav, även om vissa strategier är mer stabila än andra över tid hos 
samma individ. Huruvida känslomässig plåga uppstår eller inte, avgörs uti
från individens resurser och/eller förmåga att möta krav genom att använda 
"rätta" resurser. Vad som är god eller dålig coping måste sättas i sitt sam

280 Lazarus & Folkman (1984), s 150-155. 
281 Månsson, S-A. & Hilte, M. (1990) Mellan hopp och förtvivlan - en studie om hiv och 
homosexualitet. Lund: Studentlitteratur s 84. 
282 Östergren, P-O. (1995) Coping - ett beteendemedicinskt nyckelbegrepp med ett brett 
tvärvetenskapligt tillämpningsområde. Socialmedicinsk tidskrift, Årgång 72 (1), s 3. 
283 Lazarus & Folkman (1984) kap 6. 
284 a.a. Vi måste skilja på strategins syfte (coping functions) och strategins effekt (coping 
outcomes). Individen gör en bedömning av situationen (primary appraisal). Den följs av ännu 
en bedömning efter en skattning av möjligheterna att klara situationen (secondary appraisal). 
Efter konstaterande av effekten av första försöket att hantera situationen följer ytterligare en 
kognitiv omvärdering (reappraisal), s 141 ff. 
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manhang, det finns inga universalkriterier enligt Lazarus.285 Det handlar om 
att precisera det hot individen upplever, vad det är som ska bemästras, för att 
förstå den copingstrategi som kommer till användning. Lazarus efterfrågar 
mer detaljerad forskning om vad som avgör valet av copingstrategi och hur 
strategierna fungerar.286 Det är exempelvis skillnad mellan vad individer 
upplever när deras självkänsla hotas, jämfört med när deras hälsa hotas eller 
när någon viktig person är avvisande. 

De flesta forskare använder egna definitioner av coping och metoder som 
utvecklats för vissa specifika problem.287 Att bemästra är en "multidimen-
sionell" process och studier har identifierat ett par typer av problemfokuse-
rade strategier (konfrontation mellan individer och planerad problemlösning) 
och ett antal emotionsfokuserade strategier (distansering, självkontroll över 
uttryckandet av känslor, söka socialt stöd, ta ansvar eller skuld, 
flykt/undvikande och positiv omtolkning).288 

I sin historieskrivning säger Lazarus och Folkman att studier från 1940-
talet visar, att 30% av de barn som upplevt traumatiska händelser, inte ut
vecklade symtom utan i stället på ett kreativt sätt kunde handskas med dem. 
I studier på 1950-talet granskades hur barn utvecklar strategier för att klara 
av svårigheter och graden av sårbarhet (vulnerability) och återhämtnings
förmåga (resilience) kom därvid att framstå som avgörande faktorer. 

Det finns fa metoder utarbetade för studier av copingstrategier hos barn 
och ungdomar.289 De studier som rapporterats visar att copingmetoderna 
varierar med barnets ålder och situation och att känslofokuserad coping ten
derar att öka med barnets ålder. Ett problem är att forskarna endast har kun
nat fråga barnen om hypotetiska situationer.290 Man kan då fundera över vad 
som skulle gälla i en reell, hotfull situation?291 Enligt Lazarus och Folkman 
väljer individer copingstrategi utifrån hur de definierar situationen 292 Sam
tidigt finns det hinder (personliga, inskränkningar i omgivningen, graden av 
hot) som begränsar valet. Små barn, som flyr med sina mödrar till kvinno
jourer på grund av faderns våld, separeras på så sätt från viktiga konkreta 

285 Lazarus, R. (1993) Coping Theory and Research: Past, Present, and Future. Psychoso-
matic Medicine, 55, 234-247. 
286 a.a. s 243. 
287 Ryan-Wenger, N. (1994) Coping Behavior in Children: Methods of Measurement for 
Research and Clinical Practice. Journal of Pediatric Nursing, Vol 9 (3), s 183-195. 

Folkman, S. & Lazarus, R. (1988) The relationship between coping and emotion: impli
cations for theory and research. Social Science & Medicine. Vol 26(3), s 309-317. Studierna 
är inte gjorda specifikt på barn och ungdom även om någon sådan studie ingår. 
289 Se Nancy Ryan-Wenger (1994) för hennes granskning och strukturering av forsknings
litteraturen om coping. 
290 Se Christianson, S-Å. (1994) Traumatiska minnen. Stockholm: Natur & Kultur, främst s 
92-95, där han ventilerar frågan om det över huvud taget går att jämföra resultatet från labo
ratorieexperiment med händelser från verkliga livet. 
291 Larsson (1995), s 29. 
292 Lazarus & Folkman (1984), s 180. 
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copingmekanismer de funnit i sin naturliga miljö (välkända omgivningar, 
leksaker, kamrater, grannar och släktingar) och lämnar dem att känna sig 
mer försvarslösa och mindre skyddade från stress, visar en studie av Fan-
tuzzo m fl.293 Hur definierar ungdomarna i denna studie sin situation vid 
olika tillfallen? Vilka copingstrategier har de att välja på med tanke på de 
begränsningar våldets kontext medför? 

Förmågan att återhämta sig - resilience 

En stor del av forskningen om barn som varit offer och/eller vittne till miss
handel i hemmet är fylld av fakta om hur barnen far illa, kanske för all fram
tid. Det finns emellertid också en annan sida, det vill säga barn som klarar 
sig bra.294 Den gynnsamma utvecklingen beskrivs med begreppet resilience, 
en term som ännu inte funnit någon vedertagen svensk översättning. Begrep
pet motsvarar vanligtvis betydelsen att en individ trots starka påfrestningar, 
med hjälp av en speciell förmåga ändå förmår leva ett gott liv. Den förmågan 
får oftast benämningen motståndskraft, återhämtningsförmåga, maskros-
barnseffekt eller att äga en viss elasticitet och spänstighet. Den som är resili
ent har en god återhämtningsförmåga. Att tala om "superkids" för tankarna 
till "invulnerability" och att tala om dennna osårbarhet förnekar den friska 
och naturliga sårbarheten hos ett barn, påpekar Linda Stanford. Att tala om 
"resilient" för tankarna till ett gummiband som tänjs till sina gränser för att 
sedan dra ihop sig till ursprungsläget. Men om ursprungsläget är smärtsamt? 
Och tänjandet än mer smärtsamt?295 

Den litteraturgenomgång Kirke H. Olson redovisar i sin avhandling, visar 
att fenomenet resilience har studerats framför allt under 1980-talet och 
framåt.296 Forskare som intresserat sig för resilience i samband med Family 
Violence lyfter fram vissa specifika drag som kan fungera som skyddande 
faktorer. Dels hos den enskilda individen (genetiska faktorer, kön, ålder, 
självkontroll) och dels utanför individen. Det gäller exempelvis vissa karak
teristiska drag inom familjen (en stabil familj, föräldrar som sätter regler och 
visar respekt för barnens individualitet), vilket några forskare anser betydel

293 Fantuzzo, J., DePaola, L., Lambert, L. Martino, T., Anderson, G. & Sutton, S. (1991) 
Effects of Interparental Violence on the Psychological Adjustment and Competencies of 
Young Children. Jorunal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 59, (2), s 258-265. 
294 Carlson, B. E. (1996a) Children of Battered Women: Research, Programs and Services. I: 
A. Roberts (Ed.) Helping Battered Women. Oxford: Oxford University Press, s 172-187. Inte 
alla får symtom av att uppleva våld i hemmet. Barn reagerar olika och vi vet ännu inte vad i 
erfarenheten (händelsen) som utgör den egentliga "störnings-framkallaren". 
295 Stanford, L. (1991) Strong at Broken Places. Overcoming the Trauma of Childhood 
Abuse. London: Virago Press, s 15-16. 
296 Olson, K. H. (1992) Narrative Study of Resilience in Physically Abused People. Doctoral 
dissertaion (unpublished). Department of Clinical Psychology, Antioch/New England Gradu
ate School, Keene, New Hampshire. 
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sefullare än de individuella kriterierna. Dessutom poängterar några forskare 
betydelsen av utomfamiljära relationer. 

Studier av resilience som en tänkbar utveckling efter fysisk misshandel i 
barndomen gör en distinktion mellan överlevare (survivors) och övriga. 
Skillnaden ligger i den individuella förmågan att skapa ett fungerande och 
meningsfullt liv (dvs att vara resilient). Enligt Kirke Olsons genomgång vi
sar studier, att även om både familjevariabler och typen av misshandel varit 
likadana för grupperna överlevare respektive övriga, så skiljer sig grupperna 
åt på två punkter. För det första att överlevarna hade haft någon positiv vux
enkontakt. För det andra att överlevarna tog ett större ansvar för yngre sys
kon och även för husdjur. 

När individer reflekterar över sin livshistoria försöker de relatera minnen 
från förr med tillståndet för dagen. Denna narrativa sanning är fokus för 
Kirke Olsons studie, där han intervjuar kvinnor och män som upplevt miss
handel i barndomen och räknas som överlevare och väl fungerande vuxna. 
Några hypoteser angående omständigheter kring utvecklandet av resilience 
bekräftades i hans studie. Det gemensamma var informanternas (överlevar-
nas) beskrivningar av fantasier och hopp under det att misshandeln pågick. 
Gemensamt för dem var även att de tyckte sig finna en förståelse av ett 
vidare sammanhang, vilket gav dem en förklaring av den bakomliggande 
orsaken till misshandeln. De ansåg att de haft tillgång till andra källor än vad 
föräldrarna kunnat erbjuda dem, som medverkat i utvecklingen av en positiv 
självbild. Gemensamt för dessa överlevare var också att de vid misshandels
tillfällena varit mycket högpresterande. Samtidigt innehöll deras berättelser 
beskrivningar av signifikant positiva relationer, som hjälpte dem att överleva 
eller läka effekten av misshandeln, både vid tiden för misshandeln och tiden 
efteråt. 

Resilience är en överlevnadsstrategi framhåller barnläkaren Lars H. 
Gustavsson.297 Vissa barn verkar klara traumatiska våldshändelser bättre än 
andra, de bedöms vara mer resilienta. Det brukar förklaras med att barnet 
hade någon som såg det, en hemlig bundsförvant eller en insiktsfull vuxen i 
egenskap av ett socialt stöd.298 Det kan också förklaras med att barnet har en 
viss personlighetstyp som klarar att bemästra traumatiska händelser. Ännu 
en förklaring kan vara att barnet har en förmåga att tolka in det skedda i ett 
sammanhang och förstå det. 

En forskargrupp granskade resiliens och dess stabilitet över tid, i en stu
die om skolframgång (att gå ut high school) hos en grupp misshandlade och 

297 Gustafsson, L. H. En gäng krigsbarn - alltid krigsbarn? Går barndomens svåra skador att 
reparera? Vad krävs i så fall for det? Föreläsning den 20 april 1993 vid konferensen Relatio
ner och Samlevnad i Umeå. 
298 Miller (1989), s 135. 
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vanskötta amerikanska barn.299 De kunde konstatera att resilience fluktuerar 
över tid, och det faktum att den är god vid en viss tidpunkt är inte någon 
garanti för att den är god vid ett annat tillfälle. Till skyddande faktorer hos 
individen som skulle kunna påverka en utveckling av resiliensen räknades 
hög intellektuell kapacitet, reflektivitet, ett positivt förhållningssätt till andra 
individer och förmåga att uppfylla föräldrars behov. Om individen även 
skulle vara alert, nyfiken, entusiastisk och fysiskt attraktiv, ha god inre 
självkontroll och positiv självkänsla skulle detta bidra till att förstärka mot
ståndskraften.300 Frånvaron av fysisk misshandel gynnar också resiliensen, 
då kronisk misshandel i hemmet av ett barn är en starkt destruktiv kraft. Att 
kunna ta tillvara stöd när tillfälle gives samt att besluta sig för att bli annor
lunda än sina våldsutövande föräldrar, betonas av Herrenkohl m fl som av
görande för ett resilient beteende.301 

Sammanfattningsvis... 

Jag har i detta kapitel beskrivit det forskningsfält som jag bedömer att min 
egen studie bör relateras till. Forskningen och de teoretiska perspektiven, 
som spänner över ett relativt brett område, är enligt min mening komple
mentära, och bidrar på olika sätt till analysen och förståelsen av det empi
riska materialet. Beskrivningen av ungdomarnas uppväxt i våldets närhet 
relateras sålunda till teorier om utveckling och socialisation, och till tidigare 
forskningsresultat om effekterna av sådana uppväxtvillkor. Våldet inom fa
miljen granskas primärt från perspektivet makt och kön och det sexualise-
rade våldet. Teorierna om coping respektive resilience har hittills inte an
vänts i någon större omfattning i forsloiing om barn och ungdomar, framför 
allt inte de som växer upp med våld i hemmet. Båda teorierna ses som an
vändbara i denna studie, genom att de erbjuder redskap för att analysera och 
tolka ungdomarnas sätt att bemästra sin vardag och diskutera deras mot
ståndskraft, som den framstår i deras berättelser. 

299 Herrenkohl, E. C., Herrenkohl, R. C. & Egolf, B. (1994) Resilient Early School-age 
Children from Maltreating Homes: Outcomes in Late Adolescence. American Journal of 
Orthopsychiatry 64 (2), s 301-309. 
300 Linda Stanford påpekar (1991) att allt fler kreativa och skapande kända personer på se
nare år har talat ut om våld de utsatts för i hemmet under uppväxten. Det har haft den effekten 
att det gjort oss medvetna om försummelse och våld mot barn. Det är samtidigt farligt, då vi 
kan missledas att tro att dessa personer inte skulle ha blivit så kapabla som de blivit om de 
inte hade varit utsatta för våld. 
301 Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf (1994). 
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Att nalkas det empiriska materialet 

Att ungdomarna skulle ansluta sig frivilligt och på eget initiativ bidrog till att 
kontakten, när den väl tagits, var mycket öppen och otvungen från både min 
och tonåringarnas sida. 

Jag kan inte säga att de informanter som ingår i studien på något specifikt 
sätt skiljer sig från övriga ungdomar jag mött på faltet, som också upplevt 
våld i hemmet. Möjligtvis är det så att de som väljer att låta sig intervjuas är 
de ungdomar som antagit rollen som ansvariga för en nödvändig förändring 
av den dåliga familjesituationen. Frivillighet i deltagandet var en förutsätt
ning för att vi skulle kunna bygga upp den tillit och trygghet som behövdes 
för att vi skulle våga tala om det allra svåraste, om familjehemligheterna. 

Ungdomarna fick själva avgöra om och i så fall när de ville påbörja inter
vjuandet. Vi skulle föra en dialog på vardagsspråket i en trygg och tillåtande 
atmosfär.1 Jag hade ambitionen att inte styra samtalet. Jag kände emellertid 
det moraliska ansvaret att inte låta intervjuerna fastna i en eländeskänsla som 
blev hängande kvar efteråt. När eländet kom på tal ventilerades det så länge 
som det för tillfallet fanns något att säga, men när intervjun var avslutad var 
det viktigt att finna tillbaka till den känsla som funnits innan intervjun inled
des. 

En intervju är ett samtal, en interaktiv dialog där det oväntade kan in
träffa. Min uppgift som forskare har varit att underlätta och uppmuntra till 
berättande, lyssna till och på bästa sätt samla in ungdomarnas berättelser. 
Med undantag för den gemensamma frågan om uppväxtvillkor i den första 
intervjun, gjordes inte intervjufrågor upp i förväg.2 Jag lät empirin styra så 
att innehållet i den första intervjun fick leda vidare till nya frågor, vilka 
kunde ta olika riktningar för vaije individ i de följande intervjuerna.3 När en 
informant avrundat en utsaga med att konstatera "jag är bara sån" har jag 
ställt följdfrågan "Hur är du?" för att få en precisering. En fråga jag efter 
hand kom att ställa till samtliga informanter handlade om omständigheterna 
kring den första, den värsta och den senaste våldshändelsen de kunde min
nas. Frågan var inte ställd för att ge ett jämförande mått utan för att fånga 
livsvillkoren för det specifika barnet. 

1 Josselson & Lieblish (1995), s 30ff. 
2 Se Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod, s 205 där hon poängterar olika för
hållningssätt exempelvis hos Glaser & Straus resp. Lincoln & Guba. 
3 Om att låta empirin styra så att nya frågor bildas under studiens gång skriver exempelvis 
Glaser, B. G. & Straus, A. L. (1967) The Discovery of Grounded Theory. Chicago, 111.: 
Aldine; Eneroth, B. (1984) Hur mäter man "vackert"? Grundbok i kvalitativ metod. Stock
holm: Akademilitteratur; Starrin m fl (1991). 
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Samtalen flöt tämligen fritt och den inledande intervjun med var och en 
tog cirka två timmar i anspråk. Övriga intervjuer pågick mellan 1,5 och 3,5 
timme. Jag planerade alltid så att vi hade gott om tid för varje intervju, vilket 
oftast visade sig behövas. Hjärtliga, befriande och hejdlösa skratt har före
kommit ofta i mitt möte med informanterna. Gråt har också förekommit i 
ansenlig mängd.4 Jag har inte varit rädd för att möta ungdomarnas gråt, jag 
har sett den som en naturlig följd av att vi samtalat om händelser i deras liv 
som skapat starka känslor och som de ofta inte kunnat tala med någon om 
förut. Det avgörande för mig som forskare har varit att kunna balansera 
mellan närhet och distans. Att finnas till hands i den konkreta situationen 
men inte låta mig invaderas av känslan så att den tagit över. 

Intervjuer och samtidig bearbetning 

Jag skrev ner mina reflektioner direkt efter varje intervju och min dagbok 
med egna noteringar blev mycket värdefull. Även det som kom att sägas 
utanför bandspelaren var viktig information och jag samlade in en stor 
mängd data vid pauser och småprat. Noteringar från dessa tillfallen kunde 
tas upp vid ett senare tillfälle i intervjuarbetet. Granskningen av de ned
skrivna samtalen visade hur ungdomarna nyanserade sig med hjälp av exem
pelvis upprepningar, förstärkningsord och nedtoningsord. Vissa delar av 
intervjutexten framträdde mer än andra (begrepp, frågeställningar, problem
lösningar eller annat) och kunde fungera som underlag för det fortsatta sam
talet vid nästa intervju.5 Det gav möjlighet att bredda, fördjupa eller få ytter
ligare förklaringar till det som tidigare sagts. Antalet intervjutillfallen med 
var och en av ungdomarna bestämdes av när vi nådde en viss mättnad, en 
känsla av att vi upprepade oss i stället för att expandera med frågor som 
ännu inte kommit upp.6 Alla frågor fick inte svar men skulle få tillfälle att 
belysas. 

Det empiriska materialet består av mellan sex och tio detaljerat transskri-
berade intervjuer för var och en av de femton ungdomarna, tillsammans 108 
intervjuer (se tabell 1 s 40). Varje intervju är till sin omfattning mellan 25 
och 40 sidor text, och det totala materialet uppgår till cirka 3500 textsidor. 
De tio flickorna och de fem pojkarna fick i uppdrag att arbeta med livslinjer 
och dagboksskrivande men har dessutom själva valt att skriva brev, vykort, 
sångtexter, dikter och noveller. Själv har jag fört anteckningar både vid tele
fonkontakter och efter våra möten. Då vi samtalat om detta innehåll under 
intervjuerna utgör de en del i det empiriska materialet. 

4 Ely m fl (1991) framhåller utifrån sin studie av kvinnliga poliser, informanters gråt som en 
av de känslomässiga utmaningarna i den kvalitativa intervjun, som forskaren måste kunna 
möta, s 107ff. 
5 Dahlgren m fl (1988). 
6 Bogdan & Biklen (1982), s 143; Ely m fl (1991), s 158. 
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En svårighet i arbetet med intervjuer är att samtalet i nedtecknad form 
förlorar något av sin nyansrikedom. Förlusten av nyanser på grund av trans
poneringen från tal till text blir märkbar främst i avsnitt där känslor ska 
komma till uttryck. Då mitt analysarbete skulle bestå i att bearbeta intervju-
utskrifter blev transkriptionens kvalitet av betydelse. Jag lyssnade och skrev 
ut intervjuerna mycket detaljerat, min handledare lyssnade och jämförde 
med utskrifterna och vår gemensamma bedömning blev att texten kunde 
anses motsvara talet på ett godtagbart sätt. Efter samråd med forskare som 
fått ta del av utskrifterna beslöts att texten fristående från ljudupptagningarna 
kunde utgöra arbetsmaterial. Mitt krav till informanterna var att få göra ljud
upptagning för utskrift. Ungdomarnas krav för att tillåta inspelning av inter
vjuerna var att ljudbanden endast skulle användas som underlag för utskrift. 
Vissa av ungdomarna skulle inte ha deltagit i studien under andra premiss-
ser. Deras krav blev också avgörande för det praktiska arbetet där intervjuut
skrifterna, men inte ljudbanden, utgör arbetsmaterial. 

Vad är det då som inte gått att göra och som inte gått att tala om? Under 
arbetets gång har jag inte känt av några begränsningar för innehållet eller 
formen för våra samtal. "Allt" har varit möjligt att sätta ord på, det vill säga 
allt som framträtt i våra tankar. Däremot har det inte varit möjligt att rent 
konkret göra vissa saker. Flera av ungdomarna skulle vilja visa sig på bild, 
helst på framsidan av "boken du håller på med", men vi vet att det är en 
omöjlighet på grund av det överhängande våldshotet. Vi har inte heller kun
nat vara spontana och träffas obehindrat. Av säkerhetsskäl har alla kontakter 
varit planerade i minsta detalj. 

Arbetet blev en ständigt växlande process. Inledningsvis hade jag en före
ställning om att varje fas skulle vara avslutad när nästa tog vid. Till exempel 
räknade jag med att efter en avslutad uppsökandefas så kunde kontaktfasen 
ta vid, och när den var avslutad skulle jag gå in i intervjufasen. Så blev det 
emellertid inte. Flera faser pågick samtidigt, och jag har haft anledning att 
tro att det varit av godo. Det innebar att mitt kunnande förmodligen var 
större vid de senare intervjuerna, att mina funderingar och formuleringar 
förändrades under arbetets gång. 

Efter bearbetningen av den första intervjun hade jag fått en bild av ung
domarnas bakgrund och materiella villkor. Fortsättningsvis varvade jag in
tervju, bearbetning och analys. Efter varje genomförd intervju och den på
följande bearbetningen kom nya frågeställningar i dagen. Vissa områden 
kändes viktigare och mer angelägna att gå vidare med, oftast för att komma 
åt det svåra på ett djupare plan. Det kunde också vara mina funderingar kring 
de ungas ordval eller sådant som jag inte förstod poängen med eller något 
som ändrade mina tankebanor från en genomläsning till en annan. Jag be
hövde helt enkelt mer substans för att se logiken eller fånga berättelsen. 
Vissa frågor krävde också bearbetning mellan intervjuerna, frågor som inte 
lät tanken vila. 
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Både det sagda och det outtalade kunde väcka frågor som ledde vidare 
vid nästa intervju. Intervjuerna kom att se olika ut för alla tonåringar exem
pelvis genom att det tog olika lång tid för var och en att berätta sig igenom 
svåra händelser och känslor. I backspegeln kan jag se att det kanske mest 
handlar om en tidsförskjutning i berättandet då innehållet i de samlade inter
vjuerna är mer överensstämmande än det är disparat. 

Det finns inte en för alla given modell att bearbeta intervjumaterial och 
annat kvalitativt empiriskt material efter. Innehållet ställer vissa krav, men 
därutöver finns det en viss frihet. Om man använder sig av en metod som 
avsiktligen syftar till att "låta texten tala" krävs en mycket tydlig beskrivning 
av processen från det empiriska materialet och till den presenterade analysen 
och tolkningen. En tematisk analys efter en modell av kategorisering och 
kodning är användbar på ett intervjumaterial som detta. Mönster och tenden
ser synliggörs, likheter och olikheter blir tydliga och sammanhang och logik 
kan sedan leda fram till att vissa tolkningar kan göras. 

Jag har arbetat med varje tonårings intervjuer för sig fram tills dess att 
hela datainsamlingen var genomförd. Då kunde jag börja arbeta med helhe
ten, men samtidigt med möjlighet att återvända till ett enskilt avsnitt i en 
enda intervju om det kändes önskvärt. Att kunna arbeta parallellt med inter
vjuer och analys har tvingat min blick att vandra mellan det individuella och 
det generella, mellan informantperspektivet och forskarperspektivet. Som 
metod har den varit ett stöd för att bemästra olika hinder, exempelvis det 
egna motståndet mot den smärtsamma kunskapen som finns i det empiriska 
materialet. 

Min strävan är att kunna framställa de livshändelser jag fått ta del av med 
tonåringarnas egna röster och ur tonåringarnas perspektiv. Inte så att jag 
lägger fram deras ord helt obearbetat, det gör jag endast när det är direkta 
citat, men jag försöker ändå att i min analys ständigt återvända till ungdo
marnas hela berättelser. Deras ord är viktiga, min tolkning är just min tolk
ning. Den skulle säkert se annorlunda ut om någon annan gjorde den, särskilt 
om en annan utgångspunkt valdes. Då skulle kanske andra områden belysas, 
andra utsagor poängteras och betoningen av våldet inom familjen läggas på 
andra faktorer än makt och kön. Jag försöker redogöra för mina val och mo
tivera dem och det är mot den bakgrunden ungdomarnas berättelser ska be
traktas. 

Jag vill med direkta citat låta ungdomarnas egna ord bli synliga. Citat är 
det mest omedelbara och ger läsaren möjlighet att utifrån egna referens
punkter göra sig en föreställning om materialets giltighet. Jag har använt mig 
av hela materialet vid analysen, men med tanke på sidantal och läsbarhet har 
citaten begränsats i omfång. Jag har ibland använt korta citat, mer som en 
bekräftelse på det jag just uttryckt, och ibland längre citat för att erbjuda en 
fylligare beskrivning. I vilket fall, så är dessa citat ändå bara korta utdrag ur 
helheten. De är dessutom nedtecknade citat av det som ungdomarna muntli-
gen uttiyckt, vilket innebär att de mist något av sina nyanser, så som skrift
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liga formuleringar av tankar uttryckta i samtalsform med nödvändighet gör. I 
avsikt att skydda tonåringarnas identitet har jag valt att inte sätta ut det finge
rade namnet efter varje citat, även om jag är medveten om att det skulle vara 
en poäng med det. Jag har istället strävat efter att synliggöra informantens 
könstillhörighet genom att före eller efter citaten markera om det är en flicka 
eller en pojke som står för det uttalandet. 

Den tematiska analysen 

Genom att läsa texten många gånger både på längden (samtliga intervjuer 
med en informant) och på tvären (intervjuer från alla informanter) fann jag 
att texten slöt upp kring olika innehåll. Vissa begrepp utkristalliserade sig 
tydligare än andra, och det ledde till en första strukturering av materialet.7 

Vissa ämnen återkom i ungdomarnas berättelser och bildade mönster. En 
fortsatt bearbetning av texten ledde till att jag konstruerade sex övergripande 
ternata utifrån vad ungdomarnas samtal kretsade omkring vid intervjuerna 
(bilaga 4). Dessa ternata fick utgöra sex mycket grova kodkategorier när jag 
inledde den tematiska analysen. Enligt den modell Glaser & Strauss för fram 
om teorigenerering på empirisk grund, är forskarens uppgift i analysarbetet 
att ur det empiriska materialet skapa olika ternata för att i nästa steg utröna 
om och i så fall hur dessa olika ternata relaterar till varandra.8 

De kodkategorier jag konstruerade gav jag följande benämningar: Det 
dagliga livet i familjen, Relationer, Strategier för att klara vardagen, Känslor 
att hantera, Våld som villkor och Självbild. Var och en av de sex kategori
erna fick fungera som ett samlingsnamn, där exempelvis kategorin Känslor 
att hantera består av 23 olika känslo-uttryck som tonåringarna uttalar 
(ensamhet, sorg, maktlöshet, glädje, längtan...). De sex kategorierna tilldela
des ett kodnummer (se bilaga 4) där exempelvis Relationer blev nummer 200 
och möjligheter fanns sedan att med tilläggssiffror differentiera under denna 
rubrik (Relationen till mamma 201, Relationen till pappa 202). 

7 Dahlgren m fl (1988) använder sig av termen 
8 Glaser & Strauss (1967); Starrin m fl (1991). 

"spårhundsbegrepp". 
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Det dagliga 
livet i familjen 

101 "Normalt" familjeliv 
102 Familjens ekonomi 
103 Familjens känsloklimat 

Relationer 

201 Mamma 
202 Pappa 
203 Syskon 

snällare/bättre 
motstånd 

Ton
åringen 

Känslor att hantera 

401 Ensamhet 
402 Vanmakt/maktlöshet 
403 Misstro, otrygghet 

Våld som villkor 

501 Våldet 
502 Alkohol/droger 
503 Orsaken till händelserna 

Självbild 
601 Positiva ord om mig själv 
602 Negativa ord om mig själv lj 
603 Hur jag är 

Figur 1. En illustration av de sex kodkategorier som skapades utifrån det empi
riska materialet. En fullständig förteckning finns i bilaga 4. 

Varje intervjuavsnitt kategoriserades med hjälp av kodningsmallen. Det är 
inga vattentäta skott mellan kategorierna. Ett avsnitt i en intervju kan givet
vis uttrycka både Relationer och Känslor och därför tilldelas flera kodnum
mer. En kodad intervju kan exempelvis se ut så här9: 

504 "... men farsans syskon, dom är fega ... om han ryter till åt dom så 
säjer dom ingenting. Och det är ändå deras bror!" 
Det låter som om du vet vad dom borde göra? 
"Jaa ...se till att han skulle ha fått hjälp! Behandling. Dom ska ta 
kontakter, påverka han eller tvinga han. Nån skulle ha sagt ifrån att 

502 nu jävlar! Talat om risker och berättat om olika hem där det finns 
hjälp. Jag brukar hålla ett öga på mina kompisar också, i all 
välmening. Och jag vet att det år farligt att dricka för att man är 
deppad, så det gör jag inte. Vi håller koll på varann min kille och 
jag, säjer till att 'nu tycker jag att du har druckit tillräckligt'... Och 
jag dricker aldrig ensam, det ska man inte göra. " 
Du är så uppmärksam på detta ... du har beskrivit att "det var som 
rutiner, man visste det som skulle hända" ... ? 

101 "Jaa, hela tiden... nu på söndag kommer farsan att supa sig full, och 
så ligger han hemma, och så tar mamma sej några supar och så blir 

9 Kodnummer 504 står for möjlig eller önskvärd hjälp och kodnummer 304 för strategin att 
hålla sig borta. 
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hon filli och odräglig, och så blir jag förbannad och går in på mitt 
rum... och sen brukar jag plåga morsan för att hon blivit full (skratt, 
min anm.) ... ja, men ... hälla vatten på henne och så ... (gapskratt, 
min anm.). Dom brukar jämt supa på söndagarna. " 
Om du visste om dessa rutiner... vad gjorde du då? 

304 "Gjorde? ... inte så mycket... utom vissa gånger. Jag for helst hem
ifrån! Men jag var så rädd för att det skulle hända nåt, att farsan 
skulle döda morsan. Han tog ju strypgrepp för jämnan och hon blev 

301 blå... så då var jag ju tvungen att kolla upp det också. Så jag stanna 
mer hemma än jag ville. Jag våga inte fara för jag våga inte riskera 
att det hände mamma nånting. " 

Med datorns hjälp kunde jag sedan sortera texten utifrån den kategorisering 
jag gjort med dessa kodnummer. När tankemödan kring kategoriseringen väl 
var gjord blev datorbearbetningen ett rent hantverk. Jag kunde skilja ut och 
sortera varje tonårings utsagor ur samtliga intervjuer utifrån de sex övergri
pande kategorierna och deras undergrupper. På det sättet blev det möjligt att 
i den tematiska analysen bearbeta varje intervju för sig, vaije informant för 
sig, varje kategori för sig och varje undergrupp för sig. Men dessutom blev 
det möjligt att bearbeta dem tillsammans, göra jämförelser och söka efter 
likheter och olikheter, försöka hitta sammanhang och logik och dra eventu
ella slutsatser. 

En del i mitt arbete har bestått i att försöka tolka ungdomarnas vardags
språk, men även att fundera över det inte sägs och det som inte görs. En av 
flickorna använder ordet lustigt i nästan varje intervju. När jag förbereder 
mig inför den fjärde intervjun har jag insett att lustigt inte är något dialektalt 
som jag från början trodde. Jag hade samlat flera utsagor med ordet lustig ur 
intervjuerna. Jag läste upp en utsaga och frågade flickan vad lustigt betyder. 
Sedan tog jag ytterligare en utsaga och frågade samma sak. Hennes defini
tion passade inte in där. Jag läste upp några utsagor till och efter en stund 
konstaterade flickan att 

"jag använder lustigt när jag inte vågar säja som det är. När jag säjer 
att det känns lustigt ...då menar jag att jag känner mej jätterädd eller 
äcklad, eller att det är nåt skamligt, eller att jag känner mej hotad... 
Att pappa beter sej lustigt... då år han upphetsad när han tar på min 
kropp ... Att porrtidningar ligger på lustiga ställen ... då ligger dom 
gömda och jag skäms över att ha en sån pappa..." 

Jag ser mitt arbete som ett försök att lyfta fram ungdomarnas egna upplevel
ser av händelser i livet men också som ett försök att sätta deras personliga 
berättelser i ett större sammanhang. Ungdomarnas berättelser hör hemma i 
en kontext där familjen och dess nära relationer är något av en bas. Att barn 
tvingas växa upp i våldets närhet är emellertid inte endast ett individuellt 
problem eller ett privat problem för den familjen. Frågan är om analysen av 
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femton tonåringars berättelser kan säga något om våldet inom familjen som 
samhällsproblem? 

Den kvalitativa metoden ger goda möjligheter att handskas med en större 
textmassa genom användandet av koder och kategorier för sortering. Ana
lysarbetet består vanligen i att söka mönster, skapa och definiera övergri
pande begrepp som är giltiga för hela intervjumaterialet. Sökandet efter vad 
som hänger ihop utgör inte bara en beskrivning utan även en tolkning.10 Med 
den tematiska analysen försöker jag synliggöra mönster och strukturer på ett 
tämligen traditionellt sätt. Jag har valt att också göra en narrativ analys där 
jag utifrån ett specifikt innehåll kunnat granska kortare berättelser från de 
olika informanterna och intervjuerna. Narrativen inbjuder forskaren till när
het samtidigt som den detaljerade textanalysen kan erbjuda distans till det 
smärtsamma innehållet. 

Den narrativa analysen 

Den narrativa analysen vilar på kortare avsnitt ur informantens hela berät
telse11. Då intervjuer ofta innehåller ett flertal narrativ genomarbetas materi
alet så att narrativ väljs ut med hjälp av exempelvis specificerade inne
hållskriterier och lyfts fram i en analys. Informanten vill meddela eller skapa 
något med sitt berättande och det centrala arbetet för forskaren är att identi
fiera och analysera narrativ som tydliggör olika aspekter av denna process.12 

Precis som berättaren genom sitt sätt att framföra berättelsen påverkar lyss
narens förståelse av den, kan forskaren genom sitt val av modell för repre
sentation påverka läsarens uppfattning av berättelsen. Narrativ kan analyse
ras olika och ges olika innebörd beroende på vem forskaren är, samtidigt 
som valet av modell är beroende av vilket fokus forskaren anlägger.13 Fors
karen analyserar utskriften av narrativet genom att dekonstruera det och där
efter återge sin tolkning av berättelsen, i ett försök att representera den verk
lighet informanten skapar mening i med hjälp av berättandet. 

I® Kvale, S. (1984) Om tolkning af kvalitative forskningsinterviews. Tidkrift för Nordisk 
Förening för Pedagogisk Forskning 4 (3-4), s 55-66. 
11 Hydén, L-C. & Hydén, M. Red. (1997) Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och 
medicinska perspektiv. Stockholm: Liber. 
12 Den narrativa analysen kan ge det oväntade, exempelvis som i studien av offer från tyska 
fångläger under andra världskriget: Rosentahl, G. & Bar-On, D. (1992) A Biographical Case 
Study of a Victimizer's Daughter's Strategy: Pseudo-Identification With the Victims of the 
Holocaust. Journal of Narrative and Life History, 2 (2), s 105-127. Den hermeneutiska fallbe
skrivningen av offrens familjer i tredje generationen, visar informantemas strategi att leva 
sina liv - a repair strategy - iför att handskas med minnen och vetskapen om nära släktingar 
som förövare och bödlar. 
13 Mishler, E. (1994) Tellings and Retellings: Narrative Work and the Production of Mea
nings. Paper från kurs vid Södertörns sommaruniversitet, augusti 1994. 
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Vid bearbetning och analys av texten ställer forskaren frågor till narrati-
vet i relation till inramning, struktur och avsikt med berättelsen.14 Avsikten 
är att förstå hur berättelsen är konstruerad och hur berättaren retoriskt ska
par den för att framföra särskilda poänger.15 Analysen kan också bygga på 
berättelsens sammanhang och struktur. Berättaren använder sig av olika 
uttryckssätt (betoning, nyansering, upprepning, pauser osv) för att indikera 
vad som är viktigt. Ytterligare en modell för analys är att se till berättelsens 
funktioner. Syftet är att förstå hur informanter i intervjuer ordnar flödet av 
erfarenheter för att skapa mening av händelser och handlanden i sina liv. 
Analysen fokuserar formerna för berättandet av erfarenheter inte bara som 
det rent språkliga, utan frågar också varför historien berättas på just det sättet 
och varför berättelsen framförs på detta sätt i denna kontext. 

Att informanten kan "minnas hela historien" vid första framförandet kan
ske inte är att räkna med.16 I stället kan berättelsen förändras när missade 
detaljer dyker upp i minnet. Vi får inte tro att vi får samma berättelse av en 
informant när historien ännu en gång berättas. Berättelser förändras, och det 
gäller inte bara om narrativet innehåller traumatiska eller svåra livshändel
ser. Det gäller dock att inte prata sönder en händelse. Då blir berättelsen re
membering i stället för memory, det vill säga att vi inte har minnet av hän
delsen kvar utan minnet av det vi berättat. 

Fastän målet kan vara att berätta hela sanningen, så blir forskarens berät
telse om informantens berättelse ändå en skapelse av ord. I narrativa analy
ser är det inte den historiska sanningen för en individs räkning som primärt 
söks utan det är den narrativa, fimktionella sanningen som gäller. Det finns 
ingen anledning att tro att en individs berättelse kommer att, eller borde, vara 
fullständigt konsistent från en framställning till en annan. Validering, pro
cessen genom vilken vi gör anspråk på trovärdighet i våra tolkningar, är den 
kritiska punkten. Det är "trovärdighet" inte "sanning" som gäller, vilket gör 
att tolkningsprocessen förs in i en social verklighet. Forskarna skiljer sig åt i 
synen på narrativa sanningar. The Personal Narratives Group, en grupp fors
kare med intresse för narrativa studier, skriver om sanning: 

"När de talar om sina liv ljuger människor ibland, glömmer en massa, 
överdriver, blir förvirrade och tar fel på saker. Ändå levererar de sanningar. 
Dessa sanningar återspeglar inte det som hänt 'exakt som det var1 i strävan 
efter en standard av objektivitet. De ger oss i stället sanningar om våra erfa
renheter ... Olikt Sanningen som det vetenskapliga idealet är sanningen i 
personliga berättelser varken öppna för säkerställande eller bevis i sig själv. 
Vi kommer bara att kunna förstå dem genom tolkning, genom att vara ytterst 
uppmärksamma på den kontext som formar deras skapande och på den om

14 Frågor om när, var, hur, varför då, varför just så, varför just där, om interaktionen, po
ängen, moralen, vad säger han/hon egentligen. 
15 Mishler (1994). 
16 Riessman (1993). 
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världsuppfattning som har inflytande på dem. De sanningar vi ser i person
liga berättelser skakar ibland om oss från vår självbelåtna säkerhet som tol
kare 'utanför' berättelsen och gör oss medvetna om att vår egen plats i värl
den spelar en roll i vår tolkning och formar de meningar vi härleder från 
dem".17 

Intervjuerna ger informantema möjlighet att skapa en berättelse av sina 
erfarenheter. Även om syftet med mina intervjuer har varit att samla kunskap 
om ungdomars livsvillkor och inte terapeutiskt så kan man anta att det är en 
läkeprocess i sig att fa prata om svåra händelser.18 Förutom den medvetan
degörande effekten i att skapa sin livsberättelse kan kunskapen om de egna 
livsvillkoren bli vägledande för kommande val i livet. 

Under den tid då datainsamlingen pågått har närheten i kontakten med 
ungdomarna varit en nödvändighet. Det har inte varit vare sig möjligt eller 
önskvärt att distansera sig från det smärtsamma innehållet i intervjuerna 
mellan besöken. De starka känslor innehållet framkallade fick däremot inte 
bli ett hinder för materialbearbetningen. En av fördelarna med att använda 
narrativ analys har varit att den erbjudit möjlighet att gå vidare i bearbet
ningen. Som forskare har jag kunnat ta ett steg tillbaka och få en distans till 
innehållet vid själva bearbetningen och textanalysen. Att kunna växla mellan 
närhet och distans är tämligen avgörande inte minst när man arbetar med ett 
starkt känsloladdat material som i denna studie. 

Det finns olika sätt att organisera och presentera narrativen i ett material 
som mitt. Jag skulle exempelvis kunna välja att reducera samtliga narrativ 
till ett kärn-narrativ för var och en av de 15 informantema. Jag skulle även 
kunna söka efter intriger/markörer i berättelserna för att se om det visar på 
någon nyckelhandling (-händelse). Ytterligare ett sätt kunde vara att studera 
narrativens frekvens, form och innehåll för att se om det beskrivna är en 
vanligt förekommande händelse, en fragmenterad, en episodisk sådan eller 
kanske en unik händelse. 

Jag valde att använda William Labovs modell för analys för att den drar 
uppmärksamheten till berättarens perspektiv på meningen i narrativet. Han 
definierar narrativ som en rekapitulation av en tidigare händelse där infor-
manten delger sina erfarenheter utifrån en viss struktur med en början, en 
mitt och ett slut. Narrativet är en reproduktion av den verkliga händelsen och 
framförs oftast i imperfekt form av en djupt involverad berättare. Forskarens 
uppgift är att transskribera talet till text och därefter rekonstruera texten ge
nom att ta bort bruset, spara signalerna och sätta dem i en ordnad tidsföljd. 
Det hela är en konstruktion där forskaren ska ordna, strukturera, samla, 
sammanfoga och synliggöra linjer. Mishler anser att styrkan i Labovs ana-

17 Riessman (1993), s 22, min översättning. 
18 Rosenwald & Ochberg (1992). 
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lysmodell ligger i dess generaliserbarhet till olika innehåll, olika ämnesom
råden för intervjuerna.19 

Ur den fullständiga responsen kan forskaren enligt Labov definiera ett 
core-narrative, den del som innehåller berättelsens kärna och kan vara svår 
att upptäcka då den oftast består av högst 20% av den fullständiga responsen. 
Enligt Labov är berättelsens poäng inte alltid är så tydlig ens för responden-
ten själv. Frågan om vad berättelsen egentligen handlar om besvaras genom 
någon sorts parafras eller summering av vad som äger rum. Handlingen eller 
intrigen kan jämföras mellan informantens olika intervjuer eller mellan olika 
informanters berättelser. 

Jag gjorde en genomläsning av varje intervju då jag speciellt granskade 
var i texten det fanns narrativ. Därefter granskade jag narrativen och gav 
dem en benämning utifrån deras innehåll. Jag valde att närmare studera nar
rativen omkring våldshändelser, då våldet är ett genomgående tema. Jag 
valde också att granska narrativ som innehåller ungdomarnas beskrivningar 
av sig själva, då dessa narrativ skulle kunna berätta något om identitetsska-
pande och självbild i relation till våldet. 

Labovs modell innebär dels en formell och dels en funktionell analys av 
narrativet.20 Den formella analysen baseras på återkommande mönster av 
fasta enheter i strukturen. Den funktionella analysen lyfter fram två sociala 
uppgifter hos narrativet, en syftande (referential) och en värderande 
(evaluative). Den syftande funktionen hos narrativet ligger i att via berätta
rens rekapitulation av en händelse ge lyssnaren information om händelsen, 
precis så som den ursprungligen skedde. Det skulle betyda en tydlig och rak 
återgivning av vad som hände, vilket sällan förekommer enligt Labov, då 
berättare under samtalet också utvärderar eller bedömer händelserna. Den 
värderande funktionen har att göra med berättarens förmedling av narrativets 
mening till lyssnaren genom att skapa personligt engagemang i någon mån. 
Värdering är en naturlig och ofta omedveten del av berättandet. Med anled
ning av den centrala betydelse som ligger i själva värderingen har Labovs 
modell fått benämningen Evaluation model. Berättarna ger sitt perspektiv på 
narrativets innehåll genom att under berättelsen värdera dess betydelse för 
dem personligen.21 

Ett fullt utvecklat narrativ har enligt Labov en struktur på sex delar, vilka 
kan antas besvara lyssnarens frågor. Analysmodellen bygger på identifieran
det av ett abstract som kan sägas vara en sammanfattande beskrivning eller 
karakteristik av händelsen eller argumentet och besvarar frågan "Vad hand
lade detta om"? Med detta abstract initierar berättaren det kommande narra
tivet genom att summera dess poäng. Ett abstract förmedlar allmänna påstå-

19 Sarbin (1986). 
20 Ett exempel på Labovs analysmodell genomförd på lärares narrativ finns beskrivet i 
Cortazzi (1993). 
21 Hydén, M. (1995a) Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det 
möjliga. Stockholm: Liber. 
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enden som ofta går utöver de omedelbara händelserna i narrativet. Genom att 
vaska fram abstract synliggör forskaren informantens perspektiv. 

Den problembeskrivning som ger oss svar på frågorna Vem? När? Vad? 
Var? och Hur? får i Labovs modell benämningen orientation. Dess innehåll 
ger detaljer om tid, personer, platser och situationer. Orientation motsvarar 
den bakgrund berättaren vid intervjuer anser vara nödvändig och tillräcklig 
kontext, det berättaren tror att lyssnaren behöver veta för att förstå det hela. 
Complicating action består av följder av narrativa satser i imperfekt form 
som lyfter fram poängen och sammanhanget och besvarar därefter frågan 
Vad hände sedan? Det är en historisk presentation av händelseförloppet, en 
vändpunkt, en kris eller ett problem eller en hel följd av sådana situationer. 
Complicating action är i grunden narrativets innebörd. 

Under benämningen evaluation inryms sådant som ger nyckelinformation 
om värdering hos berättaren eller signifikans och betydelse av handlingen. 
Evaluation föregår resultatet och är det redskap som används av berättaren 
för att indikera narrativets mening och besvarar frågan om varför det blev 
berättat. Berättaren ger signaler om hur det är tänkt att lyssnaren ska uppfatta 
det som sagts. Evaluation belyser talarens perspektiv och attityd till narrati
vets innehåll. Resolution visar på en tänkbar lösning eller vad som slutligen 
hände, vilket skulle motsvara frågan Vad hände till slut? Den beskriver re
sultatet eller lösningen på en konflikt i narrativet. Avslutningsvis presenteras 
vad som motsvarar något av en påstående slutsats, Coda, vilken vänder 
perspektivet tillbaka och på så sätt återför lyssnaren till nuet. Coda markerar 
avslutningen "det var det" och visar att berättandet är över. 

Kritik som framförts mot Labovs modell är för det första att den i och för 
sig kan tydliggöra många mönster och har fa begränsningar i spridningen, 
men detta i sin tur gör att den är alltför vid. För det andra anses att det för
hållandet att forskaren söker både struktur och funktion i narrativet medför 
ett begränsat utrymme för att upptäcka proceduren. Men, om lyssnaren kan 
hitta poängen kan forskaren det också.22 Dessutom är definitionen av narra-
tiv för strikt. Tidsföljdsordningen undantar återblickar, framåtblickar, sådant 
som är inbäddat och sådant som är underordnat, vilket är vanligt i narrativ. 
Slutligen har Labov endast relaterat narrariva funktioner till ålder, socioeko-
nomisk klass och etnicitet i USA. Hur är det med kön, sexualitet, övriga 
världen...? 

22 Så anser Cortazzi (1993). 

142 



Del 2 

En empirisk redovisning 





Våldet i ungdomarnas vardag 

Våldet i ungdomarnas vardag 

De femton informanterna förmedlar en bild av sig själva och sina uppväxt
villkor i sina intervjuer. Jag kunde urskilja sex olika områden kring vilka 
ungdomarnas berättande huvudsakligen uppehöll sig. Jag benämnde dessa 
olika områden utifrån deras övergripande innehåll: Det dagliga livet i famil
jen, Relationer, Strategier för att klara vardagen, Känslor att hantera, Våld 
som villkor och Självbild. Inom varje område gjorde jag en uppdelning på 
underkategorier. 

I sammanställningen nedan presenteras ungdomarnas utsagor illustrerade 
med deras egna ord i form av utvalda citat, tänkta att ge några glimtar ur 
ungdomarnas hela berättelser. Jag har valt citat som bäst illustrerar det om
råde/ämne som behandlas, och strävat efter att låta alla ungdomar komma till 
tals, att variera både längd på citaten och kön på informanten. Citaten har 
kodats och ordnats efter områden och informant (kodnummer, se bilaga 4). 
Alla informanter har uttalat sig inom alla områden, men inte inom alla un
derkategorier. Det innebär att jag inte skulle kunna citera alla femton ung
domar för varje underkategori. Det innebär också att i de fall en viss infor
mant ofta i sin berättelse återkommer till ett område, ger det en större mängd 
citat på just detta område. Jag har strävat efter en balans i omfattningen av 
citat, då för många kan ha en avtrubbande effekt och för få citat minskar 
möjligheten att nyansera. 

De sex områdena är inte att betrakta som fristående kategorier av fakta. 
Dels är det inte möjligt att skilja dem åt helt; en berättelse kan beröra samt
liga områden och ett enstaka citat kan kodas till flera underkategorier. Dels 
är denna uppdelning endast ett arbetsredskap, en faktasammanställning för 
att göra intervjutexten hanterbar och läsvänlig. Dessutom vill jag kunna pre
sentera ungdomarnas egna ord i en form där min tolkning inte föregår läsa
rens.1 Min analys och tolkning ska komma senare (se kap 10). 

I den redovisning som följer är de sex områdena inordnade i tre kapitel 
för att i stort motsvara de övergripande frågeställningar jag inledningsvis 
presenterade (se s 5). I kapitlet Våldets närhet och nära relationer (kap 7), 
belyses ungdomarnas liv med familjen och människor de möter, vilket fram
för allt finns samlat under områdena Det dagliga livet i familjen och Relatio
ner. Kapitel 8, Att bemästra händelser och känslor, lyfter fram ungdomarnas 
sätt att bemästra sin vardag i de områden som benämns Strategier för att 
klara vardagen och Känslor att hantera. Avslutningsvis behandlas i kapitel 
9, Jag formades av våldet i mitt hem, den bild ungdomarna ger av sig själva i 
förhållande till det våld som pågår under två områden, Våld som villkor och 
Självbild. 

1 Redan kategorisering och strukturering innebär en första tolkning av materialet 
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Inledningsvis ställde jag mig frågan hur ungdomarna upplever sin tillvaro i 
våldets närhet. Jag var intresserad av den bild de hade att förmedla. Frågan 
var om de skulle kunna berätta och om de hade ord och begrepp för vad de 
ville ha sagt. De valde att tala om händelser som haft betydelse för dem inom 
familjen men även i skolan och de talade om relationer till de människor som 
står, och de som borde ha stått, dem nära. 

Det dagliga livet i familjen 

@
Jag börjar med att beskriva ungdomarnas ord och 
tankar omkring det som jag rubricerat det dagliga 
livet i familjen. Rubriken har valts för att spegla att 
här har samtalen rört sig kring vad som var vanligt 
förekommande i hemmet samt hur ungdomarna 
betraktar sina uppväxtvillkor. Det handlar om att 
leva som en normal familj gör, om ekonomi och 

känslor i hemmet, om samtalsklimatet och regler (eller avsaknad av regler) 
för familjemedlemmarna att följa. Det handlar om alkohol- och drogmiss
bruk i hemmet, om pornografi och om våld och övergrepp. I det dagliga livet 
i familjen finns inslag av otrygghet och en ständig beredskap inför att något 
ska inträffa. Och det inträffar - ungdomarna ger sin bild av den första, den 
värsta och den senaste våldshändelsen. Dessutom beskriver de om, och i så 
fall vad, de skulle ha önskat annorlunda, när de ser tillbaka på vardagslivet i 
uppväxtfamiljen. 

Några av de faktorer som ingår i en beskrivning av det dagliga livet har 
jag valt att belysa för var och en informant i kapitel 4, exempelvis familje
form och familjestorlek (se tabell 2 s 60) och en fokusering på vissa definie
rade situationer från uppväxttiden i hemmet och i skolan. Nedanstående 
redovisning är avsedd att ge en mer övergripande bild för de femton ungdo
marna, där både likheter och skillnader ska bli synliga. Vissa inslag i ung
domarnas berättelser ur livet förekommer mycket ofta och hos var och en av 
dem, medan andra inslag förekommer väldigt sällan och endast hos någon av 
ungdomarna. Ett av de gemensamma inslagen är erfarenheter av upprepade 
våldshändelser. En erfarenhet som inte delas av samtliga ungdomar är den 
att ha varit utsatt för sexuella övergrepp, vilket fem flickor men däremot 
ingen av pojkarna tar upp i sina berättelser. 
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Familjeliv 

De olika erfarenheterna till trots säger ändå samtliga ungdomar om sina fa
miljer och sitt vardagsliv att de trodde att de levde ett normalt liv, att deras 
familj fungerade som en normal familj bör göra. Det som ungdomarna be
tecknar som det normala kan se olika ut, men ha vissa gemensamma drag, 
exempelvis att det liv de levde till vardags var det enda de kände till. Ung
domarna har inte själva upplevt något annat sätt att leva, vare sig i den egna 
familjen eller genom insyn i andra familjers vardagsliv. 

"Jag visste ju liksom inte att det inte var rätt. Jag visste ju inte ...ef
tersom jag umgicks ju inte så mycket med folk då när jag var sådär 
jätteliten, så jag visste liksom inte att farsan inte... eller jag trodde att 
alla farsor kom hem full och skulle slå på morsorna. Jag trodde att det 
var så. Ätt det liksom, det är nåt som hör till. Jag såg ju liksom att 
morsan inte tyckte om det. Men jag tänkte att, ja, alla gör väl så här. " 
(pojke) 

"Jag var ju tvungen att ta ungarna iväg därifrån så att dom skulle 
slippa se. Om mamma passade pappa så passade jag barnen. Nån 
måste ju ta det ansvaret. Och jag var ju äldst. Det var självklart att 
det var mitt ansvar. Och jag gjorde det automatiskt, och gärna. Jag 
gjorde det för familjens skull... men jag tänkte inte så då. Jag trodde 
ju då att det var helt normalt, att vi levde helt normalt, en normal fa
milj ..." (flicka) 

"Nej, snarare det att jag inte har varit med om nåt annat! Liksom 
varje morgon när man vakna och varje kväll när man ska sova, somna 
till att det är slagsmål och skrik och svordomar och grejer som går 
sönder ...en massa folk som slåss. Jag vande mej vid det där. När jag 
fick stryk kunde jag grina. Men, jag var van. Det var bara det. Jag 
skötte mej som jag trodde, jag hade ju inte varit med om nåt annat, så 
jag trodde att det var bagateller..." (pojke) 

Två ungdomar säger att familjens ekonomi har varit mycket god, sex stycken 
anser att det alltid funnits pengar till det nödvändiga och de övriga sju be
skriver att ekonomin varit på minus. Att ekonomin varit på minus säger ung
domarna har betytt att de fått avstå från en hel del av sådant som kan räknas 
till "rimlig standard", vilket för dem betyder något utöver mat för dagen. 
Den dåliga ekonomin har enligt ungdomarna inte inneburit att de under sin 
uppväxt fått svälta. Det är tack vare moderns insatser det aldrig har saknats 
mat på bordet, konstaterar de. De flesta av ungdomarna tror att dålig eko
nomi kan vara ett orosmoment som kan leda till bråk. 

"Det har knappt gått runt och vi har inte haft råd till nånting. Jaa, vi 
har levt på lite brödkanter nåra dar emellanåt. Men det har kanske 
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funnits lite konserver, så det har gått på nåt sätt, konstigt nog." 
(pojke) 

"Mamma såg till att det fanns mat. Pappa var också sån att det skulle 
se fint ut utifrån. Det var pappa som ville att det skulle se bra ut. " 
(flicka) 
"Mat fanns det väl. Det ordnade morsan. Det kanske fanns mindre, 
men det vart alltid nån middag av nånting. " (pojke) 

De flesta beskriver att känsloklimatet i uppväxtfamiljen varit övervägande 
negativt. Flera av dem tillägger samtidigt att det funnits positiva inslag. 
Vissa händelser som inträffat har framkallat en stor variation av känslor och 
stämningar bland ungdomarna (exempelvis vem de ska sympatisera med), 
medan andra händelser beskrivs i mycket likalydande termer av ungdomarna 
(exempelvis faderns våld mot småsyskonen). Mest genomgående är den 
slutsats ungdomarna själva drar angående atmosfären i familjen; "det är 
betydligt sämre stämning när pappa är hemma". Våldet pågår när fadern 
befinner sig i närheten av modern och det är inte så att våldet har upphört i 
samband med exempelvis skilsmässa. 

"När pappa var här, då var det inte bra, för det var väldigt laddad 
stämning. Jag kände mej inte bra helt enkelt. Jag mådde mycket dåligt 
och så var jag... ingen mådde bra. Men det blir så. " (flicka) 

"Han slog sönder fönster, slog sönder lägenheten bara för att morsan 
inte var hemma... När morsan inte var hemma slog han bara på pry
lar. Annars misshandla han morsan rejält. Det är sånt jag minns både 
före dom skildes då jag var sex år och efter. " (pojke) 

"Då mamma och jag var själva kunde vi sitta och mysa på kvällarna. 
Det blev en speciell stämning när pappa var hemma, det har det alltid 
varit. Man kunde inte prata öppet. Man var alltid tvungen att tänka på 
vad man sa. " (flicka) 

"När jag operera mej och låg på lassa ...då bodde mamma med mej 
där. Vi pratade en massa och hon var som gladare, friare ... närmare. 
Pappa var ju inte där så han kunde ju inte slå varken mamma eller 
mej. Vi hade det bra i två veckor ! Hon hade lättare för att prata. Och 
hon pyssla om mej när jag var sjuk. " (flicka) 

I känsloklimatet ingår även familjeregler, vilka kunde vara både uttalade och 
klara och outtalade och diffusa. På något sätt visste hela familjen alltid vad 
som gällde. Gemensamt för ungdomarna är att de har upplevt vad de kallar 
slagsmål och bråk hemma, men också att de har förstått att detta inte är nå
got man pratar om. 

"Det var tryckt hela tiden. Ett tryck. Våld. Mycket slagsmål mellan A-
lagarna. Jag skulle hålla mej på mattan hela tiden. Hålla käften och 
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var ur vägen. Sen var det mycket djävulskap dom gjorde pundarna. 
Sköt med pistol inne i huset. Mycket poliser. " (pojke) 

"Man smet ju hemifrån när det var som värst, om man kunde. När det 
var slagsmål och farsan började ge sej på mej eller nån annan. Men... 
man pratade ju inte direkt om det. Kompisarna förstod, dom var ju 
inte blinda, men man pratade ju inte om nåt känslomässigt med dom, 
det blev mest svordomar om gubbfaan. Farsan sa ifrån att vi skulle 
hålla käften när det hänt nåt, och det sa man ju till sina småsyskon 
själv också, om dom pratade bredvid mun ibland... " (flicka) 

"Jag ville ju få ut det här, få prata om det, men om jag skulle tala om 
det så visste jag inte om dom skulle se ner på mej ... eller om dom 
skulle tro på mej eller tro på familjen. Dom andra höll käft. Jag skulle 
ha sagt nåt tidigare om jag vågat. Nu blev jag tretton år innan nån 
misstänkte nåt och frågade var jag fick alla mina blåmärken ifrån. " 
(flicka) 

Ungdomarna talar om problem i familjen som om det är något de förväntar 
sig ska finnas, det har alltid funnits. Flera av deras beskrivningar hör ihop 
med matsituationen. Att äta tillsammans har inte fungerat, det gick inte att 
äta samtidigt som fadern, av olika skäl. 

"När mamma hade lagat en gryta och man tog med en slev och la för 
sej på sin tallrik. Om nån fick en större köttbit än pappa, då blev alla 
misshandlade. " (flicka) 

"Jag minska i vikt och jag gick upp i vikt... och höll på så fram och 
tillbaks. Men det var ingen som fatta nånting... Det var ju det att folk 
trodde att jag hade anorexia, men det var det ju inte ... Det var bara 
det att jag inte ville sitta och äta med pappa för han klaga på allting 
hela tiden ... och äckla sej med maten, och med munnen ... slicka och 
äckla sej... Han gjorde det bara för att påminna mej om hur han an
vände min kropp ... Jag kunde knappt andas, och jag kunde inte äta 
..." (flicka) 

Samtliga ungdomar beskriver att "pappa bestämde allt". Det är han som har 
bestämt vilka kamrater som varit lämpliga, vilka aktiviteter som var tillåtna 
och liknande. Fadern bestämde även var gränserna gick för vad som var 
tillåtet för modern att ta sig för. 

"Det var väl sånt här med mattider, utegångstider och passade tider... 
Kom man mycket för sent så blev det stryk eller utegångsförbud. Det 
var ju pappa som satte upp reglerna. Och sen fanns det ju sjuka regler 
när han var full. När det gällde mamma så visste hon att hon skulle 
göra som han sa. Han behövde inte säja att det var en regel. Hon fick 
stryk om hon inte gjorde som han ville. Och hon försökte hålla famil-

149 



Del 2 

jefriden. Vi visste att det pappa sa gällde, vi hade respekt för vi visste 
ju att vi kunde få stryk. Därför ifrågasatte vi inte. " (flicka) 

"Om man visar att man har åsikter... det år då det blir fel allting. Så 
om jag jamsar med så går det bra, men egna åsikter det går inte. Men 
han är faktiskt rolig. Men han är dominerande, han kan bli riktigt 
jävla tokig faktiskt. " (pojke) 

"Ja, men egentligen så tog det stopp under 'den långa flykten' då 
mamma och vi barn ständigt flydde från hans våld. Det akuta just då 
var att mamma var utsatt för så grovt fysiskt våld att hon kunde ha 
blivit dödad. Det var panik på grund av våldet mot mamma just då. 
Före flykten kunde hon inte göra nåt, vi blev inlåsta, hon fick stryk, 
och han bestämde allt. " (flicka) 

Missbruk och sexualiserat våld 

Elva av ungdomarna talar om att alkohol, och i vissa fall även andra droger, 
förekommer i familjen. I fyra av de femton familjerna förekommer inte nå
got som helst bruk av alkohol eller droger.2 Två av ungdomarna har föräldrar 
som båda missbrukar alkohol, mycket och ofta. Fem av ungdomarna har 
fader som är gravt alkoholberoende (de övriga har inte lika uttalade problem) 
och två ungdomar har mödrar med uttalade alkohol- och drogproblem. I sju 
av fallen där alkohol förekommer är det far/styvfar som ensam står för miss
bruket. 

"En gång blev vi hembjudna till en av pappas chefer. Han bjöd på vin 
och pappa sa att 'nej, jag kan inte dricka, för jag har ju barn med 
mej'. Mamma och jag höll på att smälla av! Han var jättestolt, han 
höll en lång föreläsning om att man inte ska dricka när man har barn 
med sej. Kvällen slutade med att vi fick åka därifrån och lämna han 
kvar, han var stupfull!" (flicka) 

I två familjer är det modern som ensam står för alkoholmissbruket. 

"Jag tror inte att det är det hela, kanske. Men det är klart det skulle ha 
gått bättre för mamma om hon inte druckit. Àven fast hon skulle ha 
haft olika beteenden, dysfunktionella beteenden som det kallas, så 
hade allting varit bättre om hon inte hade druckit. Det tror jag abso
lut." (flicka) 

Vissa inslag blev till rutiner i vardagen och en alkoholiserad förälders peri
odvisa supande var något att räkna med för många av ungdomarna. 

2 Jämför tabell 2 sid 60. 
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"När man inte vet nånting om lösningarna till problem, det är ju då 
man är som mest rädd. Och jag var ganska hyfsat rädd i januari, för 
vad som skulle hända, vad som skulle ske... Jag såg ju att min värld 
började rasa samman. Skolan började rasa, mina föräldrar blir gravt 
alkoholiserade igen. Jag såg bara som prick på prick på prick började 
komma upp på tavlan. Nånting som jag hade kopplat bort rätt så bra, 
jag hade stängt ögonen. Men när jag öppnade dom och började titta 
mej omkring så såg jag så ini helvetes mycket som var på gång. Jag 
hade nog haft lite för stora förhoppningar på att morsan skulle greja 
det här med spriten. Men dom förhoppningarna har jag inte längre. " 
(pojke) 

"Man kunde komma hem ...då under dom två veckorna som var sup
period ... från skolan och han låg som död på golvet, alldeles utfläkt 
och dregla ... Eller så kunde han ligga på soffan, och om han vakna 
kom han och förde ett jävla liv. " (flicka) 

När pappa blivit full så brukar han sätta igång och bråka, säger flera av ung
domarna. Ibland var båda föräldrarna alkoholpåverkade och då kunde det lätt 
uppstå osämja, gräl och riktiga slagsmål. Ungdomarna tror att det skulle gå 
att stävja våldet genom att minska på alkoholanvändandet. 

"Dom hade hemska slagsmål. Slagsmålen kommer jag ihåg. Och då 
han for iväg med bilen ...full... Han slog mamma jämt. När vi var på 
fester så var det han som var fullast jämt, det var alltid han som var 
odrägligast. Alla är väl på fest eller har fest nån gång, men pappa var 
alltid fullast och bråkade. " (flicka) 

"Med alkohol... alkoholen är ju ett gift i din kropp. Det byggs upp ett 
behov i din hjärna. Så det går inte på samma sått att hålla kontroll på 
alkoholen som på bråket. Bråket är inget gift. Fast, du kan ju ha ett 
sjukt beteende. Mentala störningar som vissa har. Då kan du få ett 
sjukt bråkigt beteende. Som det går jävligt svårt att få ut ur huvet. " 
(pojke) 

"Ofta har det väl varit att båda varit fulla. Och så har nån av dom, 
mamma eller hennes karl, gjort nåt som den andre inte tycker om och 
så har det startat. Oftast har det med pengar och sprit att göra. Och 
så har det startat. Jag vet inte varför. " (flicka) 

Det är tydligt att ungdomarna kopplar samman våld och alkohoL Inte så att 
det nödvändigtvis alltid hör ihop, men att våldshändelserna blir farligare 
genom att de blir mer okontrollerade om våldsutövaren är alkoholpåverkad. 

"Han är väldigt våldsam. Han skulle faktiskt kunna döda hon om han 
känner att... Ja, han blir också så där som jag (också brukar bli, min 
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anm.)... det där blinda raseriet. Han kan kontrollera det, men är du 
påverkad och har druckit så..." (flicka) 

"Dom värsta gångerna ... gångerna säjer jag nu alltså ... det är nog 
när nån har druckit va, och så blir det slagsmål. Det är nog det 
värsta, för såna som dricker och så där och så våld ihop, det är näs
tan det värsta som finns! Det är en sak om det är enbart det ena eller 
det andra. " (flicka) 

Vid andra tillfällen handlade det inte om bråk i termer av slagsmål, enligt 
ungdomarna, utan mer om grövre våldshandlingar. I dessa fall är det fadern 
eller moderns nye pojkvän/sambo som är våldsutövaren. 

"Farsan var våldsam, han jaga oss med plankor, han skulle slå ihjäl 
oss. Han kom in och skulle slå ihjäl morsan, han skulle krossa hennes 
huve mot en spegel så att den gick i bitar ... hon blev medvetslös." 
(flicka) 
"Det var en snubbe morsan var ihop med. Han var heltokig. Han 
sprang och jaga morsan genom lägenheten och morsan sprang in i en 
garderob, en sån där tvådörrars garderob. Han lyckades inte öppna 
den så då slog han nävarna rakt genom dörrarna, slet loss dom och 
slog dom i småflisor mot morsan. En fruktansvärd smäll. Tur att hon 
satt hopkurad på golvet i garderoben, annars hade hon varit stendöd 
nu. " (pojke) 

"Jag kommer ihåg att jag vakna mitt i natten av att det var bråk i vå
ningen under. Och mammas före detta hade kommit, och han hade 
druckit och så var det slagsmål... och mamma fick sej några smällar 
så hon var ju alldeles borta, så jag fick släpa hon till sängen. Jag fick 
ringa till polisen med... Jaa, det blev sån här ... rättssak av det sen. 
Och ... den där som var före detta, han blev inte före detta sen, han 
blev sambo, eller dom gifte sej väl, tror jag. Jaa... det är lite bakvänt, 
jag vet. " (flicka) 

Det gemensamma för dessa femton ungdomar är att den biologiske fadern 
och/eller moderns sambo har utövat våld i familjen. Tre ungdomar berättar 
att de dessutom utsatts för våld av modern. Det har vanligtvis handlat om 
örfilar, sparkar och slag och har aldrig lett till sjukhusbesök, men varit 
mycket skrämmande för dem. 

"Morsan, hon ska inte ha några barn över huvud taget... för om hon 
är förbannad på nån snubbe så då måste hon spöa oss då, skrika, 
svära och kasta prylar på oss. Låsa in oss och hålla på. " (pojke) 
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"Joo, hon har slagit mej, det har hon gjort, det har varit liksom hand-
flator. Så att jag åkt i golvet. Och så har jag fått örfilar. En gång slog 
jag ut tanden så att det började blöda. Och sen så låtsades jag svimma 
så att inte hon skulle slå mej mer. Då klippte hon till mej en gång till 
och sen så gick hon därifrån. " (flicka) 

Ungdomarna berättar att det har förekommit sexuella övergrepp inom fa
miljen. Mer än hälften av ungdomarna, åtta stycken, beskriver att modern 
utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt av sin make och/eller annan 
manlig bekant. 

"Han hade våldtagit hon också, och det vet jag ju att han har gjort... 
flera gånger. Och att han gett sej på hon när hon sovit och så. Så det 
har alltid existerat så himla mycket det där med sex. Typ pappa, fast 
jag har varit bredvid så har han kunnat ta mamma mellan benen! Hon 
vill inte och säjer sluta, men han fortsätter. Så jag har alltid förknip
pat han med råhet..." (flicka) 

"Farsan har hoppat på morsan och försökt knulla hon nån gång, men 
det har aldrig lyckats så jävla bra. Försök till våldtäkt, det tror jag 
nog det kan kallas. Det har varit av den kalibern. Hon har försökt 
skydda sej. Och ibland så har det varit jag som kunnat hjälpa hon. 
Han har inte fattat att ett nej är ett nej, han bryr sej inte om att hon 
säjer nej över huvud taget. Jag skulle faan kunnat klappa ihjäl han, 
alltså, dom gånger han har gjort sådär. " (pojke) 

"När han förstod att jag hade stuckit och att mamma visste var jag 
fanns, då slog han hon medvetslös. När hon vakna upp så tvinga han 
hon till samlag, för han skulle ha en ny dotter, som han uttryckte det. " 
(flicka) 

Inte någon av pojkarna, men hälften av flickorna, berättar också om över
grepp de själva varit utsatta för. Det är fem av tio flickor som berättar, uti
från sina erfarenheter som offer för incest och sexuella övergrepp. Förövaren 
har varit den biologiske fadern i tre av fallen, biologisk far samt styvfar i ett 
fall och många män ur föräldrarnas bekantskapskrets i ett fall. 

"Det var i sex-sjuårsåldern ... jag kommer speciellt ihåg hur det var 
när han kom upp till mitt rum och mamma stod där nere och skrek åt 
han att komma ner. Han sa bara att: 'JA, jag kommer snart. Sluta 
ropa kärring. ' Och når hon försökte komma upp så hotade han hon. 
Om du kommer hit så ... Och det kommer jag ihåg tydligt. Jag tycker 
att det var dom långsammaste timmarna och minutrarna i hela mitt 
liv. Jag vet inte ... men jag fick en större rädsla för pappa. Jag blev 
mer rädd. Jag låg och väntade på kvällarna ... När kommer han? 
Kommer han? År det över snart? Eller kommer han inte i kväll? Åh, 
vad skönt liksom. Men så fort man hörde steg i trappan så visste jag 
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att nu kommer han ...då var det bara att koppla bort allting och vänta 
tills det skulle vara över... Mamma har ju inte sett det, utan det var ju 
jag som berättade för hon. Han skulle ha kunnat göra vad som helst 
med hon om hon upptäckte nåt... han skulle slå hon ... eller göra illa 
mej. " (flicka) 

"Om mamma inte varit i den situationen som hon var, ståndigt slagen 
och nästan dödad, så skulle hon ha kunnat hjälpa mej tidigare. Då 
skulle inte dom sexuella övergreppen mot mej ha kunnat pågå sådär. 
Dom skulle förmodligen inte ha kunnat börja ens, för mamma skulle 
ha satt stopp på det. Det gjorde hon ju på sätt och vis nu också, trots 
att hennes liv var i fara. " (flicka) 

I de fyra fall då ungdomarna inte nämnt något om sexuella övergrepp, vare 
sig mot modern eller mot dem själva, under någon av våra intervjuer, har jag 
ställt en rak fråga till dem och fått ett lika rakt svar. 

"Aldrig! Inte för min del, det har det aldrig varit. Inte sexuella över
grepp. Och det ska man väl vara tacksam över. För det hade ju bara 
fattats det..." (flicka) 

Två flickor beskriver faderns totala dominans över aktiviteterna i familjen 
och poängterar särskilt en situation som uppstått vid upprepade tillfallen. När 
barnen i familjen skulle hyra barnfilm på video, bestämde fadern att den 
videofilm barnen valde att se skulle föregås av en pornografisk film och att 
något av barnen skulle sitta i hans knä och se den. Pornografiska bilder i 
tidningar och på film är något ungdomarna känner till hemifrån. De flesta 
beskriver att fadern konsumerar en stor mängd pornografi i olika former och 
några ungdomar tillägger att han gör det i smyg. 

"Jag hitta ju porrtidningar överallt, från pappa och ...ja ... om vi 
skulle hyra video så skulle han ju alltid ha en porrfilm själv och så. 
Det fick ju mej att må illa, över såna grejer. Gick vi ner så hyrde jag 
kanske en deckare, en vanlig film, och han hyrde en porrfilm. " (flicka) 

"Och en gång när jag letade efter nycklarna i hans jacka så hittade 
jag en lapp från en sån där porrklubb, med sån där adress och så ... 
visitkort. " (flicka) 

Det är flickorna, men inte pojkarna, som talar om sin far som snuskig och 
äcklig. Flickorna beskriver att fadern har "tafsat" på deras kroppar och be
traktat dem som sexobjekt vilket har känts förnedrande och kränkande. 

"När jag var så där riktigt liten, då skulle han ju så fort vi skulle pus
sas ...så skulle han ju kyssas, sådär som man gör med tungan djupt in 
och så ... Det tyckte jag ju var så himla äckligt. Såna grejer har han 
hållit på med. " (flicka) 
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"Farsan har ju också varit snuskig. När han var full och så, då var 
han och tafsade. 'Få se vad du har under blusen', och klämma och 
känna och..." (flicka) 

"Det enda han sa var att han ville att jag skulle komma tillbaks till 
fängelset igen, för dom andra killarna som satt inne tyckte att jag var 
så himla snygg och han ville visa upp mej! Knäppt! Han ser inte på 
mej som sin dotter, för han brukar ju säja sådär att borde du inte 
ställa upp i Fibban och så, typ porrtidning... Liksom, så säjer man ju 
inte till sin dotter. Det känns förnedrande, det tycker jag. Jag tycker 
att han ser på mej på fel sätt. " (flicka) 

"Och visst är det sjukt om man ligger och visar sitt könsorgan och vill 
att barnen ska leka med det?! Trots att han inte är full. Och komma 
och ta oss flickor på brösten. Han höll på så... det är ju sjukt! Himla 
sjukt. Jag tycker att han är dum. Jag tycker att han inte ska höra till 
våran familj längre. Han är bara egoist, och han bara jävlas. Han är 
en jävla bock och han kan dra åt helvete. " (flicka) 

Otrygghet och ständig beredskap 

Vardagslivet färgades av en osäkerhet över att aldrig riktigt veta hur saker 
och ting skulle avlöpa. Det fanns ingen tydlig struktur och planering utan 
mer av oordning och tillfälliga lösningar för stunden. Samtliga ungdomar 
talar om denna oordning, oreda och otrygghet. 

"Hemma hos oss har det mest varit oordning och kaos. Stök och bök 
och allting upp och ner. Ingen vet nånting och alla vet ingenting. Rik
tigt sådär kaos ... Men, mamma har ju varit där. Det är ju hon som är 
huvudpersonen, om man säjer så. Det är liksom den enda man har. 
Försvinner hon, ja, då försvinner ju allting nästan. Det är bara så. " 
(flicka) 
"Och så vakna till nåt sånt där... och skulle upp och städa då, för an
nars så fick man stryk. Man skulle städa deras jävla röra. " (pojke) 

"Det var att aldrig veta! Aldrig veta vad kvällen eller nästa dag hade 
att erbjuda. Aldrig veta om han skulle vara nykter eller full, om det 
skulle bli bråk eller om han skulle sova på soffan. Om vi skulle behöva 
fly. Om det var dags att behöva börja ta hand om syskonen..." (flicka) 

Samtidigt med denna otrygghet fanns också en oro och en ständig beredskap. 
Någonting skulle/kunde inträffa, men vad? Och när? 

"Man är på spänn hela tiden för nånting, om det är nån i hemmet som 
är våldsam, eller om det är skrik och stoj, då är man på helspänn hela 
tiden. " (pojke) 
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"Jag hoppas alltid på att det inte ska hända, men samtidigt så finns 
det ju alltid en beredskap i fall att om ... Om inte om fanns, vet du!" 
(flicka) 

"Jag var mycket orolig och väldigt nervös och så. I och med att man 
visste inte när bomben skulle explodera, va. Då gick man omkring och 
när man låg och sov så låg man ändå med ett öra vaket: har dom 
börjat gräla, tänker dom börja gräla, har han druckit, har han inte 
druckit, tog han med sej öl hem, tog han med sej vin ... och såna sa
ker. " (flicka) 

"Jag kände mej fruktansvärt hotad. Jag var rädd, jämt. Jag satt på 
helspänn. Jag var livrädd! Dom kunde ju göra precis vad som helst, 
förut hade dom försökt sätta eld på varann!" (pojke) 

Den första, värsta och senaste våldshändelsen 

Ett sätt att försöka förstå både det unika och det generella i ungdomarnas 
upplevelser av våldet i hemmet är att lyssna till deras berättelser. Berättel
serna om den första, den värsta och den senaste våldshändelsen ger en bild 
av styrka, omfattning, frekvens och tidsaspekter på förekommet våld. Ung
domarnas erfarenheter härvidlag varierar en aning. Den första våldshändel
sen ungdomarna refererar till skedde i tidig ålder för samtliga. Den som ut
övade våldet i familjen var vanligen fadern. 

"Pappa slår mamma. Jag var 3 1/2 år. Dom satte igång och gräla och 
så försökte mamma att gå därifrån. Då tog pappa tag i hon och bör
jade slå hon. Jag stod och titta på. " (flicka) 

"När vi bodde mitt emot mormor, och pappa slog mamma ... det är 
nog det första jag kommer ihåg. Då fick jag springa in till mormor 
och morfar, dom bodde i dörren mitt emot, och få sova hos Mårten då, 
alltså min morbror. " (flicka) 

"Det är morsan och farsan igen, då. Jag vet inte vilket som var först, 
men farsan brukade ju komma hem full, sådär. En gång hade han ski
tit på sej och morsan skrek att han var ett jävla äckel och då blev han 
vansinnig. Då hoppa han på hon. Hon låg på golvet och hem hade ta
git stryptag. Han stod ovanför hon och höll strypgrepp. Det är bara 
grannarna som har räddat livet på hon, hela tiden. Hon skriker ju som 
faan och då rusar grannarna in. Dom har fått nycklar allihopa, alla 
grannar runt omkring där. Alla i trapphuset har fått nycklar. Så det är 
bara att kuta ner, även om det bara skulle röra sej om nåt skratt, det 
år bara att rusa rakt igenom, för om det inte skulle vara ett skratt.... 
det kom grannar och hjälpte morsan. Och så kom snuten och tog far
san. Sen låg han på fyllecell den natten. Sen satt han häktad också. 
Men morsan tog tillbaka anmälan. Hon vågade inte. ... Det där var 
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före lekis så jag var väl fem år. Det är den tidigaste händelsen som är 
sådär tydlig i minnet Det är nog också den värsta. Faan alltså, hade 
inte grannarna varit hemma ... eller om vi bott i en villa på landet... 
då hade morsan varit död nu. Det vor jävligt farligt, jag visste det. " 
(pojke) 

Två pojkar och en flicka berättar under intervjuerna att modern slagit dem. 
För flickan var den händelsen av sådan betydelse att det är den första vålds
händelse hon minns. 

"Det var nog när vi bodde i Sörmland så mamma var ihop med Hugo. 
Han tryckte upp hon mot väggen. Och sen så kommer jag ihåg att 
mamma vart arg på mej för nåt. Jag hade väl gjort nåt, jag vet inte 
vad, jag fick en hammare i ändan ett antal gånger ...av mamma. Jag 
var så förtvivlad, jag kommer inte ihåg vad jag hade gjort då... och 
mamma slog mej med den där hammaren ... det är nog det första jag 
kommer ihåg, det allra första. " (flicka) 

Den värsta våldshändelsen ungdomarna upplevt kan, enligt deras berättelser, 
variera stort men alla känner det psykiska våldet som det värsta. För vissa 
betyder det att det överhängande hotet är värst. Att modern blir slagen med
vetslös är för flera av ungdomarna det värsta som kan hända, det gäller både 
för dem som varit närvarande och vittnen vid våldshändelsen och de som fatt 
kännedom om den senare. Hälften av ungdomarna beskriver våldshändelser 
då det finns utanförstående åskådare som vittnen, men att ingen av dem in
gripit, och att det var det värsta. 

"Min far använder mycket psykiskt våld, och för mej har det tagit hår
dare i längden än det fysiska våldet. Så om jag ska beskriva den 
värsta händelsen blir det nog en akut fysisk händelse, den ser värst ut, 
men det blir fel, för jag har aldrig varit rädd då för egen del, bara för 
mammas del. När man är liten känner man mest av det fysiska våldet, 
när man blir äldre känns det psykiska. Så det värsta är väl det att jag 
inte kan leva normalt utan att ha problem. Det är väl det värsta som 
hänt mej. Att jag har men av det fortfarande. Men av det psykiska vål
det. " (flicka) 

"Jag kom hem och såg farsan blåslagen. Två blåögon och han var blå 
över ansikte och hals och armar... det var inte bara morsan som hade 
slagit han. Då var det en gubbe till också. Då tyckte jag att det hade 
gått för långt. Jag bad morsan fara åt helvete och den andra gubben 
skulle ut. Den händelsen är den värsta. Då tyckte jag att pappa hade 
rätt och identifierade mej med han. Ibland har mamma fått stryk 
ibland pappa. Jag väljer inte sida mellan dom. " (pojke) 

"När jag låg och läste på övervåningen och mamma fick sej en snyting 
så att hon blev b lackad, va, då kom jag ju för sent. Hon låg ju på gol-
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vet... det är nog det otäckaste jag varit med om. Jag fick ringa polisen 
... det var nog i sjuan. Jag trodde att mamma inte skulle vakna mer, 
eller inte bli bra igen, så att hon inte kunde ha oss kvar längre. Det 
var jag mest räddför. " (flicka) 

"Den värsta händelsen var i en hiss. Vi hör kvinnoskrik och slag i his
sen ... Jag skriker och förstår att mamma är i fara. Och polisen kom. 
Det blev tyst efter en stund. Mamma hördes inte. Och hissen åkte upp. 
Det var nog inte meningen att jag skulle se den, men det gjorde jag: 
det var blod precis överallt, och det var hårtussar, det var en avbruten 
klack... och vart man än skulle ta så var det blod och hår. Och det var 
fingeravtryck i blodet... Det var otäckt! Alltså, jag var ju med om 
händelsen, även fast jag inte såg den så har jag den hela tiden i huvet. 
Och så fick jag se mamma efteråt. Blåögon, klösmärken och håret 
bortslitet, kala fläckar. " (flicka) 

Ungdomarna var 15/16 år när vi inledde intervjuerna och 18/19 år när vi 
avslutade. De beskriver att den senaste våldshändelsen i uppväxtfamiljen 
utspelat sig i familjens bostad, även om tonåringen flyttat hemifrån och en
dast varit på ett kort besök. På senare tid har de själva kunnat ingripa i 
våldshändelsen. 

"Jag slog ju tillbaka. Och han visste att jag skulle ha kunnat döda han 
om han stannat kvar. Jag hade gjort det, jag hade dödat han. " (pojke) 

"Det är nog ett år sen han slogs... Hotelser har det ju varit mest dag
ligen under hela tiden, det är kanske två veckor sen han sa till mej att 
han skulle slå ihjäl mammas nye sambo och så... så hotelser det hör 
jag ofta. Men slogs, det är nog ett år sen. Då han hoppade in genom 
balkongen, hemma. Och gav sej på mamma och på oss. Mamma låste 
in sej på toaletten då. Då kom polisen och tog han och då hade pappa 
kniv på sej. " (flicka) 

"Den senaste händelsen har nog varit på slutet när farsan och jag har 
slagits. Det har väl varit nåt av det värre. " (pojke) 

"Det var väl hennes förra kille och hon som bråkade, och han var full 
och hon ville att han skulle gå ut, för hon var nykter. Så det blev väl 
bara några påklappningar där, några blomkrukor vältes, fåtöljen tip
pade, dom bråkade och han tog stryptag på hon ... och hon tog stryp
tag på han. Och hon slog han och han gick ut i hallen. Och då fick jag 
se till att få ut han genom ytterdörren. " (flicka) 

Ungdomarna beskriver vad som kunde pågå inom familjen efter en vålds
händelse, och där är likheterna i berättelserna stora. Ungdomarna betonar att 
familjemedlemmarna inte i efterhand talade om det som hänt. Mönstret upp
repade sig och blev till en del av vardagen. En fullständig tystnad rådde, där 
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både blåmärken och känslor skulle döljas. Samtidigt härskade emellertid en 
större vaksamhet och uppmärksamhet på sådana handlingar som kunde verka 
"störande". En pojke och ett par flickor kunde tala med sin mor (i ett fall 
moderns pojkvän) om våldet och dessa ungdomar ger uttiyck för att de upp
skattar den förtroligheten. Några ungdomar säger att de efteråt inte ville tala 
om våldshändelsen, att de kände en lättnad att det var över för denna gång, 
en lättnad över att vara i livet. 

"Alla käkade sin frukost för sej. Det kanske hände nån gång att vi 
tilltalade varann, men då var det om nåt helt annat. Jag tyckte att det 
var obehagligt att prata om våldet. Jag ville inte ta upp det. Mina för
äldrar ... det vet jag inte, varför dom inte pratade om nåt. Dom tog 
aldrig upp nåt så att jag hörde det. " (pojke) 

"Jag låg mest i sängen, orkade inte gå upp, och var rädd. Jag var led
sen och så där. Men lättad ändå att jag levde. Jag var tyst, jag vågade 
inte säja nåt för då sa han att jag tjatade. Jag blev tyst. Jag kände mej 
sviken. Att han hade gort så mot mej gjorde mej ledsen. " (flicka) 
"Alla var lite upprörda. Farsan gick iväg och jobbade eller var 
hemma hos nån och söp. Och hade vi blåmärken på oss så ringde 
morsan och sjukanmälde oss. " (pojke) 

"Han brukade sova ruset av sej på dagarna så ... då var det bara att 
man skulle vila upp sej till kvällen om det var helg då, innan man blev 
utsatt för nästa angrepp. Väldigt tyst var jag när jag var hemma, för 
att inte störa han eller väcka han om han sov. Jag kände mej väldigt 
inlåst. Jag iakttog allt han gjorde och försökte undvika att hamna i 
konflikt. Ja, då visste jag inte att det kallades konflikt, jag tror jag 
kände att jag ville undvika att "det hemska" skulle börja igen. Mamma 
gjorde likadant. Man skulle vara tyst och så för att han inte skulle ha 
nåt att reta sej på... " (flicka) 

"Det var alltid likadant. Precis. Men om det var så att polisen hade 
varit där, så kunde det hända att jag var skraj ...då sprang jag ut 
därifrån. 'Ska dom ta mej?! Oj, herre Gud!' Sånt kunde jag få för 
mej. " (pojke) 

Om det hade varit annorlunda 

När ungdomarna ser tillbaka finns det några saker de skulle ha önskat varit 
annorlunda under uppväxten. För samtliga flickor och tre av fem pojkar har 
behovet av någon att tala med, någon att anförtro sig åt funnits. Det behovet 
blir synligare när ungdomarna blickar tillbaka och minns hur det var. Just då, 
när våldet var som mest aktuellt, kunde de inte definiera behovet så tydligt. 
Och ändå önskade de någon att kunna anförtro sig åt. Vid något tillfälle har 
två flickor anförtrott sig åt en släkting och redovisar dåliga erfarenheter, i ett 
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fall blev flickan inte trodd och i det andra fallet gick släktingen till pappan 
som kunde vända hela släkten emot henne. Den som far ett förtroende får 
absolut inte svika, säger ungdomarna. Att inte se och att inte göra något, det 
är också att svika, och det betraktar de som oförlåtligt. 

Alla blir rädda när de kommer i kontakt med våldet. Det är därför ingen 
gör något för att hjälpa, tror ungdomarna, alla bara tittar bort. Och när de 
blundat tillräckligt länge finns det ingen återvändo, då splittras familjen och 
så långt ska det inte behöva gå, anser de. Ungdomarna skulle ha önskat att 
människor i omgivningen ingripit på något sätt och de är besvikna över alla 
som inte agerade. Värst var det med de grannar som såg vad som hände men 
ändå inget gjorde. Ungdomarna hade önskat att de med åtminstone en blick 
hade visat att de förstod. 

"Nån att prata med helt enkelt! Nån som jag kunde lita på och som 
liksom bryr sej lite grann och ... ja, inte bara lyssnar och sen skiter i 
det bara. Det har inte funnits när det har behövts! Det är nu när jag 
är äldre, både dummare och klokare som jag försöker prata. Når jag 
var yngre hade jag ingen att prata med. När jag fick nån så upptäckte 
jag vadjag missat och vadjag skulle ha behövt. Det är ju lått att vara 
efterklök och märka efteråt. Men just under tiden så visste jag inte att 
jag behövde det så väl. " (flicka) 

"Man tror ju att folk ska hjälpa en, men det har jag förstått att så är 
det inte, inte en blick, inte ett ljud. Men nåt borde dom ha gjort, jag 
hade ju ingen chans till det själv. Så jag hälsade artigt på mina gran
nar, men jag hatade dom för att dom inget gjorde. Dom hörde och 
dom visste, men gjorde ingenting... Dom behövde bara ha gett mej en 
liten vink om att dom förstod, en blick av samförstånd... och då skulle 
jag ha vågat be om hjälp. Jag behövde ju dom!" (flicka) 

"Det kändes för jävligt att tvingas flytta! (till fosterhemmet, min anm.) 
Det var hat, ilska ... och en djävulsk sorg. Jag ville så jävla gärna 
vara kvar, jag ville ha en riktig familj. Kunna bli älskad, omtyckt och 
omgullad, allting ... Man skulle bara vilja gå hem och sätta sej och 
vänta på att nån skulle slå armarna om en och säja att nu ska vi 
skärpa oss och allt ska bli bra. Jag går fortfarande och hoppas på 
det. " (pojke) 

"En hel del gråt idag är sånt som jag borde ha fått gråta färdigt över 
tidigare, just när det hände. Men det fanns aldrig nån möjlighet till 
det, det fanns aldrig nån att gå till. Jag kunde gråta i smyg, men jag 
hade aldrig nån som lyssnade och ingen som brydde sej. Jag har alltid 
fått göra allting själv. Jag skulle ha önskat att nån hjälpte mej. " 
(flicka) 

Det som ungdomarna i första hand hade önskat annorlunda i sina uppväxt
villkor var att ha haft en annan far än den de vuxit upp med. De skulle ha 
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velat växa upp med en far som var nykter, inte satt i fängelse, inte utövade 
våld och inte utsatte dem för sexuella övergrepp. De skulle ha önskat en 
familjefar att få hjälp med läxan av och finna trygghet hos. Ungdomarna 
önskar att de fatt känna att de är värdefulla för sina föräldrar. Andra faktorer 
de pekar på som borde ha varit annorlunda är mobbning i skolan, kontakt
lösheten i familjen och att det saknades gemensamma aktiviteter inom fa
miljen, att exempelvis åka på utflykt och ha "picknick" i naturen. 

"Att dom visat att dom brytt sej mer. Man kan tala om för barnen att 
man bryr sej om dom, att man tycker om dom. Det sa aldrig mina för
äldrar. Dom sa att jag var en idiot. Det är viktigt att man berättar för 
barn att dom är bra, att dom är viktiga, att dom är fina, att man tycker 
så mycket om dom ... Jag hade önskat att nån hade sagt det åt mej när 
jag växte upp ... bara en endaste gång skulle ha gjort en skillnad." 
(flicka) 

"Jag ville inte ha nån låtsasfarsa. Dom har över huvud taget inte rätt 
att säja till om nånting. Den biologiska pappan kan ju inte helt och 
hållet bestämma över mitt liv han heller, men han har rätt att säja till 
om nånting. Det är hans fulla rätt. " (pojke) 

"Jag skulle ha velat att det skulle ha varit bra i skolan. Ingen i skolan 
skulle ha blivit mobbad. Det spelar ingen roll om det hade varit mej 
eller nån annan. Jag tycker att mobbning, det gillar jag inte, så det 
tycker jag skulle ha varit annorlunda. " (flicka) 

"Om jag var tio år skulle jag ha velat att saker var annorlunda. Jag 
skulle ha ändrat på mina föräldrar. Sett till att dom inte dricker och 
inte brukar våld. " (pojke) 

"Givetvis skulle jag ha velat byta ut min far, om man säjer så. Haft en 
riktig pappa. En sån som tog med en på grejer. Typ ut i skogen, sånt 
där som morfar fick lära mej, som att göra egna visselpipor av gre
nar, göra midsommarkransar... och berätta sagor. " (flicka) 

"Jaa, att jag inte drog tidigare. När sånt där händer som att dom 
skjuter på varann inomhus, bara skjuter, ingen reflekterar nåt större 
över det... " (pojke) 

"Att pappa sitter i fängelse är ju inte så kul att säja ... Men jag säjer 
det. Jag skäms! Och jag tycker ändå att det är retligt att ha en pappa 
som sitter i fängelse. Jaa, jag vill ha en familjefar. En som hittar på 
saker med barnen och ... ja, en vanlig pappa. Han har suttit inne fyra 
gånger förut. " (flicka) 

"En annan farsa! En helt annan farsa. Som var rättvis och så lite lug
nare. Och nykterist. Och snäll, det tycker jag är detsamma som rättvis. 
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Och man ska hålla sina löften också och inte bara komma med tomma 
ord. " (pojke) 

"Han (Gud, min anm.) har tagit mycket av mej. Man har inte fått det 
som man har velat ha det, man har inte fått varit det där lilla barnet... 
Han kunde ha sett till att det varit bra hemma. Om han hade funnits. 
För man bad ju ändå om det. Att man skulle få en pappa som var rik
tig, att han slutade supa... och allt det där. " (flicka) 

När den första inventeringen är gjord återvänder ungdomarna till nuet och 
konstaterar att de i dagsläget inte önskar annorlunda uppväxtförhållanden än 
dem de haft. Samtliga ungdomar säger sig vilja vara den person de är idag, 
och det skulle de inte ha blivit med andra uppväxtvillkor. Flera av flickorna 
säger att de vill använda sina erfarenheter till att hjälpa barn som far illa i sin 
uppväxtfamilj. På det sättet skulle det onda få en mening. För det mesta har 
ungdomarnas kommentarer kommit spontant, men det har även hänt att jag 
frågat upp om det finns något de skulle ha önskat annorlunda under uppväx
ten. 

"Jag skulle vilja ha en riktig pappa! Jag skulle vilja veta hur det är att 
växa upp så ... men i och för sej, hade jag en riktig pappa, då skulle 
jag ha gått miste om en hel del erfarenheter, kanske inte blivit så mo
gen, kanske inte så duktig på att skriva, kanske inte så duktig på att 
klara mej själv och samtidigt ta ansvar och stå på mej, ta hand om 
andra ... Jag har fått många goda fördelar som jag kanske inte hade 
fått annars, jag vet inte ...Så det har fört goda saker med sej också. 
Men samtidigt så skulle jag vilja prova att växa upp med en riktig 
pappa, och ingen misshandel och inga övergrepp ...en sån där härlig 
pappa som man kan läsa läxorna hos och krypa in till och ... det har 
jag ju aldrig fått känna. " (flicka) 

"Ska jag vara riktigt ärlig: egentligen ingenting. Därför att, det har 
gett mej så mycket ändå. Det har gett mej mera än ... vad ska jag säja 
...om jag ser på mina kompisar, i min ålder. Just nu skulle jag inte 
kunna tänka mej nåt annat än vad jag är och hur jag har blivit. " 
(pojke) 

"Att familjeförhållandena varit annorlunda också. Det är ju sånt som 
man alltid önskar, men .... ändå så är det ingenting jag vill ändra på! 
... för annars hade inte jag blivit den jag är idag... och jag tycker om 
mej själv som jag är idag. Kanske inte till det yttre, men psykiskt så 
gör jag det och då gör jag det... men neej, hade allting varit annor
lunda då hade jag inte varit så som jag är nu. Så det finns ingenting 
som jag vill ändra på ändå. " (flicka) 

"Jag skulle vilja ha vanliga föräldrar. Såna som inte super så jävla 
mycket. Då skulle man kunnat slippa det mesta. Jag skulle ha fått vara 
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mer barn och sluppit ansvaret hemma. Men nu är allting förbi och jag 
tycker att jag har klarat av nånting, jag har lyckats, jag har överlevt 
själv. " (pojke) 

"Ändra på?! Jag skulle vilja ändra på hela mitt liv, egentligen. Men 
att - om jag kan hjälpa andra, som jag ser har det svårt, om det är så, 
att jag kan det, då tror jag att jag försöker att läka mina sår och sen 
fortsätter jag. Om jag känner att jag kan hjälpa ett barn eller några 
barn, då tycker jag att dom svåra åren, det var värt det. Det tycker 
jag. Absolut! Och om jag inte hade haft dom jobbiga åren så hade jag 
nog varit annorlunda som person. " (flicka) 

Summering 

Under rubriken det dagliga livet i familjen har jag velat lyfta fram ungdo
marnas bild av hur vardagslivet kunde te sig för dem i sina uppväxtfamiljer. 
Väldigt mycket är gemensamt i ungdomarnas berättelser och dit hör exem
pelvis beskrivningen av vad de under uppväxten bedömt som ett normalt 
familjeliv. Det har för dem varit ett liv där fadern varit full och bråkat, har 
slagit modern och ibland också barnen. Ungdomarna kunde själva se att 
modern inte tyckte om det, men hon gick inte och skvallrade och visade sina 
märken för någon. Det var inget speciellt med vår familj, konstaterar ung
domarna, vi var en helt normal familj. De beskriver en hemmiljö som sak
nade struktur och hållpunkter i form av mattider, sovtider och liknande. 
Nästan samtliga ungdomar har fatt byta boendemiljö väldigt ofta, vilket in
neburit ny skola och nya klasskamrater att stifta bekantskap med. När den 
biologiske fadern inte längre funnits kvar i familjen, har andra manspersoner 
tillhört familjen under kortare och längre tider, vilket ungdomarna kort kon
staterar. 

Familjeregler har funnits och de har dikterats av fadern. Det svåra var att 
följa dessa regler då flera av dem var outtalade och faktum var att de ofta 
ändrades på ett slumpartat sätt. Miljön upplevdes helt oförutsägbar av ung
domarna, exempelvis kunde de aldrig veta när/varför en våldssituation skulle 
bli aktuell. En ständig beredskap rådde i familjen före och en nästan total 
tystnad efter en våldshändelse. Familjemedlemmarna rättade sig efter man
nens regler för att, om möjligt, undvika ytterligare våld. 

Ungdomarna beskriver många liknande erfarenheter, bland annat att de 
redan i tidig ålder hade upplevt våld i hemmet. De säger sig emellertid ha 
upplevt våldet på väldigt olika sätt. De flesta bedömer det psykiska våldet 
som det absolut värsta medan det för någon varit svårt att leva med det fy
siska våldet. Kombinationen av dem är svårast framför allt för de fem flickor 
som dessutom varit offer för sexuella övergrepp av fadern och/eller moderns 
sambo. Sexuella övergrepp har pojkarna sluppit undan för egen del, men tre 
av de fem har precis som hälften av flickorna varit tvungna att lyssna till hur 
fadern våldfört sig på modern, utan att kunna ingripa till hennes försvar. 
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Flickorna i denna studie förknippar sin far med pornografiska bilder, råhet, 
snusk och äckel och ett par av pojkarna säger sig ha lust att "klappa ihjäl 
honom" för de våldtäkter han utsatt modern för. 

Ekonomin har varierat medan känsloklimatet har varit tämligen konstant, 
eftersom våldet ständigt har återkommit. Ungdomarna anser att familjens 
ekonomi i någon mån, men alkohol i större utsträckning var det som föror
sakade bråken och slagsmålen. Alkohol har inte förekommit i alla hem, men 
ungdomarnas beskrivning är att det missbrukades i de hem det förekom (11 
av 15). Det var i alla femton familjerna mannen som utövade våldet och i tre 
fall utförde även kvinnan sådana handlingar. När den biologiske fadern er
sattes med en styvfar fortsatte ändå våldet att förekomma. Stämningen i 
hemmet var alltid bättre då far/styvfar inte alls var där. 

Väldigt många situationer var sådana att ungdomarna inte riktigt visste 
hur de skulle handla eller vilka känslor som var riktiga vid just det tillfället. 
De beskriver en märkbar ambivalens, exempelvis i matsituationen. Oavsett 
hur de valde att handla blev det fel, säger de. 

Det som upplevts som mycket svårt och motstridigt för ungdomarna, var 
att den hjälp de behövde kunde finnas på nära håll, som åskådare eller som 
granne, men att hjälp sällan har erbjudits. Många har iakttagit våldshändel
sen, men endast i enstaka fall har någon ingripit och ingen har talat om hän
delsen efteråt. Inte heller inom familjen talades det - tystnaden bredde ut sig 
och familjemedlemmarna vilade upp sig. Ungdomarna har saknat någon att 
anförtro sig åt, de har behövt någon att prata med, någon att lita till. När det 
inte funnits någon annan har de fått lita till sig själva. Flera av ungdomarna 
konstaterar att det är svårt att tänka ut allting själv, det blir ingen reda i tan
karna hur mycket man än tänker, konstaterar någon. 

När ungdomarna ser tillbaka på den tid som förflutit finns det vissa delar 
de skulle ha velat haft annorlunda, framför allt skulle de ha önskat sig en 
annan pappa. Men samtidigt - ingenting skulle ändras. Den person de är idag 
skulle de inte ha blivit under andra villkor, och de är nöjda med den person 
de formats till. Ingenting skulle därför ha varit annorlunda under uppväxten, 
utifrån dagens perspektiv. 

Relationer 

Relationer 

Informanternas berättelser ger en bild av situatio
ner och upplevelser, hur de ser på sig själva i för
hållande andra och ger uttiyck för hur de uppfattar 
andra individer och sin relation till dem. De talar 
om mamma och pappa och om sin syn på dem och 
jag frågar om det motsatta, det vill säga 'hur upp
fattar du som barn att din mamma och din pappa 
ser på dig'. 
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Ungdomarna beskriver sina relationer till föräldrarna som mycket varie
rande och ofta motsägelsefulla. Det finns en större distans i relationen till 
fadern än till modern, dels beroende på att de själva valt att stänga den våld
samme fadern ute och dels beroende på att modern, i motsats till fadern, 
visar sig positiv och engagerad i relation till sina barn. Förutom föräldrarna 
ingår i ungdomarnas berättelser beskrivningar av deras relationer till syskon, 
släkt, grannar och vänner. Till syskonen har de oftast goda relationer, till 
släkt och grannar vanligen inte några relationer alls och i vissa fall något 
som skulle kunna betecknas som en relation, dock inte alltid positiv. Vänner 
har de nästan inte alls och kamratrelationer har i förekommande fall varit 
klasskamrater och skolkamrater, desamma som utsatt dem för mobbning. 
För de ungdomar som träffat en partner och bildat parförhållande blir det 
naturligt att lyfta firam den relationen, precis som det blir naturligt för dem 
som erfarit fosterhemsplacering att tala om detta och för samtliga att i skol
situationen beskriva skolkamrater, lärare och elevvårdspersonal. En stor del 
av sina berättelser ägnar ungdomarna åt sina kontakter med myndighetsper
soner och synpunkter de har på dessa yrkesutövare. Det gäller framför allt 
personal från socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och poli
sen. 

Föräldrarna 

Det är de biologiska föräldrarna som åsyftas när ungdomar får frågan: Hur 
skulle din mamma respektive din pappa beskriva dig? Det visar sig att samt
liga ungdomar gör en åtskillnad mellan sin mor och sin far i de svar de ger. 
De tror sig veta hur modern skulle göra sin beskrivning. Däremot är de 
mycket tveksamma till vad fadern skulle säga. 

"Min mamma skulle beskriva mej som en som vet vad jag vill, och att 
jag är rättvis. Jag ger inte igen om det inte har hänt nånting. Okej, jag 
kan vara lite jobbig, hon skulle kanske säja: a pain in the ass. Hon 
skulle säja att jag är ambitiös, vet vad jag vill och har båda fötterna 
på jorden. 
Pappa ... jag vet inte ... han känner inte mej. Vi har inte umgåtts så 
mycket. Jag har liksom dragit en gräns. Han kommer inte in på mitt 
privatliv, jag stängde bara av han när jag såg han slå mamman när 
jag var tre år ... Det har bara fortsatt. Han har också slagit mej. Så 
han vet inget om mej, jag låter inte han få veta nåt, jag har stängt han 
ute... " (flicka) 

"Mamma skulle beskriva mej som vrång, tror jag. Lite trilsken och så 
där. Envis och lite lat. Det är vadjag kan komma att tänka på just nu. 
Och hon brukar ju säja att jag är duktig, det får jag ofta höra. 
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Och pappa, det var en fråga! Jag känner han inte eller nånting. Och 
han känner inte mej, han vet ju knappt vem jag är, så jag tror inte att 
han kan beskriva mej..." (flicka) 

"Morsan skulle beskriva till nån som frågar att: han är så lugn och 
snäll... Men ärligt, alltså... hon gillar mej inte! 
Och farsan, han anser mej vara en liten snorunge ... fast med bra in
tressen. Och fel inställning till mycket... men rätt inställning till an
nat. Han tycker att jag håller mej för mycket på min kant, att jag har 
blivit lite för ego... det anser han. Jag är för dålig på att höra av mej 
och det gillar han inte. " (pojke) 

Ungdomarnas beskrivningar av sin egen relation till föräldrarna spänner över 
hela skalan från ett uttalat hat till en uttalad kärlek, både vad gäller modern 
och fadern. I definitionen av sin relation till sin mor använder nästan alla 
flickor en tvådelad bild, de ser på modern ur olika perspektiv. De flesta 
flickorna ger ljusa sidor i sin beskrivning, alla säger sig tycka om eller älska 
sin mor. Någon flicka upplever å ena sidan vissa negativa egenskaper hos 
modern, hon har svikit. Men å andra sidan har modern skyddat barnen och 
flickorna känner en stor kärlek till sina mödrar. 

"Hon super, blir trött och går och lägger sej. Nån gång har hon väl 
fått frispel, men ... mest så går hon isäng när hon är full, för hon vet 
att hon är odräglig. Det har hon själv sagt åt mej, att hon går isäng 
för att hon inte vill vara dum och så... Och ibland så är hon snuskig, 
äcklig. Men ändå ... jag tycker om min mamma. Jättemycket. Det är 
inte hennes fel att hon är sådär. " (flicka) 

"Hon är faktiskt väldigt barnslig, men hon är ju min mamma! Jag är 
besviken på att hon vägrar att inse hur det är, att hon vägrar inse 
fakta. Hon vägrar att inse att jag påverkats av det. Jag tror att hon 
känner sej skyldig över att hon vetat om att jag påverkats av bråken 
och inte gjort nåt åt det. Men hon vill inte prata om det. Hon har ju 
haft pappa kvar trots slagsmålen. " (flicka) 

"Vi har varit mycket kompisar. Det är vi som suttit uppe och väntat, 
tröstätit choklad och spelat kort. Det är vi två som hållit ihop ... Och 
mamma har alltid skyddat mej. Om jag nån enstaka gång märkte att 
mamma ljög för pappa, det hände att hon måste det för att bevara fre
den, då hängde jag genast på och höll med... jag fatta genast galop
pen. Vi står varann så nära. Mamma var både min mamma och min 
kompis. Hon har alltid tagit mamma-ansvaret. " (flicka) 

"Henne tycker jag jättemycket om! Hon är ju som min bästa kompis. 
Det beror väl på att vi har hjälpt varann så mycket, när vi varit en
samma och så. Hon har hjälpt mej ...ja, hon har varit som en mamma 
ska vara! Àven fast min pappa slagits så har hon klarat av det så bra, 
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tycker jag. Jag tycker att hon är jättebra! Henne tycker jag jätte-
mycket om. Vi bråkar nästan aldrig. Henne älskar jag. Henne skulle 
jag inte kunna leva utan. Vi rådgör med varann om saker och ting. 
Och sen är det inte så stor åldersskillnad heller. Och vi har roligt till
sammans. " (flicka) 

"Mamma år ju det viktigaste jag har. Vad skulle jag göra utan hon? 
Min kille är ju viktig, men han kan aldrig ta mammas plats. Aldrig! 
Mamma är nåt för sej. Hon är speciell. Hon är en riktig ädelsten, om 
man säjer så. En perfekt diamant. Det går liksom inte att ta in och 
byta ut den. Hon är nåt speciellt. " (flicka) 

Fyra av pojkarna uttrycker precis som flickorna om sin relation till modern, 
att hon är den som tagit hand om allting, henne tycker de om. Hon är någon 
man kan berätta allt för säger en pojke. 

"Morsan kan jag snacka med. Hon är den som har tagit hand om all
ting. Hon är den som har följt med mej överallt ...på föräldramöten 
och så. Henne har jag bra kontakt med, hon har alltid vetat allt om 
mej. Det är kanske därför hon varit så knäckt. Hon har aldrig varit 
elak. Jag har alltid varit öppen mot henne. Om jag gör nånting som 
man inte ska göra, så säjer jag det till henne, så att hon inte bryter 
ihop hemma hos nån när hon får höra det. Hon får ju ganska dåligt 
rykte också, eftersom alla vet om vad jag har hållit på med och håller 
på med och så..." (pojke) 

En annan pojke säger sig inte ha något att tala med sin mor om. Han ser 
olika sidor hos henne, hon är både tråkig och duktig och han tycker om sin 
mor. 

"Morsan, jag tycker jättemycket om hon, men vi har ingenting att 
prata om. Ingenting alltså. Jag tycker att hon är helt ointressant. Det 
är bara så träligt, hon är den tråkigaste människa jag har träffat på, 
tror jag. Men jag tycker om hon, och hon är ändå min morsa. Men det 
är ju inte en människa jag skulle ha hälsat på två gånger, om det inte 
var för att det var min morsa. Alltså allvarligt. Hon är skittråkig, det 
är nåt fruktansvärt att vara trist! Men intelligent så in i helvete. Topp
betyg! Och skitduktig på att måla. Ja, hon är helt enkelt duktig. Det 
hon håller på med är hon jävligt duktig med. " (pojke) 

En pojke uttalar sig i direkt negativa ordalag om sin mor. Han tycker inte om 
henne utan föraktar sin mor, hon är en dålig människa, en lus, blir hans be
dömning. 

"Jag träffar morsan ibland, men det går inte bra, hon är för skum i 
huvet alltså. Hon har lagt av att kröka och så där, men hon har fortfa
rande samma sjuka värderingar. Hon är en dålig människa. Och hon 
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är precis samma dåre än i dag fastän hon är nykter. Precis likadan. 
Hon är rätt duktig på att laga mat. Men jag har inga känslor för hon. 
Nej, jag föraktar hon. Jag ser hon som en liten lus och jag umgås inte 
med löss. Förändring? Neej! Det går inte. Hon går inte att förändra. 
Hon går inte ens att lobotomera. Jag slår vad, hon går inte att lobo-
tomera. " (pojke) 

Flera av flickorna beskriver att känslorna till fadern har blivit avstängda på 
grund av det våld han utövat i familjen. De betraktar sin far utifrån olika 
aspekter, som biologisk far och som en individ med både goda och dåliga 
sidor. Några säger sig tycka om sin far och andra säger att de inte gör det. 
Vanligast är att flickorna tycker om den gode fadern och måste lära sig att 
acceptera, dock inte tycka om, det övriga. 

"Pappa saknar jag inte alls, och kommer aldrig att göra det. Förr så 
skämdes jag över han, att han var min pappa. Han är min pappa och 
jag tycker inte om han och jag kommer inte att göra det heller. Han 
kommer aldrig att kunna återgälda det han har gort mot mej. Men ... 
han är min biologiska pappa och det är bara att acceptera. Och jag 
känner bara att jag har mera rätt att ge han en hämnd! Jag vill först 
se han lida, men framför allt att han ska märka att han inte kan ha 
nån kontroll över mej eller min familj. " (flicka) 

"Han känner inte mej. Vi har inte umgåtts så mycket. Jag har liksom 
dragit en gräns. Han kommer inte in på mitt privatliv, jag stängde 
bara av han när jag såg han slå mamma när jag var tre år... Men jag 
skiljer på min pappa och den person hem är yrkesmässigt. Jag kan inte 
klaga på han för den mekaniker han är. Otroligt bra, otroligt duktig. 
Jag måste se objektivt på det hela... som familjefar och socialt sett så 
är han kass!" (flicka) 

"Jag vill inte ha en sån pappa! (gråt, min anm.) ... Jag tycker fort
farande om min pappa och min pappa kan inte var så där elak... Det 
känns som om jag är den kriminella, som anklagar min pappa. Att jag 
ens kan komma på tanken att anklaga han..." (flicka) 

"Pappa, han är ändå min pappa. Det är han som har sett till att jag 
finns. Och hem har goda sidor. Och han är väldigt intelligent, han kan 
nästan allt. Utom idrott! (skratt, min anm./ Och han tycker om att 
lära ut och jag tycker om att bli lärd av han, för han är min pappa och 
han är en bra lärare. Och jag tror att alla behöver en pappafigur. 
Han är min pappa. Jag tycker inte om dom dåliga sidorna... och jag 
önskar av hela mitt hjärta att min pappa var frisk, på det känslomäs
siga planet, men det är han inte. Men det kan inte slå ut dom goda 
sidorna, utan dom finns kvar, och det är dom jag vill ha, det är dom 
jag vill åt. Det är då jag vill vara med min pappa, när han visar dom 
sidorna. " (flicka) 
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Pojkarna uttalar sig negativt om sin far, de säger sig strunta i om han finns. 
Två pojkar uttrycker att de ändå kan känna sympati för fadern, tycka synd 
om honom. Ingen av pojkarna använder uttrycken 'tycker om1 eller 'älskar' 
när de talar om sin känsla för sin far. 

"Pappa vågar inte slåss längre. En flatnäve, kanske, sen sätter han sej 
och snyftar. Han skyddar sej mot att bli sönderslagen. Han år rädd att 
själv bli skadad. Han är ett jävla mähä. Men det är liksom, det är ju 
min farsa egentligen. Jag kan ju inte säja att... längst innerst, längst 
innerst känner jag nog lite sympati för han ändå, tycker lite synd om 
han. " (pojke) 

"Pappa, han säjer jag att jag hatar. Jag skiter i vad han gör. Om han 
blir kråkmat på ett ben, det ger jag faan i. Jag har ju aldrig haft nån 
farsa. Jag kommer ju knappt ihåg nånting av han. Nej, vaddå, jag 
hatar han inte så där va, men jag skiter i om han dör! Det rör mej inte 
i ryggen; jaha, där dog min farsa. Mer än så är det inte. Dom gånger 
man har träffat han har han varit så förbannad så han har hållit på 
att haft ihjäl en alltså. Eller så har han knappt sagt nånting. Antingen 
är han snäll eller så är han jättearg. Inget mellanting. Vi hatar var
ann! Det är för faan skit alltihopa. Han vet att jag är ljushårig och att 
jag har varit kriminell. Kanske vet vadjag heter ...en tokdjävel skulle 
han säja. " (pojke) 

Syskon, vänner, kamrater och partner 

Den mest positiva relationen är, av allt att döma, den som ungdomarna har 
till sina syskon, framför allt yngre syskon och små barn överhuvud taget. 
Dessa utsagor av både flickor och pojkar står för den största andelen positiva 
omdömen om andra individer, även i jämförelse med ungdomarnas beskriv
ningar av modern. 

"Jag kan vara hemma, kanske ligga och läsa, och så får jag en sån 
fruktansvärd längtan efter mina småsyskon. Jag blir tokig om jag inte 
får träffa dom och så där. " (flicka) 

"Min brorsa, han år äldre än jag, och han säjer att 'är det nånting så 
kommer jag' och det tycker jag är väldigt bra. Det tycker jag om! Jag 
känner mej trygg när jag vet att han bryr sej om hur jag har det. " 
(flicka) 

"Jag och brorsan höll ihop ganska mycket. Vi hade skoj tillsammans 
och ... okej vi bråkade lite grann, men det är väl syskonkärlek det 
kallas för. Jag tycker att det var skönt att ha han hemma. Man hade 
nån som stod bakanför en hela tiden. " (pojke) 
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Alla uttrycker sig dock inte i positiva ordalag beträffande sina syskon. En av 
pojkarna anser sig ha en bror som inte skötte sig och inte tog sitt ansvar, 
vilket gjorde det nödvändigt att spöa upp honom för att lära honom bete sig 
bättre. 

"Sånt där snackar man inte om. Men brorsan var duktig på att låta bli 
att hålla käft. Så jag fick spöa han, så att han lärde sej hålla käft. 
Vissa saker fick jag lära han. Vi var inte så bra polare, jag fick ta 
hand om han hela tiden, medan han inte tog hand om nånting. Vi 
levde under samma villkor. Han kunde ha skött sin del. Han skötte sej 
som en gris. Han visste att han inte behövde göra nånting för jag 
skulle ta hand om allting, så då gav han faan i allt. Dålig stil tycker 
jag. Man kan ju dela på bördan. Han har alltid varit korkad. " (pojke) 

Den bästa, pålitligaste och mest trofasta vännen är oftast ett djur, en hund, en 
häst eller familjens katt. Vanligast är att familjens hund är det bästa stödet. 
Hunden blir orolig när någon är onykter, den blir ofta utsatt för sparkar och 
slag precis som barnen, men den kan samtidigt erbjuda en varm päls att 
kiypa intill och en känsla av gemenskap. Två av ungdomarna säger att de 
tror att de skulle ha frusit ihjäl i den kalla vinternatten när de blivit utkastade 
hemifrån, om inte hunden följt med och hållit dem värmen. 

"När jag skulle anförtro mej åt nån så blev det till ett djur. Jag vet ju 
att när alla är fulla så är hunden nykter. Jag har känt att hunden är 
frisk, den orkar inte med det livet, och det gör inte jag heller. Hunden 
har alltid tagit hand om mej. Därför tycker jag mycket om hundar!" 
(flicka) 

Ungdomarna beskriver att de nästan aldrig haft en jämnårig vän. Och även 
om de haft en kamrat att tala med, så har samtalen dem emellan inte rört sig 
på djupet. Det är tilliten som har saknats. Så här uttrycker sig flickorna: 

"Prata, det vet jag inte. Okej, jag har haft några vänner, det har jag 
haft, men inte som jag skulle prata om allting med. Jag kunde inte di
rekt lita på dom till 100%. Jag kunde tala om vissa grejer men inte 
allt. " (flicka) 

"Jag hade ingen direkt bästis. Som jag pratade med om vad som helst 
inte. Jag var ganska misstänksam. " (flicka) 

Många av flickorna har haft svårare att fa kamrater av samma kön än kam
rater av motsatt kön. Samvaron med pojkarna har i de fallen bestått mer av 
aktiviteter än av samtal. 

"Killkompisar har jag haft rätt lätt att skaffa mej. Min bästa kompis 
när jag var liten var en kille i samma ålder. Det har blivit så bara, jag 
har haft lite svårt med tjejer. " (flicka) 
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"Jag har alltid haft äldre kompisar, killkompisar, mina bröders kom
pisar. Vi har åkt moped och spelat kort och så ... Tjejer ... Dom har 
väl aldrig delat mina intressen! Dom är ju bara ute och rider. Och jag 
går aldrig i närheten av en häst. Så det blir killar och vi spelar pingis 
och biljard i stället. Så det här med tjejer har inte varit min sak. Jag 
vet inte. Det har funnits nån enstaka som spelat schack, men dom är 
få. Det är hästen och balettskolan som har gällt. Och balett dansar 
jag inte!" (flicka) 

I de enstaka fall någon av flickorna haft en bästa väninna, har den relationen 
varit mycket högt värderad. Rädslan att förlora en bästa väninna har ibland 
lett till att någon flicka agerat på ett lite avigt sätt, på ett vis emot sin egen 
vilja. 

"Min bästa kompis! En tjejkompis i samma ålder, vi år riktiga bästi
sar. För henne vill jag inte ljuga och förställa mej. Men jag har ljugit 
för hon ändå, för att få ha hon kvar. Jag har överdrivit att det är så 
synd om mej. Det är bara nåt jag sagt, det har inte varit sant. Jag har 
sagt det så att hon känt att det var verkligen synd om mej, för att få ha 
hon kvar. " (flicka) 

"Jag vill att nån ska visa att dom bryr sej. Att jag får kärlek från nåt 
håll. Jag känner mej väldigt betydelsefull för min kompis. Vi har delat 
så många av våra innersta tankar, vi behöver varann och vi vill båda 
att den andra ska må bra. " (flicka) 

För pojkarna är det gruppen eller gänget som gäller. Det är pojkkontakter det 
handlar om, ingen av dem talar om en god vän av motsatt kön. Trots att poj
karna kan tillhöra ett gäng så är det inte alltid vänskap det är frågan om. 

"Nån klasskompis gick ju an. Men det var indelat i grupper: överklas
sen, medelklassen och ingenklassen. För ingenklassen var jag ledare. 
Men det är ju så, det bildas gäng. Av och till var jag ledare för vårat 
gäng inom ingenklassen. Blir man utstött där då är det bara att ta li
vet av sej. Då är man jävlar ingenting. " (pojke) 

"Jag skulle inte fara utan kompisarna. Vi har känt varann i åtta år. 
Den ena av dom, han kan alltid dra mej ur skiten. Alltid. Han är pålit
lig. När jag har känt att jag skulle ta livet av mej så har han funnits 
där för mej. " (pojke) 

"I knarkgänget behöver man inte umgås med alla. Inte prata med alla. 
Det som binder där är drogen. Nån jävla vänskap är det inte frågan 
om. " (pojke) 

Ungdomarna är i en ålder då det är vanligt att inleda sitt första parförhål
lande. Några flickor säger att de inte klarar av en relation, att de blir rädda 
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och drar sig ur. De tror att detta beror på problem frän barndomen och att det 
fungerar som en försvarsmekanism. De flesta flickorna säger sig emellertid 
både önska och försöka skapa en god relation till en partner. Ibland kan detta 
ske med självkänslan i behåll. Några flickor talar om sin nuvarande pojkvän 
som det bästa tänkbara stödet. Pojkvännen är i dessa fall även den bästa vän
nen. Hälften av flickorna däremot säger att de får offra sin personlighet för 
relationen och att det inte känns bra. De flickorna har blivit utsatta för våld 
av sina pojkvänner, i flera fall livshotande våld. 

"Hade jag inte min kille så skulle jag inte leva idag! Jag behöver hans 
stöd. Men jag är rädd att han ska känna sej bunden vid mej för att han 
är rädd att jag inte ska klara mej utan han ... Han är så viktig för mej 
... kanske för att jag har förlorat så mycket i livet... Han är ett bra 
stöd. Och han kan också se andra förklaringar till min gråt, som att 
jag har jobbat för hårt den senaste tiden och är uttröttad... och han 
lyssnar och då blir jag helt lugn. " (flicka) 

"Han är så svartsjuk! Han blir vansinnig ibland. Men jag är inte rädd 
för att det ska hända mej nåt för jag har sagt åt han att 'slår du mej så 
slår jag tillbaka... så pass stursk har jag väl blivit, faktiskt. " (flicka) 

"Neej. Det var inte bra med min förra kille. Han slog mej. Det var slut 
mellan oss och han skrek och kallade mej luder och sånt, och når jag 
protestera mot att bli kallad så, så tog han stryptag på mej och när jag 
kämpa emot slog han mej. Jag skämdes! Jag skämdes för att jag fått 
en sån kille. Jag tror ju... att andra tror att det måste vara nåt fel på 
en om han slår en. " (flicka) 

"Jag känner mej inte tillräckligt fri med han, han vill att vi ska vara 
tillsammans jämt. Han vill ha kontroll på allt vad jag gör. Och det 
känns jobbigt. Om jag bara ska på toaletten så ska han veta vart jag 
ska, och ska jag skala potatis så ska han stå bredvid mej och se på .... 
så jag blir väldigt låst. Han har sagt att vi måste ha det så här i bör
jan, så att han kan lita på mej. Han kommer att släppa på det sen. När 
han kan lita mer på mej så ska han ge mej mer frihet. Och han har 
haft så många dåliga upplevelser i livet så jag kan förstå han. Han 
har det inte så lätt. " (flicka) 

Två av pojkarna har fast förhållande. I det ena förhållandet händer det ibland 
att han slår henne, trots att han inte tycker om att bråka, men enligt hans 
mening blir det så därför att hon provocerar. I det andra förhållandet har det 
aldrig förekommit någon form av våld. De tre pojkarna som inte har någon 
flickvän för tillfallet, anser detta bero på att de aldrig kan fastna för en enda 
flicka. Om de har flera olika på gång samtidigt så är det kanske någon av 
dem som är på gott humör, resonerar de. Samtliga pojkar har använt våld 
mot en flickvän vid något tillfälle. 
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"År hon surgrinig blir jag pissed off och ger hon en smäll. Sen drar 
jag vidare. " (pojke) 

"Jag har dragit till henne ett par gånger. Men det är länge sen nu. 
Och dom gångerna har hon provocerat så mycket så jag vet faan inte 
var jag ska ta vägen. Och så mår man sådär pissdåligt efteråt, för 
man vet inte varför man gjorde det. Men jag tycker inte om att bråka, 
så det behövs ganska mycket provocerande innan jag slår. " (pojke) 

Myndighetspersoner, skolpersonal och andra vuxna 

Ungdomarna ger sin bild av hur det förhåller sig med deras relationer till 
vuxna individer. Gemensamt för dem är att bilden av myndighetspersoner 
från socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin är mycket negativ, det 
finns knappast något positivt att säga. 

Samtliga flickor anser att socialsekreterare är opålitliga. De håller inte på 
tystnadsplikten utan för berättelserna vidare. Flickorna känner sig maktlösa 
under "det sociala" och det är en ytterst skrämmande upplevelse för dem att 
yrkesverksamma inom socialtjänsten inte lyssnar, inte engagerar sig och 
saknar det flickorna definierar som mänsklighet. Hälften av flickorna (fem 
stycken) har haft kontakt med socialtjänsten, varav tre flickor själva tagit den 
kontakten. En av dessa upplever att hon fick den hjälp hon sökte, mest därför 
att hon gick via polisen. De övriga anser inte att de fick det stöd de sökte och 
uttrycker ett starkt missnöje. Två flickor har kommit i kontakt med social
tjänsten genom att någon utomstående larmat (skolan respektive släkting) 
och de upplever sig ha fått hjälp med placering i annan familj, men anser 
ändå att socialtjänsten handlagt deras ärende på ett klumpigt och felaktigt 
sätt. Även skolsköterskor och skolkuratorer får till övervägande del ett nega
tivt omdöme. Det finns dock tre flickor som anser att de har fått stöd och 
hjälp från dem. Inte heller psykologer är att lita på enligt flickorna, de åtta 
som uttalar sig i fråga om dem är negativa. 

"Sociala... dom måste ju vara... dom är inte riktigt klok! Jag frågar 
mej: är dom människor eller vad är dom? Alltså inte alla, men var 
träffar man på dom som fortfarande har kvar lite mänsklighet?" 
(flicka) 

"Det är så jag menar att socialen ... man vill berätta för dom och så 
hör dom inte. Dom har inga öron på sociala!" (flicka) 

"När jag gick till socialen och bad om en kontaktperson, för jag kände 
att jag behövde nån att prata med, då sa dom att jag inte behövde nån. 
Jag kände att jag ville prata med nån och jag hade ingen att prata 
med. Nån utomstående, för det jag ville prata om, om våldet, kunde 
jag ju inte prata med nån i släkten om. När jag hade bekymmer och 
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inte fick prata så slutade jag äta. Det såg en elevassistent på skolan, 
så henne pratade jag med ibland. Hon fick mej att åta också. " (flicka) 

"Skolsköterskan gick ju lite bättre att prata med för hon lyssnade mer 
och frågade om hon kunde göra nåt, om hon skulle ringa till socialen 
och sånt där. Men min kusin hade varit hos en socialsekreterare och 
pratat och socialsekreteraren hade berättat allting som hon hade sagt 
för hennes mamma. Och därför så sa jag det att jag ville inte ha kon
takt med nån. " (flicka) 

"Såna människor som man gärna vill berätta nånting för. Och skol
sköterskor och skolkuratorer, dom är inte såna. Inte dom jag har mött 
i alla fall. Visst kan det väl finnas nån som är så, det kan det, ett un
dantag nånstans... men jag har inte mött nån. " (flicka) 

"Jag vågar inte. Jag litar inte på psykologer. För man har hört så 
mycket. Dom går ändå runt och berättar det för nån soc-personal och 
så blir det nåt stort av det. Jag litar inte helt enkelt..." (flicka) 

Polisen är en hjälpsam hand i ett akut läge och flickorna tycker att det är en 
trygghet att de finns. Polisen ska man hålla sig väl med. 

"Nån ringde polisen så att dom kom. Och nån gång kunde det hända 
att pappa tog jackan och sprang därifrån. Men ofta var det polis. Han 
var välkänd! Det är Kalle, räckte det med att säja i telefon. Det räcker 
nu med, då kommer dom på en gång. Dom vet vem det är. " (flicka) 

"Polisen vill jag hålla mej väl med. För om det händer nånting så vill 
man ju att dom ska kunna lita på en. Det är ju nästan det viktigaste 
skyddet man har. " (flicka) 

Domstolsförhandlingar, som några av flickorna upplevt, innebär en otrygg
het och känslan av att vara utelämnad. Dessutom anser flickorna, att det inte 
finns någon anledning att tro att det juridiska efterspelet till en våldshändelse 
kan vara till någon hjälp, det förlorar i värde på grund av den långa vänteti
den. 

"Vi gjorde ju anmälan och det tog ett halvår innan vi kom till dom
stolen. Då hade man ju nästan glömt bort vad det var han sa och vilka 
hotelser... Det blir ju så när han har gort grejer efteråt. Det är ingen 
idé, det tar så lång tid innan nåt händer ändå. " (flicka) 

Om flickorna uttalar sig negativt om de sociala myndigheterna, så gör poj
karna det i ännu högre grad. Pojkarna är med få undantag negativa i sina 
uttalanden om samtliga myndigheter och myndighetspersoner. Det är fram
för allt socialtjänsten som pojkarna har dåliga erfarenheter av och känner 
maktlöshet inför, men även yrkesutövare inom BUP och skolhälsovården 
beskrivs som oförstående och därför fullständigt meningslösa att ta kontakt 
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med. Två pojkar som kommit i kontakt med det sociala genom någon annans 
försorg är mycket negativa till kontakten. De säger sig inte ha fått något stöd 
utan tvärt om blivit mycket illa behandlade. En pojke som själv sökte hjälp 
hos socialtjänsten och ungdomsmottagningen är det undantag som upplever 
sig ha fått stöd och hjälp. 

"Socialen är inte ett stöd, dom är bara en pina. Det är faan i mej som 
en finne i röven. Dom hjälper inte till, dom bara bestämmer hur man 
ska leva. Och så länge jag är nykter nu så slipper jag dom. Vilken 
jävligt bra sporre, va?!" (pojke) 

"Det går att lägga av om man super, knarkar och är kriminell. Vad 
soc än säjer så går det att lägga av. Socialassistenter, dom är otro
liga, jävligt korkade. Men lyssna på till exempel killen från Arvidsjaur 
som lagt av att kröka. Han har skrivit en bok, som 'kostar som en 
kvarting renat plus moms' ...Så ska man snacka. Insatt. Årligt. Mo
digt. Fega socialassistenter är det sämsta. Dom ställer till mer skit än 
alla andra. " (pojke) 
"Alla jäkla socialarbetare. Som man skulle mörda. Det finns inga ord. 
Maktlöshet... mest maktlöshet och ilska. Man kan ju inte göra ett skit, 
man bara kokar. Man kan ju inte slå ner han. Socialen. Det är makt
löshet, det. " (pojke) 
"Jag fick nån jävla kontaktperson på BUP, eller vad faan det heter. 
Det var faan ingen vits med det. Det var ...så fort man kom dit så: 
"jaha, varför försökte du ta livet av dej?" Jag vet inte, svara jag. Man 
vill ju inte berätta allting för nån sån där jävla ...då blir det ju bara 
utredningar och sånt därnt, det är ju bara tjafs. Och så samma fråga 
varenda gång om och om och om igen, flera gånger. Jag sket i att gå 
dit efter ett tag. " (pojke) 

"Jag vet inte. Jag vet att jag var hos skolsköterskan på undersökning. 
Jag sa ju som det var (var blåmärkena kom ifrån, min anm.). Det 
hände ingenting. Hon pratade med mej, men det blev ingen ... utred
ning ... eller att dom pratade med morsan ... dom brydde sej inte." 
(pojke) 
"Både min socialsekreterare och hon på ungdomsmottagningen var 
såna jag hade bra tillit redan från början. Jag förstår inte, det är nåt 
speciellt med vissa personer. Och så är det väl mycket som beror på 
mej också..." (pojke) 

Lärare är överlag inte några man anförtror sig åt även om någon enstaka 
lärare beskrivs som bra och pålitlig. Flickorna uttrycker att de önskar en mer 
personlig kontakt. De vill berätta, och de har gjort det ibland, med varierande 
resultat. En flicka beskriver att hennes lärare har visat sitt stöd genom att 
hålla ögonkontakt och genom att erbjuda extra stöd med läxläsning och 
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dessutom genom att finnas tillgänglig för samtal i klassrummet på rasterna. 
En annan flicka är besviken på att läraren missbrukar den information hon 
fatt i förtroende, när hon sedan använder familjehemligheten som samtals
ämne inför klassen. 

"En gång hade jag varit hemma för det hade varit bråk hemma då och 
jag hade varit vaken hela natten så jag var jättetrött. Då sa jag till 
klassföreståndaren att igår var jag inte sjuk, och jag berättade för hon 
precis som det var. Då blev hon arg och tyckte att det var ingen an
ledning att stanna hemma, för att det varit bråk och sådär. Så till slut 
så blev det att jag började skolka i stället. Det var ju ingen som 
brydde sej, vad jag än sa i skolan. Hade det varit en ordentlig lärare 
så hade ju den hjälpt mej i stället. " (flicka) 

"Jag har alltid haft bra kontakt med lärare. När jag gick i fyran och 
femman hade jag en manlig lärare som var bra. Han blev också in
snärjd i det här. Jag var så ledsen en dag och så berättade jag, och 
mamma var där också. Han litade vi jättemycket på, han var jätte
snäll, försökte hjälpa oss med allt. Försökte hjälpa oss till ställen vi 
kunde bo på när vi hade det jobbigt, försökte få oss att gå till polisen 
och så. Han sa aldrig nåt till nån annan heller, för vi bad han att inte 
göra det. Så det är väl en av dom bästa kontakter jag har haft. Men 
jag har alltid haft bra kontakt med lärarna. " (flicka) 

Pojkarna talar om skolsituationen och om lärarna i den. De tar inte upp hem
förhållandena i detta sammanhang. Pojkarna säger sig inte känna tillhörighet 
i klassen och då lärarna försöker inordna dem i gruppen kommer pojkarna på 
kant med lärarna. 

"Det var i tvåan, tror jag, jag satt på skolan och dom hade mobbat 
mej. Dom hade terroriserat mej och har hållit på med det i ett halvår. 
Och jag var sur som faan. Och så kom läraren och gnällde på mej. 
Jag blev sur som faan på hon. Då kastade jag grejer på hon, slog sön
der en stol, sparkade hål i dörren och gick. " (pojke) 

"Men nu måste jag gå i skolan, och jag vill inte. Bråka med lärarna. 
Jag vill inte, men det blir bara så. Jag är en ensamvarg och lärarna 
tycker inte om det. Dom tycker inte om mej! Ja, men ställer du en lä
rare där och en skolklass där, så hamnar jag där emellan. Och där 
tänker jag stå. Jag går inte in i gruppen. Jag står där. Pronto! Men 
lärarna säjer att vi är en grupp och att vi måste arbeta tillsammans. 
Kommer då folk och samlas runt omkring mej så går jag därifrån. Lä
rarna tycker att jag ska ta upp kontakten och lära känna dom i min 
klass och så... Och jag säjer, varför ska jag det för när jag inte behö
ver dom? Folk jag inte behöver vill jag inte lära känna!" (pojke) 
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En tredjedel av ungdomarna har varit placerade på fosterhem och/eller ung
domshem, två flickor och tre pojkar. Flickorna har inledningsvis fått en akut 
placering och sedan ett fosterhem där de tillbringat en längre tid. Pojkarna 
har omplacerats vid ett flertal tillfallen. Flickorna talar i mer positiva ordalag 
om sina placeringar än vad pojkarna gör. Gemensamt för de fem är att de 
tycker att det varit svårt att skapa tillitsfulla relationer i fosterfamiljerna, 
vilket de sällan lyckats med i den första familjen. I den fosterfamilj ungdo
marna kunnat uppnå tillit och trygghet har de gärna stannat kvar. 

"Det näst senaste (fosterhemmet, min anm.) tyckte bara att jag var en 
liten jävla lus. Den inställningen hade dom när jag kom. Dom försökte 
inte testa mej eller så, dom bara visste. En liten lus som inte dög till 
nånting. En liten jävla lus, alltså. Senaste fosterhemmet var ganska 
lika. Dom trodde sej ställa upp för en, men dom gjorde precis lika som 
dom förra. Men ... dom gjorde det inte för att jävlas, dom trodde sej 
ställa upp, men det gjorde dom inte. Dom ville att jag skulle bli som 
dom, dom skulle uppfostra mej till dom. Ville att jag skulle bli en skit-
fin kopia. Dom lät mej inte ha nån identitet, dom skulle ge mej en, och 
den skulle vara precis som dom. Dom var helt nöjda med sej själva. " 
(pojke) 

"Här trivs jagjättebra. Hos mina fosterföräldrar och en massa kompi
sar ... vi funkar bra tillsammans. Jag trivs bra med mina fosterföräld
rar, dom är verkligen sjyssta. Jag behandlas som ett barn, det känns 
härligt helt enkelt! Det är en mycket bra familj. Dom tänker mycket på 
barnen i familjen. Dom är väldigt måna om en. " (flicka) 

"Jag år mer nöjd med att vara ensam, än att vara ensam i en familj, 
om man säjer så. Det har varit svårt att få kontakt. Och dom öppnade 
sej inte för mej. Så länge dom inte gjorde det så kunde jag inte lita på 
dom. Så det är framför allt därför jag inte vill komma till en ny fos
terfamilj. " (flicka) 

Flickorna talar om grannarna och att de har upplevt sina grannar på mycket 
olika sätt. Ibland har det inte varit någon kontakt alls, ibland har de varit 
snälla och ibland har de varit overksamma svikare, till vilka de bara kan 
känna ett agg. Pojkarna är mer fåordiga om sina grannar. Det har inträffat att 
grannarna varit till hjälp vid någon våldshändelse, dock endast om de i för
väg blivit vidtalade att ingripa. 

"Grannarna! Jag vet att dom visste att pappa slog mej. Jag skrek och 
ibland såg dom det, men dom gjorde aldrig nåt och dom sa aldrig nåt. 
Dom frågade aldrig heller. Och det är klart att jag hyser ett visst agg 
mot dom för att dom inte gjorde nåt, dom kunde ju ha frågat, visat att 
dom brydde sej... " (flicka) 
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"Det är bara grannarna som har räddat livet på hon, hela tiden. Hon 
skriker ju som faan och då rusar grannarna in. Dom har fått nycklar 
allihopa, alla grannarna omkring där. Alla i trapphuset har fått 
nycklar. /... / Faan alltså, hade inte grannarna varit hemma ... eller 
om vi bott i en villa på landet ...då hade morsan varit död nu. " (pojke) 

"Jag grät ju så dant så grannarna hörde det och kom. Då gick han dit 
och hotade dom också. Dom blev ju rädda och gick in igen ... Det var 
hemskt, men ... dom var väl rädda. " (flicka) 

Summering 

Ungdomarna tycker sig känna sin mor väl och vara väl förtrogna med hennes 
tankar och åsikter. Mamma vet vem jag är och hur jag är, säger de. Däremot 
vet ungdomarna inte särskilt mycket om hur deras far skulle beskriva sitt 
eget barn. Eftersom fadern enligt ungdomarnas tycke inte bryr sig om dem 
vet han heller ingenting om dem. När de beskriver sina egna känslor och sin 
relation till föräldrarna innehåller beskrivningarna både positiva och nega
tiva omdömen, mer positiva för modern än för fadern. Alla flickor använder 
uttrycken tycker om eller älskar om sina känslor för sin mor. Mamma har 
svikit, men hon är min mamma och hon har skyddat mig, jag älskar henne, 
säger de flesta flickorna. Flickorna beskriver sin relation till sin far som att 
den blev avstängd när han brukade våld. När han inte brukar våld är han en 
vanlig pappa med både goda och dåliga sidor. Ingen av pojkarna använder 
något av uttrycken tycker om eller älskar om sina känslor för sin far. Poj
karna uttalar sig negativt om fadern även om ett par av dem säger sig känna 
en viss sympati för honom. Alla pojkar utom en har uttryckt positiva känslor 
för sina mödrar. En pojke uttrycker sig mycket nedsättande om sin mor, han 
talar om modern som en lus och han föraktar henne. 

Den relation som nästan uteslutande omtalas med värme är den till sys
kon, små barn och djur. En pojke avviker dock från detta genom sina nega
tiva uttalanden om syskonen. Vänskap och vänner har endast någon enstaka 
gång funnits och för både flickor och pojkar har i dessa fall kamraterna 
främst varit pojkar. Det vanliga är dock att ungdomarna dels förhindrats av 
sin far att träffa kamrater, men även att tilliten saknats och förhindrat djupare 
kontakt. Relationer till släktingar såväl som grannar beskrivs utifrån kon
kreta situationer; om de har ställt upp är de bra personer, har de vänt ryggen 
till är de dåliga och har de inte förstått och därför inte agerat så är ungdo
marnas hållning till dem neutral. När det gäller lärare anser de flesta ungdo
marna att man inte ska anförtro sig åt dem och några av ungdomarna har 
negativa erfarenheter av att ha gjort detta. Flickorna säger att de skulle vilja 
prata mer om sina hemförhållanden med sina lärare, något som pojkarna inte 
alls vill göra. En tredjedel av ungdomarna har varit placerade i fosterhem 
och/eller ungdomshem. De beskriver svårigheter att känna tillit och trygghet 
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i den nya miljön. Flickorna tycks enligt dessa utsagor ha klarat omställ
ningen till sina nya boendevillkor bättre än vad pojkarna gjort. 

Gemensamt för ungdomarna är att de är mycket negativa till myndighets
utövande personer (socialsekreterare, skolpsykolog, kurator, barnpsykiater 
m. fl.) som de kommit i kontakt med i olika sammanhang. För de yrkes
utövare som inte anses hålla måttet är fördömandet totalt. Framför allt är det 
socialsekreterare som är som "en finne i röven" och som det "borde vara 
skottpengar på". Att detta inte är ett uttryck för en attityd "bara tagen ur 
luften", förtydligar ungdomarna utifrån konkreta situationer, då de beskriver 
sina möten med socialtjänsten. Myndighetspersoner från socialtjänsten är 
ungdomarna mest negativa till, därefter kommer barn- och ungdomspsykia
trin, medan polisen får övervägande positiva bedömningar. 

En partner betyder för flickorna någon att dela tankar och känslor med, 
och flickorna fungerar ständigt som "relationsbyggare". För många av flick
orna är relationen med en pojkvän så viktig att självkänslan sätts på spel. 
Hälften av dem har blivit utsatta för fysiskt våld av pojkvännen, i flera fall 
livshotande våld. Även pojkarna talar om "den goda relationen" och att den 
är önskvärd. Pojkarna säger att de inte vill att förhållandet till flickvännen 
ska vara lika bråkigt och inte innehålla lika mycket supande som föräldrar
nas. Ändå har det hänt att pojkarna varit både onyktra och slagit sina 
flickvänner. 
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Om våldet pågår inom hemmets väggar, om mannen slår sin kvinna och 
ibland även barnen, då söker barnet efter möjligheter att hantera sin verklig
het i våldets närhet. Olika sätt att bemästra konkreta situationer bedöms av 
barnet som möjliga. Bemästrandet av en situation måste alltid ses i relation 
till känslan. De barn som är offer för våld inom familjen härbärgerar och 
hanterar en mångfald av svårartade känslor och tankar. De finner handlings
strategier att anpassa till den konkreta situation som uppenbarar sig inför 
dem genom att ständigt söka nya möjligheter; de låter sig inte stoppas av 
hindren. 

Strategier för att klara vardagen 

De intervjuade ungdomarna har upplevt våld i 
hemmet och detta har tillfört en särskild dimension 
till deras uppväxtvillkor. För att klara av sin situa
tion har de utvecklat handlingsmönster och valt 
sådana strategier som funnits inom möjligheternas 
gränser. Vissa av strategierna har utgjorts av ett 
aktivt agerande medan andra utåt sett har kunnat ge 

intryck av att vara av en mer passiv form. Ungdomarna har försökt finna 
alternativa uttrycksformer när någon handlingsmöjlighet berövats dem. När 
alla utvägar har förefallit stängda och verkligheten blivit alltför hotfull har 
dock ytterligare en möjlighet funnits; att förneka verkligheten. 

Ett aktivt agerande i syfte att åstadkomma förändring har varit att protes
tera och ingripa, söka hjälp eller stanna hemma för att bevaka och ingripa 
vid behov. Om villkoren inte har gått att påverka har ungdomarna valt att 
undvika inblandning genom att rymma eller smita hemifrån, att tiga och 
aldrig visa vad som kändes eller att hålla sig borta från våldsamheterna. Att 
försöka att inte tänka på våldet, att skärma av sig och stå ut, vänta ut ett ske
ende eller att låta tiden gå har också fungerat som strategier för ungdomarna 
att hantera sina villkor. 

Det har i vissa fall också handlat om att förlåta förövaren av våldet eller 
att be till Gud om att få uppleva en bättre verklighet. När situationen ändå 
tett sig alltför svår har en strategi kunnat vara att förneka verkligheten ge
nom att droga sig, att dagdrömma, att ljuga eller tänka sig in i en annan 
värld. 

En strategi har varit att hålla kontroll på känslorna. Att bli tystade när de 
haft behov av att uttrycka sig har lett till att ungdomarna i stället uttryckt i 
text och musik vad de inte kunnat säga i tal. De har också använt sig av 
andra former av skapande för att komma till tals, de har målat, skulpterat, 
dansat och spelat teater. Det har också hänt att ungdomarna har valt bort sin 

180 



Kapitel 8. Att bemästra händelser och känslor 

verklighet, valt att inte fortsätta leva längre; flera av dem har försökt att av
sluta sina liv. 

Att åstadkomma förändring 

Ett aktivt handlande i avsikt att fa till stånd en förändring av situationen kan 
innebära att ingripa eller agera på något sätt i en våldshändelse i hemmet. 
Samtliga ungdomar har vid något tillfälle ingripit själva på ett sätt som de 
funnit möjligt, ensamma eller tillsammans med syskonen. 

"Så hoppade han på morsan, och skulle strypa hon. Morsan blev all
deles ... ja, hon skiftade färg. Då gick jag emellan. Jag ville helst hålla 
mej utanför, men jag hörde ju att han höll på att ta livet av hon. " 
(flicka) 
"Om han sa nånting om att 'Nu ska jag slå ihjäl dej din jävel'. Då sa 
jag att: 'ja, gör det, slå ihjäl mej. Du kan inte göra mer än att slå ihjäl 
mej' och så stodjag bara där. Då fräste han och gick och avreagerade 
sej på nåt annat, kanske började bråka med morsan i stället. " (flicka) 

"Vi har ju klämt ihop farsan tillsammans flera gånger. När vi var i 
tioårsåldern, då hoppa vi på han samtidigt för att klara av han. Och vi 
hjälpte varann att hämta tillhyggen. Vi har slagit han med stekpan
nan, med basebollträ, med dammsugarrör och slängt stolar på han. 
Jag har gjort vad jag har kunnat. Jag är ju inte världens grövsta 
människa, så jag har tagit dom tillhyggen jag har fått tag på. " (pojke) 

Ungdomarna kan också försöka att ingripa eller agera genom att söka hjälp 
hos sociala myndigheter, polisen eller hos barn- och ungdomspsykiatrin. 

"Det var jag som satte stopp mot all slags våld, alla sorter som jag 
fick utstå. Jag polisanmälde pappa. Jag tror faktiskt att det beror på 
att jag blev säkrare på mej själv. Jag slapp pappa och fick vara ifrån 
han i flera månader. Jag kände att jag kunde klara av nåt själv. " 
(flicka) 

"Jag orkade inte med mera, pappa slog mej mer och mer för varje år. 
Först tänkte jag göra som vanligt, rymma hemifrån och bli efterlyst av 
polisen och allt detta, men jag kände att jag orkar inte det en gång till. 
Jag kunde ju själv gå till polisen. Jag var orolig för mamma och bad 
socialen hjälpa hon. När pappa förstod att mamma visste var jag 
fanns, tog han fram kniven, misshandla och slog hon... " (flicka) 

"Jag har sprungit efter grannen några gånger. Och ringt efter polisen 
några gånger. Men mest av allt så har jag försök att vara snäll och 
osynlig för att inte störa. Men det funkar inte det heller. För vill han 
slå nån så gör han det. För två år sen sa jag definitivt att: gör du inte 
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nånting så flyttar jag hemifrån. Jag går till socialen och ber dom pla
cera mej i fosterhem... " (pojke) 
"Och så har jag hotat med att ta kontakt med s oc ... jag gjorde det 
också. Jag tog kontakt, men det enda som hände var att dom säjer att 
vi ska sätta oss hela familjen tillsammans och prata. " (flicka) 

"Då fick jag själv göra polisanmälan. Jag skulle inte själv har anmält 
om jag riskerade att pappa skulle få veta att det var jag som gjort det. 
Det jag var mest rädd för var att pappa skulle få veta. Vad skulle han 
göra om han visste? Han kanske skulle slå ihjäl mej?!" (flicka) 

En annan strategi, som samtliga ungdomar använt sig av, är att stanna 
hemma och bevaka det som hände för att eventuellt kunna ingripa. Egentli
gen har de inte velat vara kvar, men oron och ansvaret för den övriga famil
jen tog överhand. 

"Jag tänker alltid på hur mina syskon har det. Jag vill att dom ska ha 
det bra. Jag vill skydda dom från allt det onda som pappa kan göra 
dom, men jag känner mej maktlös. Mina krafter går till stor del åt för 
att oroa mej... Det tär hårt och jag år inte längre lika stark. " (flicka) 

"Tankarna gick hela tiden på vad som skulle hända. Jag gick alltid 
och la mej sist, jag ville ha koll på läget. " (pojke) 

"Jag var så rädd för att det skulle hända nåt, att farsan skulle döda 
morsan. Han tog ju strypgrepp för jämnan och hon blev blå ... så då 
var jag ju tvungen att kolla upp det. Jag stanna hemma för att bevaka 
och det behövdes, för farsan betedde sej som en jävla idiot. Det är ju 
ungefär som att ha en mördare hemma. Då måste du ju kolla så att 
han inte gör nånting!" (flicka) 

Att undvika inblandning 

En aktiv form att hantera våldet i hemmet kan vara undvikande, det vill säga 
att hålla sig borta hemifrån. Då kan man inte bli inblandad och inte heller 
utsatt för det fysiska våldet. Samtliga ungdomar har vid något tillfälle använt 
sig av denna strategi. Att rymma hemifrån eller att fly kunde även det vara 
en tänkbar lösning och den prövades av flera ungdomar. 

"Jag försökte att hålla mej borta så mycket som möjligt hemifrån. Det 
var aldrig lugnt, jag kunde aldrig koppla av i skolan, hos kompisar, 
hemma när jag sov. " (pojke) 

"Man smet ju ifrån hemifrån, när det var som värst då for man hem
ifrån, om det var slagsmål och så där. Och så om dom började ge sej 
på mej eller nån annan, nån av syskonen, då for vi. Vi ville ju inte 
vara med på det. " (flicka) 
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"Jag drog mej undan och satte mej i ett hörn, det var en fördel att inte 
lyssna. Jag ville inte höra, jag ville inte vara med, jag vägrade (med 
betoning, min anm.)- Jag var rädd, helt enkelt. Jag ville inte vara med 
om det hände nånting. Det jag var mest rädd för var att jag skulle 
hamna emellan och få en smäll, för jag trodde att det var mej dom 
bråkade om. Jag trodde att om jag försvann, gömde mej eller höll mej 
undan så skulle bråket sluta. Jag gick in i ett annat rum ... kröp under 
täcket. " (pojke) 

"Jag rymde hemifrån ganska ofta, när jag var arg och ledsen, om det 
hade hänt nånting. För att få vara ifred. Jag rymde för att komma 
bort, komma ifrån..." (flicka) 

Ungdomarna har dels blivit tystade och fått veta att de privata problemen i 
hemmet inte är något man pratar om och dels så har de själva valt att tiga. 
Den självvalda tystnaden har haft flera funktioner; de har varit tysta för att 
glömma eller för att de ser problemen som sina personliga som inte någon 
annan ska behöva dras med. Ibland har de varit tysta på grund av rädslan för 
följderna av att prata. Att tiga och att stå ut har de flesta ungdomar använt 
som strategier för att bemästra olika situationer. 

"Jag var arg, men jag visste att jag inte kunde visa det för då skulle 
det bli värre. Så jag kontrollerade mej fullständigt. Jag har bara kon
trollerat mej själv, varenda känsla och varenda sak och varenda rö
relse. Varenda blick Allting! Det går, men det är inte så vidare trev
ligt. Men man blir van, faktiskt. Människan är ju ett vanedjur som blir 
van till slut. " (flicka) 

"Man ska inte tycka synd om den som får spö och inte heller tycka illa 
om den som slår. Det är så det funkar bara. Det är inte så farligt. Jag 
vet inte ... Man vänjer sej. Inte så att det har varit nåt som har följt 
med och tryckt en. Bara för stunden, inte annars inte. " (pojke) 

"Om jag vägrar så slår han mej, eller han slår mamma och det är 
värre för mej, så jag försöker att ordna det så att det ska bli så lite 
våld som möjligt. Men det är inget att göra åt, det år bara att stå ut. 
Det är väl nåt jag har lärt mej med tiden ... att stå ut. Men sen skär
mar jag av mej, så efteråt vet jag inte så noga vad som hänt, jag 
stänger av allting. Jag är inte mer närvarande än nödvändigt." 
(flicka) 

Att avbörda och förlåta 

En annan strategi kan vara att förlåta sin far för det våld han brukat och det 
lidande han förorsakat familjen. Att förlåta kan för någon vara ett sätt att stå 
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ut och för någon annan kan det vara att följa det kristna kärleksbudskapet. 
Tre av ungdomarna uttalar något om förlåtelse, och en av dem säger sig med 
Bibelns hjälp verkligen ha lyckats. De två andra säger att de kan förlåta för 
att de anstränger sig åt det hållet. 

"Utan han skulle inte jag leva idag! Jag har bara en pappa, det är han 
som har gjort mej ... liksom ... jag har förlåtit han även om jag kan 
vara bitter ibland, når det kanske går illa... Men jag har förlåtit han 
ändå, för jag tycker ... man kan inte slösa bort det korta liv man har 
genom att gå och vara bitter och arg och sur på nån och hata nån, 
speciellt inte när det är ens egen pappa. Och vad skulle hända ifall 
han skulle dö och jag inte skulle ha haft nån kontakt med han alls och 
gått och hatat han ... Och så bli vuxen och gå och undra, vem var 
egentligen min pappa, vem var han egentligen under allt det jag ha
tade hos han? Han är min pappa och jag vill kunna veta hur min 
pappa är. Hur han ser ut och ... om nånting skulle hända han så vill 
jag kunna minnas min pappa och veta vem han var. Kunna berätta för 
mina barn vem deras morfar var. " (flicka) 

"Jag har förlåtit pappa. Orätt skall inte straffas med orätt. Men det är 
fel som pappa har gjort. Men man ska inte straffa, man ska vara för
låtande. Och så har jag varit och det har hjälpt mej. Det har jag mått 
bra av. Men egentligen - sunt förnuft är att hata nån som gör orätt 
mot dej. Men den känslan av sunt förnuft ska jag tränga bort, för om 
jag hatar så gör jag orätt mot mej själv. Jag vet inte ... jag tror att 
hatet har växt bort, genom förlåtelse. Att hata är inte känslomässigt 
utvecklande. Men att förlåta ... kristendomens kärleksbudskap. Men 
det tog lång tid för mej. Över ett år. Och den kraft jag behövde det 
året fick jag från Jesus. Jag har läst allt som står i Bibeln om förso
ning, förlåtelse och återförening. Jag växer i min tro när jag läser det. 
Och när jag växer i min tro kan jag förlåta min pappa för att han har 
slagit mej så att jag har en kroppsskada. Men det viktigaste är att jag 
kan förlåta mej själv. För mina synder. Människan är född syndig. 
Arvssynden. Men för att kunna förlåta nån annan så måste man börja 
med det som är närmast, att förlåta sej själv. Och jag har förlåtit allt 
och alla och känner frid. Jag är döpt och andedöpt och har tagit emot 
Jesus Kristus som min frälsare. Och tiden läker alla sår!" (flicka) 

Att fly eller förneka 

Handlingsstrategin kan också vara att förneka verkligheten. Det kan vara i 
form av att dagdrömma eller tänka sig in i en annan värld. En annan icke 
uttalad strategi är att fly genom att berusa sig på alkohol och droger, ljuga 
fram en annan tillvaro eller be till Gud om att få uppleva en bättre verklighet. 
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"Jag brukar nog drömma rätt mycket. Hur mitt liv skulle vara ... att 
jag skulle ha familj och barn och allting skulle vara så lyckligt. Att jag 
skulle ge barnen en trygg uppväxt tillsammans med en snäll man, en 
riktig pappa och en riktig mamma. " (flicka) 

"Mycket dagdrömmar och så. Bygger upp en hel jävla värld av dröm
mar. Allt kommer att bli jättebra. Och så blir det inte så. Jag skrattar 
åt mina egna fantasier nu för tiden. " (pojke) 

"Jag försökte koppla bort det som var. Jag låtsades som om jag inte 
visste. Jag låtsades som om ... att nej, det ska ju inte hända nånting... 
jag koppla bort det helt enkelt, jag låtsades att allt var bra. Önsketän
kande helt enkelt. " (flicka) 

"Jag tar till flaskan. Direkt. För att dämpa min sorg, smärtan, om 
man säjer så. När jag kommer till en mental svacka, då går det inte att 
stoppa, helt enkelt. Det är flaskan direkt. Och jag har aldrig försökt 
nåt annat. " (pojke) 

"Jag skröt över han, jag ljög. Och när jag sa så, så var det för att jag 
ville det. Jag vet inte varför. Jag förstår inte det själv... Det kanske är 
önsketänkanden! Det kan det vara. Jag hade ju önskat att det skulle 
varit bra. " (flicka) 

"Alla tror på Gud, men vars är han då, när man behöver han? Det är 
så att man tar till han ibland när man är rädd. Nejmen, ibland då kan 
man sätta sej och be. Jag ber för att allting ska bli bra. Och sen kan 
jag säja att jag vill att Han ska hjälpa mej när jag har det svårt. Att 
ändå stå på benen och orka. " (flicka) 

Att kontrollera, skapa eller ända sitt liv 

En strategi är att hålla kontroll på känslor och situationer. Hälften av flick
orna berättar att de har haft någon form av ätstörningar under uppväxten och 
relaterar detta till ett behov av att kontrollera sin situation. Pojkarna beskri
ver inte några sådana problem. 

Jag var tjock och dom reta mej i skolan. Hemma var det bråk och 
pappa slog mamma ofta. Pappa åkte i fängelse för nåt han gjort på 
jobbet. Då började jag må bra igen och gick ner till normal vikt. Det 
var i mellanstadiet. Men sen kom pappa hem och då började våldet 
om igen. Jag pendlar mellan att inte äta och att ha bulimi-anfall. 
Sjuan och åttan minns jag inte mycket av. Nu, i nian har jag ingen 
pappa hemma, och jag känner att jag mår bra... " (flicka) 

"När man var riktigt lessen så där, då blev det att man tröstat nästan. 
Typ, tyckte synd om sej själv. Jag pendlar väldigt mycket, ibland kan 
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jag gå ner fem kilo på ett par veckor ... Jag blir sådär så jag nästan 
svimmar ibland... man blir ju utmattad och så. " (flicka) 

"Jag skulle inte kräkas innan tisdag, men nej, det har jag inte hållit. 
Jag får ju dåligt samvete men det är som en vana. Som att gå på toa
letten och kissa. Jag tänker inte på att jag ska gå och spy. Jag får ju 
stoppa fingrarna i halsen. Jag äter först sen kräks jag upp det. En 
vana. Jag har ju gjort det i två år, så jag är ganska van. För att bli 
smal. Jag behövde gå ner i vikt. Då kunde jag ju äta vad som helst och 
ändå gå ner, men det har pendlat. Ibland har jag gått upp och ibland 
ner. Det beror så på vad jag har behållit, så att säja. Men ibland får 
jag såna där begär, blir helt tokig. Och jag får sån ångest efteråt. " 
(flicka) 
"Jag åt, och sen hedde jag upp maten, jag kräktes upp den. Jag mådde 
illa och stoppa fingrarna i halsen och kräktes upp maten. Mattan
terna, dom förstod att nåt var fel. Dom såg att jag gick och kräktes 
upp maten och sen tuppade jag av i klassen. Men det är ju så när man 
känner av den där ensamheten och mobbningen. " (flicka) 

Ungdomarna försöker hålla kontroll på sina känslor genom att låta dem få 
utlopp på ett mer accepterat vis. Samtliga beskriver de att estetiska uttrycks
former är något de har handlag for och har lätt för att ta till. Skapande verk
samhet ligger nära till hands. De målar för att må bra, de skriver dikter och 
dagbok för att skriva av sig och de använder kroppen i dans och gymnastik 
för att avreagera sig. Och de ägnar sig gärna åt att läsa för att lära sig mycket 
på vissa specialområden och för att kunna tänka. De lyssnar på och utövar 
själva en hel del musik. 

"Jag skulle vilja måla mycket mer, jag skulle vilja ha utställning. Jag 
kan inte måla längre! Även fast jag har varit arbetslös och allting, har 
haft mycket tid och så. Jag har inte haft ro till det. Jag har inte mått så 
bra. Jag har inte kunnat slappna av och sitta. Jag målar men ... Det 
blir inga vackra bilder! Jag vet inte, jag bara börjar måla och så blir 
det nåt. Ångest och så. Man ser ju på bilderna, det är ju inga lyckliga 
bilder precis. Jag målar som jag mår, som det känns. Vackra harmo
niska bilder, det är sånt som jag skulle vilja måla. För ...nej... Det är 
så jag skulle vilja må!" (flicka) 

"Jag spelar gitarr, skriver och läser. Och samlar på musik Det är vad 
jag gör mest. Spelar gitarr år det jag sysselsätter mej mest med. Inte 
för uppvisning utan för sysselsättning, avkoppling. " (pojke) 

"Jag skrev ganska mycket dikter i skolan. Mina dikter handlar om att 
kärlek - det är nåt som inte finns. Och att jag vill ha det, att jag saknar 
nåt. Dom var som lite sorgliga... Det blir sällan att jag skriver dikter 
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när jag är glad, för då behöver jag inte skriva. Det blir mest att man 
skriver när man känner sej bedrövad... när man är lessen och arg och 
så..." (flicka) 

"Idrottat? Aldrig! Men för fem-sex år sen började jag med nåt som 
kallas rollspel. " (pojke) 

"Dansa, sjmga, gymnastisera, måla... alla dom här estetiska sakerna 
då jag uttrycker mej med kroppen och inte med ord. Men jag läser 
mycket psykologi också, barn- och vuxenpsykologi. Det finns ju en bok 
nu om sexuella övergrepp. Jag har läst den. Att lära barn när man får 
säja nej. Det är viktigt. " (flicka) 

Några av ungdomarna har levt under så pressade former att de inte sett nå
gon annan utväg än att avsluta sitt liv. Hälften av dem, fem flickor och två 
pojkar, har försökt, både en och två gånger. Någon säger att de aldrig skulle 
välja den utvägen på grund av religiös övertygelse, någon vill inte svika 
familjen och ytterligare någon är rädd för helvetet. 

"Jag satt i klassrummet, det var i sjuan, och stirra rakt fram. Jag grät 
och gick på toaletten. En dag hade jag hämtat pappas värktabletter, 
och så tog jag dom på skolan. Jag vaknade upp på sjukstugan då dom 
skulle ha mej att kräkas. Allt var jobbigt, jag kände mej maktlös. Det 
jobbiga var hemma. Det hade varit bäst om jag fått dö. Jag var inte 
rädd för döden, jag kände ingenting, jag sket precis i allt... Jag tror 
att det hade nåt att göra med dan före ... farsan slog morsan så jä-
vulskt, han skulle strypa hon ... och hon skiftade färg/... /det var dan 
före. Dan efter hade jag bestämt mej, för då tyckte jag inte att det var 
värt nånting längre..." (flicka) 

"Jag har försökt ta livet av mej flera gånger. Tre gånger har jag prö
vat med överdos och två gånger försökte jag skära mej. Det har varit 
riktigt nära ett par gånger. Men jag har alltid sett till att bli hittad i 
tid..." (pojke) 

"Pappa bråkade och jag hade börjat få såna där ångestattacker. Jag 
fick ångest och panik, och såna där svettningar och sånt. Det kunde 
bara komma så där. Och jag började stänga mej inne. När det ringde 
på dörren så öppnade jag inte. Jag kunde ligga i sängen i flera dygn. 
Då tyckte jag att jag hade inget kvar ...Så jag tog rakbladen och skar, 
jag år rädd för blod, men då var det bara befriande ... Då trodde jag 
att jag dog och det var det jag ville. Till sist så tyckte jag att det var 
skönt att få slippa. Det kändes skönt att få dö. Allting var så jobbigt 
då. " (flicka) 

"Jag har försökt flera gånger. Jag har tagit tabletter och jag har skärt 
mej. Hänga mej har jag tänkt på ... Magpumpats har jag gjort två 
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gånger av tabletter... Det var ju liksom att dom skulle sakna en om 
man dog. Det kändes jävligt skönt. Om man håller på att dö, då kom
mer dom riktiga känslorna fram. " (pojke) 

"Jag stod en gång med tabletter och tänkte ta dom, men gjorde det 
inte. Det var min tro på Jesus som hjälpte mej. " (flicka) 

Summering 

Ungdomarnas sätt att lösa vardagslivets svåra situationer har varit att agera 
på något sätt eller att ställa sig vid sidan av och inte handla genast. De har 
funnit på ett nästan oändligt antal lösningar på ett stort antal svåra situatio
ner. När de var yngre blev de passiva strategierna många gånger ett nödvän
digt val, då de var för svaga rent fysiskt för att agera och ingripa i våldshän
delserna. De äldre ungdomarna har haft tillgång till ett större omfång hand
lingsstrategier. De har kunnat agera antingen genom att hålla sig borta hem
ifrån eller att stanna hemma och bevaka det som hände. Då skulle de ha kun
nat ingripa när så krävdes eller kanske söka hjälp ute i samhället. De kunde 
också ha valt att fly ifrån hela situationen. Valsituationen, att stanna hemma 
och ingripa eller att fly och därmed känna en ständig oro för mor och syskon 
där hemma, föranledde stor vånda. Vilket beslut som än togs vid ett speciellt 
tillfälle kändes fel för ungdomarna. 

När ungdomarna inte agerat och ingripit mer konkret i en våldssituation 
så har de kunnat bemästra sin situation ändå, fast på ett mindre framträdande 
sätt. De valde exempelvis strategier som att inte prata om det som pågick 
utan bar alla tankar inom sig. De försökte förlåta sin far för våldshandling
arna eller försökte att hålla kontroll på känslorna genom att aldrig visa vad 
som kändes, de stod ut och lät tiden gå. 

Samtliga ungdomar försöker att gestalta genom att skapa sin verklighet i 
dikt, sång, musik, dans, teater, måleri och skulpterande. Att tiga, att hålla 
kontroll på känslorna och på situationerna, men samtidigt finna alternativa 
uttrycksformer i låsta positioner, var gemensamma handlingsstrategier för 
dem. 

Att förneka verkligheten genom att fantisera om den, dagdrömma fram en 
ny verklighet eller ljuga om den, var strategier som användes tämligen ofta 
av de flesta av ungdomarna. Detta ställde inte till sådana skadliga hälso
effekter som användandet av andra strategier gjorde, exempelvis den att 
berusa sig på alkohol och droger eller att försöka ända sitt liv, vilket flera av 
dem tagit till. 
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Varje tonåring talar om sina unika upplevelser och 
sätter ord på någon specifik händelse och den 
känsla som förknippas med just det tillfallet. Alla 
ungdomar ger uttryck för ett brett register av 
känslor i sina intervjuer. Känslorna kan betecknas 
som både positiva och negativa, men de senare 
överväger starkt i intervjumaterialet. Jag har valt 

att beskriva de känslor som återges i intervjumaterialet under fem rubriker. 
Indelningen bygger direkt på det empiriska materialet. Det jag vill illustrera 
är hur olika känslor ger sig till känna vid skilda tillfällen, enligt vad som 
framgår ur ungdomarnas berättelser. Inledningsvis presenteras den omedel
bara och direkta känsla som uppstår och på något sätt drabbar individen. Det 
är en känsla de måhända ständigt bär på, men som i en mening "väller över" 
och uppträder oanmäld och i obearbetad form. Under den rubriken finns i det 
här materialet känslor av sorgsenhet och rädsla. Glädje och längtan hör 
också hemma här. Materialet innehåller emellertid endast ett fatal positiva 
känslouttryck. 

De känslor som beskrivs under de därpå följande rubrikerna är sådana 
som i berättelserna framstår som mer kontrollerade och samtidigt mer konti
nuerliga än de förra. Det är känslor som sammanhänger med att den unge 
försökt att definiera sin situation med våldet i vardagen. Då har känslor av 
skam, skuld, saknad och misstro infunnit sig och samtliga ungdomar bär på 
starka känslor av ensamhet och utanförskap. 

Ungdomarna har ständigt försökt agera för att ta sig ur sin situation, vil
ket de bara vid något enstaka tillfälle har lyckats med. Detta upprepande har 
lett till att ungdomarna invaderats av känslor av maktlöshet, ångest, oro, 
ansvar och trötthet. 

Efter en tid har ungdomarna insett att de inte kommer att kunna förändra 
vare sig situationen eller sin far och den insikten väcker känslor av vrede. 
Fadern är den som aktivt står för våldet och på något sätt är upphov till den 
dåliga situationen och följaktligen är det mot honom ungdomarnas känslor 
av hat och hämnd fokuseras. Tio av femton ungdomar har närt en önskan om 
att döda sin far. 

Med stöd av stigande ålder, mognad och frigörelseprocess riktas så ung
domarnas sökarljus mot framtiden och då uppträder de för överlevnaden 
nödvändiga känslorna av längtan, önskan, hopp och kärlek. Hoppet står till 
att kunna lyckas i livet. 
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Sorgsenhet, rädsla, glädje och längtan 

En handlingsstrategi ungdomarna valt är att hålla kontroll på sina känslor. 
Emellertid kan de ibland överrumplas av en känsla, mycket intensiv och utan 
förvarning, vilket betyder att den kan vara svår att hålla kontroll på. Något i 
den aktuella situationen har framkallat denna starka känsla och ungdomarna 
står oskyddade inför den känslovåg som väller över dem. Vid något enstaka 
tillfälle har den hastigt framsprungna känslan varit av positivt slag. Oftast 
har dock situationen framkallat känslor av sorgsenhet och rädsla. 

"När jag har bråkat är jag sorgsen och plötsligt börjar jag flänna 
(gråta, min anm.),./or det är som ett utlopp för allting... för att det var 
som det var, för att dom skulle behöva dricka och så där, jag tyckte att 
det var så hemskt... " (flicka) 

"Jag har känt rädsla. Rädsla för att dom ska förinta varann. Gå för 
långt. Inte stanna vid att använda knytnävarna utan ta till tillhyggen. " 
(pojke) 

"Och jag var så fruktansvärt glad när det var över, när hans sexuella 
utnyttjande var över för den gången, så jag kände mej nästan ... glad 
på pappa, bara för att han hade slutat. Och för att vi var på väg hem. 
Jag kommer ihåg att jag till och med log mot han en gång då ... men 
det var ju mer lättnad än glädje ... tillfälligt... för mest av allt var jag 
sorgsen. Egentligen är allt bara en stor sorg. " (flicka) 

"Jag kände mej ledsen och rädd. Rädd som faan för farsan, och för att 
morsan skulle gå bort, eller dö, men jag visste inte riktigt vad det var 
att dö. Men att morsan skulle försvinna ... ögonen blev tomma och 
konstiga. Det var nåt jävligt farligt, det visste jag nog. Det kändes i 
magen, och i halsen, jag kände gråten börja komma i halsen. " (pojke) 

Känslor av glädje och längtan har varit sällsynta inslag i ungdomarnas var
dag. Det kan vara en anledning till att dessa känslor framstår som särskilt 
intensiva när de någon gång uppträtt hos ungdomarna. 

"Jag undrar om jag kände nån glädje när jag var riktigt liten. Det 
fanns få stunder, väldigt få stunder ...det finns bara ont. Nää. Jaa, när 
jag fick mina småsyskon, då var jag glad! Det var glädje. " (flicka) 

"Morfars utflykter, när morfar tog med mej på picknick och skogsut
flykter ... Det är en glädjekälla!" (flicka) 

"När dom för en gångs skull har hållit det dom lovat, då ger det mej 
glädje. Jaa, när dom hållit det dom lovat har jag fyllts av glädje. " 
(pojke) 

"Jag kände ju en glädje i det lilla jag fick. Om jag fick gå till en kam
rat så kände jag en otrolig glädje över det. Bara att få komma ut, få 
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gå hemifrån, komma bort från pappa, lämna huset. Det kunde räcka 
med att få gå och handla mat bara. " (flicka) 

Skam, skuld, svek, misstro, ensamhet och utanförskap 

Ungdomarna beskriver att de ibland överraskats av starka känslor som på 
något sätt invaderat och intagit dem helt och utan förvarning. Även andra 
känslor har gjort sig påminda hos dessa ungdomar, känslor som skiljer sig 
från de tidigare beskrivna i det att de finns med mer kontinuerligt. Ungdo
marna försöker förstå sina livsvillkor, de observerar och definierar sin 
situation. De känslor som kommer till uttryck i den processen är starka men 
upplevs inte på samma sätt överraskande. 

Ungdomarna har känt skam över de förhållanden som rått i hemmet, de 
har känt sig svikna men har samtidigt funderat över vilken del de själva haft 
i våldshändelserna. Samtliga ungdomar har under långa tider burit på skuld
känslor då de tyckt sig förstå att bråken uppstod på grund av att de själva inte 
var tillräckligt dugliga som barn i familjen. De beskriver att de har känt sak
nad efter någon att lita till, och framfor allt så har denna misstro i sin tur lett 
till att ungdomarna inte vågat anförtro sig åt någon. 

"Jag skämdes över det helt enkelt. Jag skämdes och ville inte att nån 
skulle få veta. Nu vet jag att hela släkten har vetat. Jag trodde inte att 
nån i släkten visste. " (pojke) 

"Jag har känt skuld över allt vad farsan gjort. Jag skämdes över det 
och kände mej skyldig till det som hände. Ibland har jag tyckt att allt 
var mitt fel. Om inte jag skulle ha levt så kanske det inte skulle ha va
rit så här... " (flicka) 

"Det har känts så svårt och jag har fått skuldkänslor när mamma mått 
dåligt... eller pappa mått dåligt. Och tycka synd om, jag visste ibland 
inte vem jag skulle tycka synd om och då fick jag skuldkänslor. Är det 
mej dom bråkar om... eller?" (flicka) 

"Jag trodde att det var mitt fel. Bara att jag fanns till och det var mej 
det var fel på, mej dom bråkade om... den känslan bar jag på hela ti
den. Det kändes i huvet och i hjärtat. Det kändes mest när dom brå
kade. Jag var rädd och trodde att det var mitt fel. " (pojke) 

"Jag litar inte ens på min flickvän. Jag vill lita på hon, men samtidigt 
så gör jag inte det. Jag litar inte på mamma heller. Jag törs ju säja 
allting till morsan, det gör jag ju. Hon har aldrig svikit hittills. Inte 
vad jag kan komma på. Jag tror liksom inte att nån ska ställa upp för 
mej, så där riktigt max alltså. Det skulle vara morsan i så fall, som jag 
litar mest på av dom jag känner. " (pojke) 
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Den känsla som visar sig starkast och är gemensam för alla femton ungdo
mar är känslan av ensamhet och utanförskap. Det är den allt överskuggande 
känsla som färgat deras uppväxt och samtliga ungdomar tar upp ensam
hetskänslan i praktiskt taget varje intervju. 

"Jag känner mej så ensam och så liten... jag känner mej naken på nåt 
sätt... det går inte att förklara ... jag isolerar mej väldigt mycket. " 
(flicka) 
"Ensamhetskänslan, den är allt kvar den. Men den är lite annorlunda 
nu. Det år ju det här att jag inte kan lita på nån, så det är ingen som 
får komma för nära. Jag blir så fruktansvärt ensam. " (flicka) 

"Dom stötte ut mej. Från början försökte jag att inte bry mej. Sen blev 
jag lessen, sur, arg och ännu mera lessen. Det var många tankar. Jag 
tror jag gick igenom hela tankesystemet då ... På den dåliga sidan. 
Men jag tog ingen skada av det. Jag vart lite sur och blev lite nersänkt 
och så där... Men det har varit jobbigt; jag vart lessen och... det har 
med ensamhetskänslor att göra. " (pojke) 

"Den är hemsk! faktiskt: ensamheten. Du känner ensamheten, alla 
glor på dej, du känner den där otäcka känslan ...du känner obehaget. 
Så ensamheten är ganska så bedrövlig! Går över, det gör det inte! 
Och det är svårt att säja hur länge jag måste ha ensamhetskänslan. 
Jag kämpar ju för brinnande livet!" (flicka) 

"Det är jobbigt att leva ensam. Fruktansvärt jobbigt. Jag tycker då det 
... det är ingenting att se fram emot. Och telefon den hör aldrig av sej, 
det är aldrig nån som ringer ... utan jag ska alltid måsta ringa. Jag 
ska alltid måsta göra allting själv! Jag har inte sagt att nån behöver 
göra det åt mej ... men att känna att nån finns där. Att ha nåt att se 
fram emot..." (flicka) 

Nästan alla (14 st) har varit mobbade och blivit hackkycklingar på skolan 
och/eller i bostadsområdet. Mobbningen har bidragit till att förstärka känslan 
av ensamhet och utanförskap. 

"Jag har varit allas hackkyckling jämt och ständigt, i och med att jag 
inte har satt emot heller ... Det kanske hade blivit värre om jag satt 
emot, man vet ju aldrig. Man borde ha klått upp dom. Dom bara racka 
ner på mej. Jag vart ju allas hackkyckling och så där. Jag är ju den 
som alla kan hacka på, för jag ger ju inte igen. Det är när man blir 
retad... och snetittad åt... och ingen som vill vara med en ... eller ja, 
ingen som bryr sej om att svara på frågor eller nånting. Det är bara 
nåt sånt här bihang som råkar finnas där av misstag... ungefär. Men 
det var ju skolans hackkyckling, inte bara klassens. Och jag förstodju 
inte riktigt varför. " (flicka) 
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"Jag var annorlunda, inte utseendemässigt, men jag var skitigare än 
dom andra. Dom skrek glåpord, dom hade en ramsa. Jag undrade vad 
dom hakade upp sej på. Det var jobbigt som faan, jag vart sur och 
gnällig. " (pojke) 

"Dom har försökt mobba mej, men jag har inte tagit åt mej speciellt 
mycket, för jag har inte haft nåt intresse av dom över huvud taget. Det 
är ju så, skiter jag i några människor, då kan dom ju inte skada mej. 
En annan unge skulle säja att han varit mobbad, men jag tycker att 
bara för att man får stryk ibland och är nertryckt så är man inte mob
bad. Mobbad är man när man mår dåligt över det. För stunden har 
det ju gjort ont alltså, men sen har jag bara varit förbannad eller inte 
brytt mej alls. Sen har jag ju hämnats, nästan varje gång. " (pojke) 

Maktlöshet, ångest, oro, ansvar och trötthet 

Ungdomarna forsöker förstå sin livssituation och de känslor de bär på. De 
vill förändra den situation de anser leda till vardagslivets våld och söker 
möjligheter att agera. Deras försök att förändra situationen lyckas inte och då 
gör sig känslor av maktlöshet och ångest påminda. Dessa plågsamma känslor 
delas av de flesta av ungdomarna. De är oroliga och känner samtidigt ett 
ansvar för modern och syskonen. Ungdomarna känner vanmakt i rollen som 
beskyddare. De har på olika sätt försökt uppnå en förändring, men deras 
kamp har inte gett det önskade resultatet. Utsagorna om deras uppväxtvillkor 
förmedlar känslor av trötthet och svikna förhoppningar. 

"En vanmakt! En total maktlöshetskänsla. Man vet inte vad man ska 
göra, vad man ska ta sej till. Det står alldeles stilla, man bara vandrar 
fram och tillbaka, fram och tillbaka, och så grinar man järnet. Sen då 
man grinat ett tag och gått av sej lite grann, då lugnar det ner sej. Det 
går bara att bli av med det för tillfället genom att gå omkring och att 
gråta. Tårar är ju som morfin, dom bedövar lite grann. Men sen så 
finns ju orsaken kvar så det kommer alltid igen. " (flicka) 

"Jag har varit maktlös. Min röst har aldrig fått höras. Nu har soc 
inget med mej att göra längre. Nu kan dom inte längre göra nåt åt mitt 
liv. Och samtidigt så släppte maktlösheten ... Jag är den enväldige 
härskaren!" (pojke) 

"Den känslan, när det har varit bråkigt och dom varit tjuriga på var
ann. Det har varit en så tryckt stämning ...då känns ångesten. Ofta. 
Mest för att jag inte kunnat göra nåt för att påverka situationen. Jag 
kunde inte göra nånting, men jag grubblade och tänkte hur jag skulle 
klara ut situationen. Jag försökte hitta på en lösning. Jobbigt! Hopp 
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löst! Det kändes i magen hela tiden. Och så har man så mycket nerver 
i magen. Dom reagerar hela tiden. Man vet aldrig når nåt ska hända 
och när nåt händer så kan man inte göra nåt. Man känner sej maktlös 
... Jag gjorde ju ingenting. Jag låg på min säng och stirra i taket, och 
grät... men kom inte fram till nånting. " (flicka) 

"Oro, nåt som gnager i en. Jag oroar mej för allt. Nästan. För mina 
småsyskon. Och familjen sådär. Jag vill skydda dom från allt det onda 
som pappa kan göra dom, men jag känner mej maktlös. " (flicka) 

"Jag gick alltid omkring och funderade hur det stod till med morsan 
och farsan. Mina tankar kretsade kring hur dom hade det. Jag skulle 
sköta dom. " (pojke) 

"Framför allt så hoppas jag att jag får tillbaka nån ork, nån lust... 
Jag känner mej så gammal... jag orkar inte. Och jag vill just nu bara 
ta det lugnt. Kroppen tar väl igen sej. Men ... jag orkar ju inte så 
mycket nu som förut. " (flicka) 
"Och jag känner mej både fysiskt och psykiskt totalt slutkörd. Jag kan 
liksom ligga och sova i timmar! Men jag har märkt att sömnen är det 
bästa botemedlet på nåt sätt för att... orka ta itu med saker. Jag år 
helt ur balans. Det blir jag alltid när pappa sätter igång med sitt su
pande. Man känner sej totalt naken. Det känns så trögt... och jag har 
blivit folkskygg. Det senaste halvåret har varit ett helvete. " (flicka) 

Vrede, hat och hämnd 

Det pågår ständiga försök från ungdomarnas sida att förändra situationen, de 
ger inte upp alldeles enkelt. Emellertid inser de så småningom att det inte 
står i deras makt att förändra vare sig situationen för familjen eller förändra 
sin far. Då kommer vreden fram, vreden och ilskan över allt det som skett i 
hemmet, att det tillåtits ske och att ingen har satt stopp för våldet. Ofta rikta
des dessa känslor mot modern. 

"Jag känner ilska varje dag! Det är alltid nånting som skiter sej var
enda jävla dag. Det år alltid nånting som går snett. Jag känner mej 
maktlös. " (pojke) 

"Jaa, ilskan är mot mamma och pappa. Att varför gjorde dom ingen
ting. Att när dom såg hur dåligt jag mådde så borde dom inte ha 
skaffat tre ungar till. Det är så oansvarigt att man blir förbannad!" 
(flicka) 

"Jag vet att det är mycket som jag inte har fått släppa ut än. Känslor 
av nederlag, ren ilska, sorg och lessenhet. Det ligger och lagras. Där 
samlas ilskan också. Jag kan bli pissed off på en person ibland bara 
för att hon liknar morsan. " (pojke) 
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En övervägande del av känslouttrycken hör samman med händelser där fa
dern har varit i centrum. Ungdomarna har under lång tid burit på starka 
känslor av hat, vilket ofta har lett till tankar på hämnd, känslor som i första 
hand gällt fadern. 

"Jag kommer nog aldrig att kunna hata en människa så som jag hatar 
pappa. Hatkänslan, den finns där. Jag hoppas att den svalnar med 
åren... eller att jag kan hantera den på nåt sätt. " (pojke) 

"Jag känner sånt hat mot pappa... Det känns i magen! Jag blir så arg 
så... Jag blir jättearg! Och då tänker jag att: jag ska nog visa han en 
dag! Jag blir så där, så där ... Det är hämnd jag tänker på. Bara för 
att han har fått mej att må så dåligt i så många år. " (flicka) 

"En dag så kommer jag att träffa pappa. Då kommer jag att känna mej 
stark och han kommer att få känna sej svag. Det är det jag förbereder 
mej på nu. Om jag inte träffar han frivilligt så kommer han att ha 
kontrollen över mej. Det får bli när jag själv känner mej redo för det. 
Han ska inte komma undan så lätt. Jag känner att jag vill hämnas. Jag 
håller på att tänka ut nåt. " (flicka) 

"När jag växte upp så kände jag ett oerhört hat och förtryck. När jag 
var mindre bar jag på skuldkänslor och känslor av hat och förtryck 
jämt. Hatet var mot farsan. Jag hatade han och det kommer jag nog 
alltid att göra. Hat är ett så kraftigt ord. Hat för mej är att man tycker 
så jävla illa om nån att man skulle kunna slå ihjäl han helt enkelt. 
Utan att ångra sej efteråt, utan ta straffet, det var det värt. Hat, det är 
så jävla starkt, tycker jag. Det ska bara användas när det är det man 
menar. " (pojke) 

"Ilskan tillfarsan, men inte bara till han utan till skolan och... Och en 
dag så ska jag få revansch, en dag då ska dom får se ... Nån dag 
måste dom få igen för det. En dag så ska han falla. Och den dan, då 
ska jag vara där. Då ska jag skratta. Och jag ska spotta han i ansikte. 
Sen ska jag gå. " (flicka) 
"När han sätter igång såna perioder. Då kommer det direkt tillbaks, 
hatet och hämnden, för då kommer det tillbaks allt vad jag upplevt. 
Då kommer ju alla minnen och man kommer ihåg känslan och hur ont 
i magen det gjorde, hur jag mådde illa och så. Jag blir sån att jag 
skulle vilja bli nåt, att lyckas, eller ...typ att, bara för att pappa aldrig 
har varit nåt eller... Jag skulle vilja bli nåt som nån var stolt över... 
att visa att jag kan lyckas även fast inte jag har haft det bra. " (flicka) 

Samtliga pojkar och hälften av flickorna uttalar att de har eller har haft en 
önskan att döda sin far. Det som skiljer pojkar och flickor åt i deras uttalan 
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den, är att pojkarna med större säkerhet kan säga att de själva vet att de 
skulle kunna genomföra en sådan handling. 

"Nej, men alltså jag var så less då, jag var ju så pass gammal att jag 
började kaxa ifrån. Det var ju i den åldern 14-15 år, det var då jag 
gick med kniv hemma, för då, som jag har berättat, då hatade jag han 
så mycket att jag skulle ha kunnat dräpa han om han hade rört mej. 
Vid 15 var det ännu mer, men då rörde han mej inte. Och det var en 
jäkla tur för han det! Hade han slagit morsan eller mej eller mina 
småsyskon den sista tiden jag bodde hemma innan jag flytta, då skulle 
han ha varit dräpt nu. Och det skulle ha varit lika bra, för egentligen 
skulle jag ha gort det då. För då var jag så ung så då skulle jag inte 
ha fått nåt straff, om jag hade gort det då. Då skulle folk ha haft för
ståelse för det. Men gör jag det nu så har dom inte förståelse. " (flicka) 

"Jag skulle hålla mej undan och vara tyst. Det var det enda. Det fanns 
ingen utväg. Jag kunde bara avbryta genom att ta nåt och klappa till 
han. Och vissa gånger så önska man att man hade dödat gubben. Jag 
vet att jag kan döda han. Och det vet han också. " (pojke) 

"Min farsa, han super. Och han är en stor skitstövel! Jag önskade i 
början att jag hade haft ett hagelgevär och fått fara ut och ... poff... 
Jag skulle ha farit dit och skjutit han. Då var jag så där jätteförtviv-
lad. Jag hade nog kunnat döda han, pappa. Men så kan jag ju inte 
göra det heller. Och så tänkte jag att jag skulle kunna skjuta mej själv. 
Men så kan jag inte göra det heller, för det finns nåt som håller mej 
kvar. " (flicka) 

"Jag kände att jag vill döda dej, men jag vågade inte göra nåt. Det 
vete faan vad jag skulle ha gort... men jag vet, han hade inte varit i 
livet idag i så fall. Det hade han inte varit! Jag ville döda han. Om jag 
inte hade kunnat kontrollera mej skulle jag ha fått ett raseriutbrott och 
gjort det... eller så skulle jag ha bryte ihop och blivit psykiskt sjuk. 
Om man tänker så så är det så mycket i mitt liv som skulle ha kunnat 
vara annorlunda. Jag skulle ha kunnat hamna på anstalt, egentligen, 
när man tänker så. Men det gjorde jag inte. Inte än i alla fall. " (pojke) 

"Jag har bara kunnat stå och skaka och tjura av rädsla och ilska. En 
gång höll jag i en gjutjärnsstekpanna ... faan, jag skulle ha spräckt 
skallen, slagit av skallen på han. Jag skulle ha gort det!" (pojke) 

Längtan, önskan, hopp och kärlek 

Det har till övervägande del varit negativa känslor som kommit fram i ung
domarnas berättelser. Positiva och varma känslor talas det om i mindre om
fattning, även om de förekommer i samtal om vissa specifika situationer och 
händelser och då handlar det om känslor av längtan, önskan, hopp och kär
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lek. En längtan efter förändring, att komma bort, att orka mer, att pappa ska 
bli snäll och nykter, att fa känna uppskattning, att uppnå det perfekta livet, 
att fa känna tillit och samhörighet med någon annan. Den känslan har infun
nit sig vid något tillfälle, exempelvis då en tonåring kommit i kontakt med 
en jämnårig som har liknande erfarenheter av livet. 

"En nykter pappa, en snäll pappa ... Eller en längtan att få komma 
ifrån han, ifall det inte skulle gå, för det gick ju inte, jag insåg ju det. " 
(flicka) 

"En längtan. Efter det perfekta livet. Ett stort hus på landet med 
mycket djur och några ungar. Det ska jag ha! Och min tjej, hon är li
kadan. Vi längtar efter exakt samma sak. Och det är ju rätt positivt. 
Jag ska ha det så!" (pojke) 

"Jag längtade efter mamma. Jag vågade ju inte ta kontakt med hon, 
för om hon visste var jag var eller om vi hade kontakt, så slog pappa 
hon. Så det var bäst så... men jag längtar alltid efter hon när jag inte 
träffar hon. " (flicka) 

"För ett tag sen ... längtade lite grann efter pappa, för att få se han, 
och att få skälla ut han. Försöka förklara för han vad han har gjort 
med mej. Det har jag längtat efter att göra för att se om hem kan för
stå det. Jag har inte fått möjlighet att göra det. " (pojke) 

"Jag hade hoppats att kan skulle förändras på grund av att han tyckte 
om mej, och ångra sej för det han gjort. Att helt enkelt inse sina miss
tag. Men icke! Jag ville naturligtvis att han skulle sakna mej, längta 
efter mej och därför bli förändrad och inte misshandla mej mer. Trots 
att jag rymde utomlands blev det inte så. " (flicka) 

"Jag önskade att mamma och mina syskon skulle få det bra. Att pappa 
inte var min pappa utan nån annans. Eller att han skulle bli frisk och 
att jag skulle få en riktig pappa i ställe. " (flicka) 

"När jag var på semester då kände jag en enorm längtan efter mor
san. Det hade jag inte känt på sex år! Jag längtade ganska hejvilt 
också, jag ville bara hem. Jag ville hem och träffa hon. Då jag kom 
hem träffade jag mamma på studs. Hon hade längtat efter mej lika 
mycket. Det är härligt. Men det är jobbigt, den känslan kan inte jag 
hantera ...jag är inte van vid såna känslor... kärlek och längtan!? Jag 
har ingen vana att visa kärlek, jag kan inte visa mina varma känslor 
för nån. " (pojke) 

"Jag vill stå på scen och jag vill bli berömd. Kanske för att jag alltid 
varit ensam och känt mej oälskad. Jag vill bli uppskattad, och om och 
om igen bevisad att jag är uppskattad, det är det problemet jag har. " 
(flicka) 
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Summering 

Ungdomarna ger uttryck för ett brett register av känslor. Övervägande delen 
är tunga och svåra att härbärgera, sådana känslor som ungdomarna inte gärna 
talar med någon annan om, och inte heller har gjort tidigare. Under intervju
erna framträder vissa känslor som ständigt finns inom dem och ofta gör sig 
påminda samtidigt som andra känslor ibland kommer över dem. 

Känslor av sorgsenhet, rädsla, glädje och längtan finns där, men drabbar i 
vissa situationer ungdomarna på ett överrumplande vis. Rädslan är gemen
sam. Alla är och har varit rädda för sin far, inte alltid för det han skulle 
kunna göra mot dem själva, utan mer för vad fadern skulle kunna utsätta mor 
och syskon för. Känslor av skam, skuld, svek och misstro beskriver alla 
ungdomar att de bär inom sig. Samtliga uttrycker också en djup och stark 
känsla av ensamhet och utanförskap, förstärkt av en mobbning som nästan 
alla har varit utsatta för. 

Känslor som blir mer framträdande när ungdomarna relaterar sig själva i 
förhållande till våldet är maktlöshet, ångest, oro, ansvar, trötthet. Flickorna 
känner sig vanligen mer hotade än vad pojkarna gör. Samtliga ungdomar 
säger att de inte kunnat förlita sig på någon annan människa och att de känt 
att de inte haft någon möjlighet att påverka våldet i sin uppväxtsituation. 
Detta har lett till att de känt sig ännu mer sårbara. 

En känsla som de flesta delar är hatet gentemot fadern, en stark hatkänsla 
som ofta varit sammankopplad med en önskan om och en planering av 
hämnd. Förutom hatkänslan mot honom riktas den rena ilskan och vreden 
från någon enstaka tonåring mot modern och från flera ungdomar mot båda 
föräldrarna. Två tredjedelar av ungdomarna (tio stycken) har någon gång 
närt en önskan om eller en känsla av att vilja döda sin far. 

Längtan, önskan, hopp och kärlek blir i ungdomarnas utsagor vanligtvis 
riktade bort från den tid och plats de befinner sig på och mot något som de 
bedömer som mer positivt, en annan tid och ett annat rum. 
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Informanterna talar om faderns våld och moderns utsatthet och grubblar över 
orsaksförklaringar. Våldet påverkar, vilket skrämmer ungdomarna ordentligt 
eftersom de bestämt att våld inte ska fa förekomma i deras eget vuxenliv. 
Våldet är smärtsamt vare sig det är en upplevelse som åskådare eller som 
måltavla. Det barn som far uppleva våld i hemmet, våld mellan medlemmar i 
den allra närmaste kretsen och en far som utövar detta våld, har rimligtvis 
tankar på sin egen roll i det hela. Den beskrivning de ger av sig själva hand
lar till stor del om att ta ansvar - för familjens skull. 

Våld som villkor 

Ungdomarna tänker fram och tillbaka på våld
samma händelser, på orsaken bakom våldet och 
vilka hinder eller möjligheter som stått till buds 
för en förändring. Under intervjuerna har de ut
tryckt sina funderingar och tankar, ibland under 
stor möda och mycken smärta och ibland med 
större spontanitet och lätthet. När de inte har lyck

ats reda ut en fråga vid en intervju har den fått vila till ett annat tillfälle. 
Ibland har jag tagit upp tråden genom att anknyta till tidigare samtal och 
ställt en direkt följdfråga för att fokusera tankarna. Deras tankar om våld 
som villkor under uppväxten finns med genom alla intervjuer och alla berät
telser och är det som omfattar det största materialet av de sex övergripande 
områdena. 

Vid bearbetningen av materialet blir det tydligt att tankarna rör sig inom 
samma problemområden för samtliga ungdomar. Dessutom finns en stor 
överensstämmelse i hur de resonerar i de olika frågorna. Ungdomarnas fun
deringar kommer nedan att presenteras under sex avsnitt med följande rubri
ker och innehåll: Våldet och de inblandade beskriver olika typer av våld, de 
inblandade männen och kvinnorna, mönstret som upprepar sig och den 
unges tankar om sig själv som utövare av våld. Pappas våld och mammas 
utsatthet beskriver en far som på olika sätt betett sig våldsamt men ändå inte 
enbart uppfattas som ond, hur framför allt modern har varit utsatt för våldet 
men ändå kunnat skydda barnen, samt att leva med en far som är kapabel att 
döda. Ungdomarna förstår inte orsaken till våldshändelserna och att de kan 
fortgå, men gissar genom att summera sina kunskaper och erfarenheter och 
kommer då fram till orsaksförklaringar som alkohol, barndomsupplevelser, 
ett inlärt mönster, ödet eller Gud. Under rubriken våldet påverkar kan vi se 
att ungdomarna är övertygade om att pappas våldsbeteende påverkat dem 
och gjort dem elaka, provocerande och misstänksamma, samtidigt som de 
tror att det är någon mening i det som sker. Under rubriken makt och kön i 

Våld som villkor 1 
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nära relationer förklarar både flickor och pojkar att de skulle föredra ett 
jämställt förhållande till det motsatta könet och inte leva som sina föräldrar 
och inte efterlikna deras äktenskapliga relation, vilken nästan uteslutande 
kan betecknas som hatkärlek, otrohet från pappas sida och "inte alls jäm
ställd". Framtiden blir bra för flickorna om de får leva i en kärnfamilj och 
för pojkarna om de får kontroll över tillvaron. 

Våldet och de inblandade 

Ungdomarna beskriver olika sorters våld och att våldshandlingarna utövas i 
ett stort antal varianter. Studiens ungdomar har själva varit utsatta för många 
olika typer av våldshandlingar under sin uppväxt; fysiska, psykiska och ver
bala. Fem flickor har dessutom varit utsatta för sexuella övergrepp. Det fy
siska våldet gör ont, men det psykiska är värre, säger de flesta av ungdo
marna. 

"Det finns två sorters våldshandlingar, tycker jag. Det fysiska: att slå 
och sparka ner. Att nån rör vid en annan så att man åsamkar skada. 
Sen finns det ju psykiskt våld: att nån trackar eller mobbar nån, 
skällsord och såna saker. Det är våld, både det tysta och det man vi
sar, som man får blåmärken av och det där som man bara känner sej 
dålig av, men som man inte kan bevisa många gånger. Jag har kommit 
i kontakt med våld av båda sorterna. " (flicka) 

"Mest av allt har det varit hotningar. Om att han ska ... man har tre 
månader kvar att leva. Och sånt. Det är ju det som är värst, egentli
gen. Det psykiska våldet, kan man säja. Han slår en med tankar!" 
(flicka) 
"Familjen lider ju. Helt klart. Alla i familjen lider ju även om man 
bara slår en av dom. Barnmisshandel, då slår man ju på nånting ... 
vad ska man säja... av porslin. Man kan ju inte slå på barn! Misshan
del är alltid lika sjuk, vare sej det är en man eller en kvinna. Mot ett 
barn är det ännu sjukare. För kvinnor kan lära sej slåss, dom kan lära 
sej försvara sej. Men det kan inte barn!" (pojke) 

Många av funderingarna rör sig om varför detta händer just den egna famil
jen. Den fråga ungdomarna har brottats med, är om det är något speciellt 
med männen och kvinnorna i ett parförhållande där det förekommer våld. 
Ungdomarna är tämligen överens i sina generella omdömen om vad som 
kännetecknar de våldsutövande männen och de utsatta kvinnorna. 

"Våldsmännen. Det går inte att känna igen dom. Dom kan ju gå i 
kostym och vara hur fint klädda som helst, och dom kan se ut som en 
skitgris, det spelar ingen roll, det kan ju vara bägge två. Det är svårt, 
man kan inte vara säker. Men ibland kan man se på blicken att man 
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ska akta sej. Men dom är bra på att spela justa. Om man känner på sej 
att nånting år vajsing, då ska man lita på hur man känner det. ... Jag 
önskar att jag kunde lära ut det, men det går som inte, det finns inga 
tvärsäkra tecken. " (flicka) 

"Jag kan ju inte säja att det är speciella kvinnor det handlar om, men 
efter ett tag så blir dom speciella. Men det är inget med att dom är 
född konstig, eller att dom är uppväxt på nåt sätt så att det blir så. Det 
är jag helt övertygad om. Det år inte alls det vanliga. " (pojke) 

Ungdomarna gör en analys av hur det hela hänger ihop genom att summera 
sina kunskaper och erfarenheter. Mönstret upprepar sig från gamla relationer 
till nya parförhållanden, säger de. Det är lätt för en man att finna och välja ut 
en kvinna med dåligt självförtroende, som det går att misshandla senare. Det 
är inte lika lätt för kvinnan att se på en man att han är en kvinnomisshand-
lare, det syns inte utanpå. Om hon är svag så väljer han henne, för hon behö
ver inte kuvas. Det kan också vara så att han anser att hon ska anpassa sig 
efter hans vilja, och gör hon inte det blir han våldsam. Två pojkar anser att 
modern borde anpassa sig bättre för att slippa våldet. Fem flickor säger att 
hennes anpassning lindrar våldet för tillfallet men förstör hennes självförtro
ende, så det är bara en återvändsgränd. 

"Den här nye, han visste nog att han kunde slå mamma. Hon hade bli
vit slagen förr och hon har så dåligt självförtroende. Om hon hade va
rit en stark och självständig kvinna när dom träffades så tror jag att 
han skulle ha gått. Han behöver en svag för att känna sej stark. Hon 
var glad och lycklig. Men, neej ... hon var inte stark. Han märkte att 
hon behövde nån. Mammas sambo slog mamma och hon gjorde vad 
hon kunde, men hon är maktlös mot en karl. " (flicka) 

"Det är ju inte klokt! Det är nästan komiskt. Hur kommer det sej att 
man träffar såna där typer som bara slår. Jag vet inte. Det ser man ju 
inte på dom! Ja, men man ser det ju inte! Det syns inte på dom att dom 
är såna. Misshandlare! Kvinnomisshandlare! Det är inte normalt att 
vara så. Dom kan vara 'bra' kamrater, människor, pappor och söner 
...Så det är inte så lätt att avgöra. Jag förstår inte det. Det är en gåta 
hur det kan bli som det blev med min kille. Jag meiste ju ha varit irri
terande, det måste jag ju ha varit för han slog mej ju! Och ibland kan 
man ju vara lite tvärs emot. Han sa att jag gapa och tjafsa emot. Att 
jag hade en egen uppfattning. Jag tyckte nåt annat än han ibland. " 
(flicka) 

"Det kan vara nåt sånt som att hon fick ju barn när hon var så ung, 
va, så hon vill ju leva ensam med sitt. Hon har aldrig hajat det hår 
med att man måste anpassa sej. När ska jag få göra mina regler då, 
säjer hon. Hon skulle inte ha ändrat sej, inte ens med snällare karlar. 
Neej, inte så länge missbruket fanns. Om hon inte var missbrukare och 
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dom karlar, så skulle det också vara missbruk, missbruk av karlar. " 
(pojke) 

"Min kille, han började håna och flina och vara hotfull. Sen tog han 
såna där långa spegelskärvor som blev när spegeln gick sönder och 
hota mej med dom hela natten. Jag hade skärsår ... men levde i alla 
fall. Pappa har gjort sådär. Många gånger. Det känner jag igen. Det 
år därför jag började hata min kille också. Jag kände igen taktiken 
hos han, samma som min pappa har haft. Och det påminde så mycket 
om hur det hade varit. Precis som pappa. " (flicka) 

Pojkarna och flickorna skiljer sig åt i sina tankar om att själv utöva våld. 
Flickorna skulle inte kunna tänka sig att delta i slagsmål och våld över hu
vud taget. Pojkarna däremot kan tycka att det kan vara acceptabelt med 
slagsmål någon gång och att ett rejält slagsmål kan efteråt upplevas som 
något positivt. 

"Våld, det är nånting stort och farligt. Men samtidigt avkopplande på 
nåt sätt. Efteråt är det ganska avkopplande. Efter man har varit med i 
nåt stort jävla slagsmål tänker man att 'nu jävlar har jag gort rätt för 
mej' och det kan vara rätt skönt. Då laddar man ur. " (pojke) 

"Jag är alldeles för fridsam av mej, dessemellan. Jag tycker inte om 
att slåss. När det inte verkligen behövs ... men det har jag aldrig varit 
med om. " (flicka) 
"Min familj skulle jag aldrig slå. Aldrig. Inte ens i självförsvar. Men 
att boxas med grannen till midsommar i fyllan, det är ganska oskyl
digt, tycker jag. Men fruntimmer över huvud taget, dom kan jag inte 
slå. Det är omoraliskt att slå fruntimmer. " (pojke) 

Pappas våld och mammas utsatthet 

I ungdomarnas uppväxtfamilj har fadern utövat våld och den som varit mest 
utsatt, till omfattning och styrka för det våld som förekommit, har varit mo
dern. Ungdomarna beskriver att fadern hotade alla, förutom modern även 
hennes barn och hennes släktingar, och i de fall (i fyra av familjerna) där 
morföräldrarna och en morbror ingripit mot våldet har de blivit misshand
lade. Morfar och morbror är de som agerat kraftfullast mot våldet, och när 
ungdomarna flytt tillsammans med sin mor till morföräldrarna har fadern 
ringt och hotat eller tagit gevär och kniv med sig och sökt upp dem. När 
fadern haft ett av barnen hemma har han hotat att döda barnet om modern 
inte genast kom hem igen. Ungdomarna berättar att de upplevt hoten som 
konkreta och direkt genomförbara. En av dem (en flicka) tror inte att hennes 
far skulle kunna gå så långt som till att döda medlemmar ur sin familj. 

202 



Kapitel 9. Jag formades av våldet i mitt hem 

Pappa har utövat våld och mamma har stått ut med det, säger 
tonåringarna. De anser att modern har fått utstå mer än vad som borde vara 
möjligt för någon individ. De önskar att mamma hade fått ett bättre liv, men 
de är samtidigt tacksamma att hon stått ut, för om hon inte orkat så skulle 
familjen ha utplånats. Tretton av de femton ungdomarna säger uttryckligen 
att de lever idag för att modern förmått skydda dem mot faderns våld. Det 
har hon gjort genom att försöka styra över mannens aggressioner och 
våldshandlingar mot sig själv de gånger de varit riktade mot barnen. Hon har 
ljugit och tagit på sig skulden för sådana handlingar som väckt faderns ilska 
mot barnen. Hon har också provocerat fram ett oundvikligt bråk så att 
urladdningen kommit, misshandeln varit genomförd och lugnet återställt 
inför någon händelse som varit viktig för barnet; konfirmation, 
skolavslutning, födelsedag eller skolresa. Ibland har pappa förstått att 
mamma gått in som stöd och försvar för någon av oss barn och då har alla 
blivit misshandlade, konstaterar ungdomarna. 

"Tänk att hon stod ut i så många år! I minst fem år stod hon ut att bli 
misshandlad! Jag fickju ofta stryk själv, av pappa. Mamma har aldrig 
nånsin slagit mej eller mina syskon. Jag tycker min mamma är en 
otroligt stark människa som har klarat av att ha levt i det här i nästan 
20 år och ändå tagit hand om barn plus ett till barn, för pappa blev ju 
som ett barn; man skulle torka spyor och han vågade inte vara ensam. 
Mamma har blivit misshandlad, men hon skulle ha behövt all den här 
kärleken som hon har gett till oss barn, den skulle hon ha behövt för 
sej själv. Trots allt har hon kunna ta hand om oss med en sån trygghet 
och jag vet att hon inte skulle ha kunnat göra mer än hon har gjort. 
Mamma gjorde det hon kunde, men han förföljde oss alltid. " (flicka) 

"Men om hon sa emot farsan så fick hon ju en rak jävla höger ...Så 
det kan ju vara det som gort hon tyst. Om man har levt i förtryck i 
många år så kan det nog bli så. " (pojke) 

"Jag tror inte det. Berått mod, det tror jag inte. Jag har aldrig trott att 
hon skulle kunna bli dödad. Morsan hon överlever allt. För vi klarar 
oss inte utan henne, och därför så måste hon klara sej. " (flicka) 

"Jag vet att farsan skulle kunna döda mej. Om han bara blir tillräck
ligt förbannad skulle han kunna döda mej. Han är dessutom stor och 
stark. Morsan fick försvara sej med det hon kom åt; stekpannan, kni
var, porslin... han har fått sy en massa jävla stygn. Hon har slagit ut 
tänder på han. Hon fick försvara sej så gott det gick. Men hon började 
inte slå tillbaka förrän han gick på oss. Hon fick stryk många gånger 
själv innan. " (pojke) 

När ungdomarna talar om våldet och någon specifik händelse använder de 
uttryck som "pappa kunde ha dödat mig, oss". För att få veta om uttrycket är 
lite slarvigt använt eller om det ligger en verkligt upplevd känsla bakom den, 
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frågar jag upp om detta vid olika tillfällen. Alla utom en (flicka) är överty
gad om att fadern är fullt kapabel att döda allihopa och att han också skulle 
kunna göra det. 

"Han har ju kunnat döda oss flera gånger ... Och det är ju vad han 
har tänkt att göra. Visst är det sjukt?!" (flicka) 

"Jag var så chockad. Han har ju varit våldsam tidigare, men just då, 
då blev jag som ganska rädd. Jag sa efteråt att 'min pappa år inte min 
pappa'. Jag upplevde inte han som en pappa, va, en människa, utan 
det var som ett stort olustigt djur. Jag hade ju ingen chans, när han 
kom med yxan. Och så ... ögona på han! Gud, som när du ser en sån 
där thrillerfilm när dom har såna där blodsprängda stora ögon som 
sticker ut. Koögon! Han sa att han skulle döda oss. Han hade kunnat 
haft ihjäl oss. " (flicka) 
"Han skulle ju ha kunnat döda oss. Flera gånger om skulle han ha 
kunnat gjort det. Och han har aldrig ångrat nåt efteråt, aldrig sagt 
förlåt. Han anser att han är den fullkomliga människan, alltså. Men 
han kan ju inte ha varit nöjd med det han hade, för då skulle han inte 
ha slagit. " (pojke) 
"Jag trodde att han skulle slå ihjäl hon. Det tror jag. Det är han ka
pabel till. En gång åkte mamma på så mycket stryk så hon spelade att 
hon hade svimmat på golvet. Han sparkade på hon när hon låg ner 
och så. Når han såg att hon inte rörde sej längre så tog han jackan 
och gick. Den gången hade han lika gärna kunnat slått ihjäl hon. När 
han ser att hon gör motstånd och skriker och så, då får hon ju mer. " 
(flicka) 
"Han skulle döda mej, helt klart. Det vet jag. Men ända till dödsgrän
sen har det bara varit dom gånger han varit riktigt packad. Annars 
ger han upp efter ett några smällar. Han är farligast när han är gris-
full. Då har han ingen aning om var gränsen går. Då nöjer han sej 
inte med att slå tills han har kontroll, då skulle han lika gärna kunnat 
slå ihjäl oss. " (pojke) 

"Det kunde hända att vi varit döda. Mamma kanske hade varit död, 
nån av barnen kunde ha blivit dödad, han kunde ha haft ihjäl oss alli
hop. Vi var ju så hotade hela tiden. Han kunde ha dödat oss allihop. " 
(flicka) 

Att faderns våld har lett till att modern varit hotad och utsatt står helt klart 
för ungdomarna. Alla ungdomar talar om de fysiska följderna av våldet. 
Några talar om våldets effekter på moderns psykiska välbefinnande, och då 
ofta i relation till sin egen roll och sin eventuella insats för att förändra den 
situation som rått i hemmet. För någon av ungdomarna har insatsen bestått i 
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att markera gränser, för någon annan att avstå från att ingripa, då ansvaret 
och handlingsmöjligheterna i vissa situationer legat hos modern. 

"Mamma bryter ihop lättare än vad jag gör, så då fick jag trösta 
henne. Ibland så tröstade vi varann när vi båda två behövde det. Men 
det blev ofta så att jag skällde ut henne för att hon stod ut med det. 
Jag blev arg på henne för att hon fortfarande stod ut, hon skulle ha 
brutit upp. " (flicka) 

"Jag har varit rädd för att jag själv ska slå för att få slut på det hela. 
Då bruka jag gå därifrån. Jag försöker alltid undvika det våld
samma. " (pojke) 

"Jag var tvungen att få slut på det. Då fickjag ta kontrollen där och se 
till att det blev ett slut. Jag ställde han mot väggen, ställde krav. Åven 
mot mamma. Eller krav, det var ... vad heter det... ultimatum. Han 
eller jag skulle flytta. Jag skulle gå till sociala och få fosterhem om 
inte han flyttade. Då reagerade även mamma. " (flicka) 

"Mammas nye sambo, han slår henne han också. Mamma kom med ett 
jättestort blåmärke. Jag fattade inte först. Men sen till slut så berät
tade hon ju hur mycket stryk hon fick. Jag kan ju inte vara där hela ti
den och vaka över henne, jag kan inte hjälpa henne. " (flicka) 

Det är emellertid inte bara ondska ungdomarna ser hos sin far. Många av 
dem beskriver honom som en person som har två sidor, att fadern är som två 
olika personer. En som är den grymma, som de helst inte vill se som sin far, 
och en som de ser som sin far som har goda sidor. De flesta av dessa ung
domar säger att fadern har skadat dem, men han är trots allt den enda far de 
har. 

"Han är ju Doktor Jekyll och Mister Hyde, han är två personer. Den 
person som gör det här grymma är inte min pappa. Det är ingen per
son, det är en best, en hemsk typ. Min pappa, det är dom goda si
dorna, det är bara dom goda sidorna. Han var två helt skilda perso
ner. " (flicka) 

"Han kan vara en jävul, men han kan också vara den som alla ser upp 
till... himla intelligent och han kan prata för sej. Och välklädd har 
han alltid varit. Och han har aldrig suttit i fängelse, aldrig förlorat 
körkortet och så. Men, alla skulle tänka som han, tycka som han och 
han var bäst. Man fick inte ha några andra åsikter än han. " (flicka) 

"... det skulle vara skönt ...att slippa ha han. Men det är liksom, det är 
ju min farsa egentligen. Jag kan inte säja att... jag hatar han inte 
längst innerst, längst innerst känner jag nog lite sympati för han ändå, 
tycker lite synd om han. " (pojke) 
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"Min pappa, jag har förlåtit han på ett sätt, men ibland kan man ju bli 
lite bitter. Men det är ju bara den pappan jag har, och jag älskar han 
men inte hans handlingar. Även om jag inte har så mycket kontakt 
med han så har jag ju bara han som pappa. " (flicka) 

Orsaksförklaringar 

Ungdomarna inventerar alla tänkbara förklaringar till faderns våldsamma 
beteende. Den vanligaste förklaringen blir att det är sjukt, ett begrepp som 
står för något de känner på sig men inte kan definiera till innehåll. Om det är 
sjukt så borde fadern vara sjuk och då blir ungdomarnas slutsatser att det är 
psykiskt, en mental störning eller det som ligger i deras beskrivning av att 
det är "nåt jävla fel". 

"Alkoholen år inte orsaken men spelar en stor roll i det som blev. En 
hjälp på traven. Själva orsaken till våldet... Han känner sej väl miss
lyckad... jag vet inte. Han känner sej kanske inte tillräcklig. Jag vet 
faan inte. Jag vet inte alls hur han fungerar och tänker. Han måste ju 
ha nåt jävla fel. " (pojke) 

"Han kan slå utan anledning. Han slår när han är på dåligt humör. 
Okontrollerat. Det kommer när man minst anar det. Jag tror det är 
psykiskt. Att han kan slå och sen inte tänka, som om ingenting har 
hänt, efteråt. Det måste ju vara nåt psykiskt, för så kan jag inte tänka 
mej att man kan göra om man är frisk!" (flicka) 

"Det måste ju vara liksom nånting som är fel i skallen på han när han 
håller på som han gör. Psykiskt sjuk. Det måste vara nån jävla stör
ning i hjärnan. Den kan han ha fått vid födseln. Vissa har det från 
födseln. " (pojke) 

"Det måste ju vara nåt jävla fel. Man är inte fullt frisk när man håller 
på sådär. Att klappa till nån nån gång ... det är en sak ... men att 
misshandla, att slå rejält och upprepade gånger... då är det nåt fel! 
Ett slag kan man utdela, och sen ångra sej efteråt, men misshandel! 
Det är nåt jävla brutalt!" (pojke) 

Den egentliga orsaken till våldet har ungdomarna inte fått klarlagd. Tre av 
dem har frågat sin mor, som säger att hon inte vet, vilket de till fullo förstår 
då det aldrig gick att i förväg räkna ut vad som skulle utlösa misshandeln. En 
pojke och en flicka har haft sina morbröder att prata med, men de kunde 
aldrig prata om orsaken till våldet utan bara om den konkreta situationen, 
säger de. För samtliga ungdomar gäller att de ofta fick stryk utan att förstå 
anledningen. Varför det förekommit våld i hemmet har de aldrig fått svar på, 
vilket i sin tur lett till att de gissar sig till vad orsaken kan vara. Det kanske 
är så att mamma är för stark, att alkoholen hjälper till eller att pappa känner 
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sig misslyckad och otillräcklig, resonerar ungdomarna. Föräldrarna kanske 
har lärt av sina föräldrar att det är så det ska vara i ett parförhållande eller 
fostrade till att våld lönar sig. Det kan också vara faderns temperament, 
kontrollbehov eller behov av makt över situationen och över familjemed
lemmarna. Någon av ungdomarna skyller våldet på modern. 

"Kanske det beror på att mamma är stark, har en stark utstrålning på 
nåt vis, kanske. Så att dom (männen, min anm.) kanske vill kämpa ner 
henne och trycka ner henne i skorna, kanske. " (flicka) 

"Missbruk! Och så morsan! Hennes mentalitet. Det är hon som startar 
grälen, oftast. Så jag skyller på hon. Hennes mentalitet. Ja, det kan 
jag inte förklara. Jag kan bara förklara hennes beteende, jag kan inte 
förklara hur hon resonerar. Det vet hon inte själv. " (pojke) 

"Hon kanske är honungen och dom är bin, kanske. Jag vet inte vad det 
kan vara för nånting. Vem vet, det kanske är hennes röda hår! Nej, jag 
måste... nej, jag vet faktiskt inte. " (flicka) 

"Varför dom bråkade och fortfarande gör det, det vet jag inte. Dom 
älskar varann, nåt jävulskt mycket. Annars skulle dom inte spendera 
tid hos varann. Dom är så sammanfogade så dom är ett. Det är kärlek 
och beroende. Morsan säjer att hon älskar farsan. Och farsan avgu
dar henne så han är nåt jävulskt svartsjuk. Dom kanske har lärt sej att 
det ska så vara. Kanske av sina föräldrar... Vi lär ju oss alla av våra 
erfarenheter. " (pojke) 

Det måste finnas skäl till att våldet far möjlighet att pågå i familjen, säger 
ungdomarna, som har egna förklaringar till detta. Dels beror det på att fadern 
missbrukat alkohol och fått hjärnskador och att han inte far någon som helst 
hjälp och behandling för detta. Dels är det, säger åtta av tio flickor, att ingen 
i familjen får hjälp med att bearbeta det som hänt och därför bryts inga 
mönster utan allt pågår i sina banor. Då blir det ett mönster som alla bär med 
sig resten av livet, vem man än lever tillsammans med. En annan förklaring 
som ungdomarna funnit är att människor runt omkring är fega och därför är 
det ingen som ingriper. Om folk skulle reagera och ingripa så hade våldet 
kanske upphört för länge sedan. Slutligen konstaterar fyra ungdomar att det 
är ödet som styr, och det kan man inte göra något åt. Två flickor säger dess
utom att Gud styr ödet, det är Han som gör så att det händer. 

"Det är ju fyllan som gör det! Han blir ju en helt annan människa när 
han dricker. Våld hade nog förekommit ändå, men inte i den utsträck
ningen. " (pojke) 

"Jag tror att pappa har haft en jobbig barndom. Sen ... hans alkoho
lism. Sen så har han ju en väldigt speciell personlighet. Väldigt domi
nant. Har aldrig fel. Det är aldrig hans fel om nånting händer. Han är 
barnslig, eller han har ett barns hjärna, om man säjer. Men, alltså, 
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han tar aldrig ansvar för sina handlingar. Jag vet inte ... det kan ha 
med hans egen barndom att göra. Dom som utsätter sina barn för 
övergrepp har ofta varit utsatta själv som barn. Eller ofta gör knäppa 
saker, för att dom haft det svårt. " (flicka) 

"Det är nog ingen fler i hans släkt som är sån, tror jag. Men sen beror 
det ju på uppfostran också. Han har inte haft det så jävla lätt. Jag tror 
att farfar har slagit farmor också. " (pojke) 

"Jag vill att folk ska ingripa, att dom inte ska vara så fega, dom ska 
lägga sej i, dom ska bry sej, ringa soc eller polisen. Jag vill att dom 
gör nånting! Jag år less på att ingen gör nånting, det är inte bara jag 
som ska göra allt. Folk ska ta ett större ansvar för varann, framför allt 
för barn och ungdomar. Dom har kanske sett, men dom har inte gjort 
nåt jätteingripande! Hade dom gort det så hade det kanske varit slut 
för länge sen, den där skiten!" (flicka) 

"Men Gud styr ju ödet. Det är ju Han som gör så att det händer. För 
ödet, det är ju det som händer och som man inte kan göra nånting åt. 
Men Han sitter där uppe, om det nu finns nån Gud, och Han sitter där 
uppe och bestämmer och härskar, då är det ju Han som gör det, då är 
det ju Han som är ödet. " (flicka) 

Våldet påverkar 

En barndom och uppväxt med våld, det är vad som kännetecknar mitt liv 
säger de femton ungdomarna. Ungdomarna som talar om sin barndom som 
annorlunda än andras, med andra erfarenheter men ändå värdig i betydelsen 
"min barndom". Någon säger sig ha gått miste om sin barndom. De flesta av 
dessa ungdomar har fått "bli vuxna" och agera vuxet tidigt i livet, de har inte 
hunnit vara barn, och leka på barns vis. 

"Jag klandrar min farsa för att jag aldrig har fått uppleva min barn
dom, för att jag fick se efter min mamma då helt enkelt. En tid kunde 
jag inte ens gå in i samma rum som han, det gick inte. Jag tyckte så 
illa om han. " (flicka) 

"Det jag lärde mej hemma var att ta hand om mina föräldrar. Jag 
funderade inte på mej själv. Det hade jag inte tid med. Jag gick alltid 
omkring och funderade över hur det stod till med morsan och farsan. 
Mina tankar kretsade kring hur dom hade det. Jag skulle sköta dom. " 
(pojke) 

"Mamma, hon var nog mer mamma när pappa var nykter. Då var hon 
den som bakade bullar och lagade pannkakor med oss. Jag gick in och 
tog en del av ansvaret när pappa var full. Inte så att jag måste utan 
för att det kändes så. Jag gjorde det för familjen. Ett barn vill ju hålla 
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ihop en familj. Och jag gjorde det för att det var normalt, det var lik
som inget snack om saken. Men sen, när pappa var nykter, då kunde 
jag leka med mina småsyskon och mina kusiner ...då lekte jag med 
Barbie och byggde och var barnslig... och mamma var mamma. Jag 
tror att det var bra att jag fick vara barn också. För om jag hade mis
sat min barndom så tror jag nog att jag hade fått det jobbigt. Senare. 
Jag tror inte att det år bra att missa hela sin barndom, man måste få 
leka. Jag har fått många erfarenheter, men jag har inte missat min 
barndom!" (flicka) 

Våldet har påverkat, det vet jag, säger de flesta ungdomarna, som tror att 
våldet påverkat dem så att de har blivit elaka. Det sätt som fadern betett sig 
på har varit sjukt och hans sjuka tankebanor har smittat av sig. Att varje dag 
få höra hur dåligt allt och alla är, gör att man själv tänker så till slut. Min far 
har utnyttjat andra människor utan att tänka på någon annan än sig själv. Han 
har utnyttjat mig också, säger ungdomarna, och då har jag blivit misstänk
sam. Våldet och rädslan för det har gjort så att jag provocerar fram det ound
vikliga våldet, säger flera flickor. Min far har påverkat min utveckling fel. 
Jag blev sån, säger ungdomarna. 

"Ja, inte ett gott ord om nån... man har alltidfått höra hur dåliga alla 
år. Når man får höra det där varenda jävla dag, då blir man ju lite så 
själv också. Det där smittar ju av sej. Man blir påverkad av det. Himla 
mycket!" (flicka) 

"Han använder folk och utnyttjar folk och har bara sitt eget intresse i 
centrum. Hur stor skada det än gör på andra, på sin fru och sina barn 
... Och när han har varit sådär mot mej så har jag blivit misstänksam 
mot människor... han har påverkat min utveckling fel!" (flicka) 

"Det där är en psykologisk bit, tror jag. Och det förstår jag mej inte 
på. Men nånting måste ju har påverkat mej... Jag har ju inte lätt för 
att ta till vapen, det vet jag att jag inte har. Jag har svårt att börja slå 
nån. Jag kryper hellre undan... Nej, jag vet inte..." (pojke) 

"Jag var alltid beredd på att det skulle bli bråk, och det blev det näs
tan alltid. Och var det inte dom som startade det så var det jag. För 
att jag liksom provocerade så att det blev bråk Jag blev sån. Jag drev 
fram det, för jag visste att det skulle komma, och då kanske jag fram
kallade det själv. " (flicka) 

"Det jag har varit med om har påverkat mej att bli bättre än vad jag 
skulle ha blivit. Allt det onda hade nåt gott med sej. " (pojke) 

De flesta flickor anser att förklaringen till faderns våldsbeteende kan ligga 
både i hans personlighet och i hans barndomsupplevelser. Förståelsen hos 
flickorna ligger i tanken att man kan göra dumma saker för att man haft det 
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svårt. Den försiktighetsåtgärd de själva vidtar, och föreslår åt andra, är tänka 
efter och utveckla ett sjätte sinne. Det skulle kunna fungera som en spärr mot 
att upprepa dumheter. Man ska lära av det svåra och kanske det är det som är 
meningen med hela min uppväxt, funderar ungdomarna. 

"Man måste tänka efter. Hela tiden. Till slut blir det som ett sjätte 
sinne, att man börjar tänka efter. Det blir ett automatiskt tänkande. 
Jag tror att det blir som nån sorts spärr för att göra samma dumheter 
igen och igen. " (pojke) 
"Jag tror att det var meningen. Mina svåra år har jag nog fått för att 
jag ska förstå och vara beredd att se barnens situation i framtiden. 
Om jag inte hade haft dom svåra åren så hade jag inte haft dom här 
tankarna heller. Då hade jag inte suttit här heller. " (flicka) 

Ungdomarna bär på tunga och svåra minnen, säger de, tunga som en 
ryggsäck full med sten. De ungdomar som har flyttat hemifrån har börjat 
tänka tillbaka. Det gör ont att minnas och det är svårt att anklaga sin egen far 
för det onda. Men, säger de, våldet går inte att dölja eller bortförklara, det 
hände alltför ofta och satte för djupa spår. 

"Om jag ska ta mina tyngsta minnen så gäller dom dom bråk min far 
har ställt till med. Det kommer jag inte ur. Dom tankarna följer med 
hela tiden. Dom känns när jag andas. Det är ingenting jag minns sen 
förr som jag kan säja att jag känner mej jättelycklig över. Det vore att 
ljuga!" (flicka) 

"Dom minnen som dyker upp har jag börjat titta på ... Jag har inte 
riktigt förträngt dom, men jag har inte velat tänka på dom. Jag har 
aldrig velat kännas vid dom tankarna hos mej. Jag får minnesbilder 
som dyker upp, men jag stoppar ner dom igen, det gör så ont. Och jag 
försöker att tänka på dom bilderna när jag har det lugnt i övrigt. Och 
försöker titta på dom en liten bit i taget... Och det jobbigaste är att 
jag kan ju inte anklaga min pappa, för han är ju ändå min pappa. " 
(flicka) 

"Det som jag kommer ihåg från jag var liten det var att jag åkte på 
picknick med mormor och morfar. Och sen kommer jag ihåg mamma 
som grät och pappa som slog. Det är dom minnen jag har som star
kast. Det är väl för att dom upprepades så många gånger, både att vi 
åkte på picknick och sen att han slog henne så ofta. " (flicka) 

Makt och kön i nära relationer 

Ungdomarna synar föräldrarnas relation och kommenterar den. De talar om 
hatkärlek, om en relation där de slåss och använder tillmälen mot varandra 
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för att dominera. Det var bra att de flyttade isär, bra att de skildes, tycker 
ungdomarna. Det skulle de ha gjort tidigare om modern fått som hon ville, 
men fadern hotade och det drog ut på tiden. När de skildes togs pappan om 
hand av polisen, säger en pojke och två flickor. 

Att förhållandet mellan föräldrarna är ojämlikt är något som flera av ung
domarna kommenterar. Det är dock skillnad i flickornas och pojkarnas utsa
gor. Flickorna anser att deras mor alltid har ställt upp och tagit hand om 
fadern och barnen, medan fadern varit våldsam mot modern och pratat illa 
om henne. Två av pojkarna anser att eftersom faderns arbete och lön var 
något modern levde på, fick hon lov att stå ut med hans våld. 

"Dom kunde ha flyttat ifrån varann tidigare. Mamma ville ju det. Men 
hon vågade inte. Hon var räddför att bli dödad. Han hade antagligen 
slagit ihjäl hon. Han blev ju inlåst när dom skildes. Polisen hämta 
han. Då satt han inne ett tag. Mamma var ju hela tiden rädd, hela ti
den hotad, hela tiden slagen. Men hon vågade inte bryta upp. " (pojke) 

"Han snackar skit. Och han ska inte snacka så mycket skit om 
mamma. Hon har försökt hjälpa farsan i tjugofem år, och han är lika
dan än ... det år han som är hopplös. Hon tar hand om barnen. Och 
hon är aldrig arg. " (flicka) 

"Farsan har använt våld. Men han var ju helt klart den smarta intel
lektuella och morsan kunde inte ta vara på sej själv vare sej ekono
miskt eller praktiskt, inte ens ett arbete kunde hon sköta. Hon var för 
barnslig. Det var ju hans pengar, hon jobbade ju inte ens, så det var 
bara att rätta sej. Om hon skulle bo med han fick hon acceptera det. " 
(pojke) 

"Dom slog varann. Och ingen vann. Båda förlorade tycker jag. Dom 
var ganska jämbördiga. Båda var rädda, det vet jag nu. Då trodde jag 
bara att dom var förbannade, att det var ren ilska. Jag var jätterädd 
då. Morsan är egentligen inte ute efter våld och det är inte farsan 
heller. Det enda dom är ute efter är att psyka varann totalt. Och det 
vet dom båda två, vad jag förstår, att det handlar om det, om att do
minera. Det var inga sexuella inslag, inte alls, inga tendenser till det 
över huvud taget. Men tillmålen som hora och luder, horbock och sånt 
haglade. Farsan har alltid varit rädd för att förlora morsan, han äls
kar hon så jävla mycket. Morsan tycker nog lika mycket om han. Hon 
drömmer nog precis som jag om att allt ska bli bra. " (pojke) 

Drygt hälften av ungdomarna beskriver att modern även har fatt acceptera 
faderns/mannens otrohet. Det är något som ingen av flickorna tänker accep
tera för egen del. 

"Han var snäll, men konstant otrogen. Pappa drog iväg. Han hade 
fyra stycken samtidigt, åt alla väderstreck. Och det är ju inget kul! 
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Otrohet är inget för mej. Jag vill ha det lugnt och stabilt, det är 
mycket bättre. Jag vill inte ha det som mamma har haft det. " (flicka) 

"Han kunde säja att han skulle ut och köpa tidningen, och så kom han 
tillbaka tre dar efteråt. Då hade han varit ute och haft andra och så 
där. Han tryckte ner mamma på det sättet också. Han brydde sig inte 
om oss då. Jag vet inte riktigt. Men skulle nån vara otrogen mot mej, 
då skulle jag bli lessen. Jag skulle känna mej jättevärdelös. Jag skulle 
aldrig kunna förlåta nåt sånt. Det kvittar hur mycket jag älskar han. 
Jag skulle känna att då är det nåt fel på mej. För varför skulle han 
annars behöva nån annan. Det är ju det första jag skulle tänka. " 
(flicka) 

Flickorna anser vad gäller barns behov av en mor respektive en far att beho
vet av modern är större, helst om barnet är en flicka. Fadern bör emellertid få 
finnas med han också, även om en far "kan vara rena ondskan". 

"En mamma behöver man mer av. Om man är tjej behöver man en 
mamma mer. Det kanske skulle vara annorlunda om jag var kille ... 
jag vet inte. " 

"Barnen behöver mamman mer än pappan. Men pappan får inte 
känna sej utanför, så han måste få vara med. Jag tror att barnet får en 
bättre papparelation om farsan varit pappaledig. Men jag tror att 
mamman känner mer för barnet, tar mer ansvar för det och är snäll 
mot det. En pappa kan ju vara mindre känslig, ja till och med använda 
våld mot barnet. Det är i alla fall ett faktum, det vet jag ju, jag har ju 
märken kvar på kroppen efter den behandling jag fått av min farsa. 
Farsor kan vara rena ondskan!" 

Flickorna ser på sina relationer till individer av det egna respektive det mot
satta könet De flesta flickor tycker bäst om pojkar som kamrater, de litar 
mer på pojkarna än på flickorna. Tjejer är dumma och lättlurade, naiva och 
blåögda och faller för några vänliga ord från killarna, säger de, och konstate
rar att tjejer är jobbiga! 

De flesta flickor anser att pojkarna är bättre, helst de som är äldre, mer er
farna och stabila, som samtidigt bjuder mer motstånd. Karlarna behöver 
någon att vara stolt över, enligt flickorna, och flera av flickorna vill skaffa ett 
bra arbete för att han ska kunna vara stolt över henne. 

En bra relation innebär trygghet för flickorna. Några av flickorna säger 
att de har svårt att vara sig själva tillsammans med pojkar, och när de blir 
betraktade som ett objekt i stället för en individ mår de direkt dåligt. Hälften 
av flickorna har haft ett längre förhållande och blivit misshandlade av sin 
partner. De beskriver att känslorna för honom dog ut när han började bli 
våldsam. 
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"Killarna går an, men tjejerna är så jobbiga! Nån enstaka tjej går att 
prata med, som förstår mej och mina behov ... vad jag har gått ige
nom. " 
"Tjejer håller på och viskar och har sej, bara skvallrar och så, har 
roligt åt nån som far illa och så. Fast det är klart att killar gör det 
också, men det brukar inte vara i den mängden alltid. Och killar är 
roligare med. " 

"Killar vill ofta ha mjuka såna där som böjer sej för deras vilja. Som 
dom kan bolla med som dom vill, i princip. " 

"Jag har ju haft mest killkompisar. Som är äldre än mej. För jag vill 
ha det där motståndet. Jag tycker om killar bäst, för dom är alltid så 
stöddiga och stora och man går inte så lätt igenom dom. Sen så vet 
man ju hur killar är. Pillriga i händerna och så. Då vill jag därifrån. 
Jag tycker det är bra när dom är stöddiga, men ibland är det inte så 
bra att dom är stora och kraftiga. Då kan man inte säja ifrån så bra. " 

"Jag var mannekäng och... Då önskade jag att jag hade fått jobb som 
vaktmästare eller nåt sånt där i stället. Nåt karljobb eller så, bara för 
att få visa att jag duger, jag är en människa... men inte så där... jag 
blir bara till en sak, en pryl eller vad det nu heter ... objekt. Det är 
otäckt. Söt eller vacker är bra att vara, men sexig kropp eller läcker... 
Usch!" 

"Männen. Jag tycker att dom är inte värda att tycka nånting om. Gör 
allting bara för sitt eget bästa och inte bryr sej om andra. Bara tar det 
bästa åt sej själv. " 

"Jag slutade älska han. Det tog slut när han började misshandla mej. 
Det var som nåt som dog i mej. Då var det ju inte kärlek längre från 
min sida. Min kärlek dog ut när han behandlade mej så. Och före, då 
var jag så vansinnigt lycklig med han. " 

"Det blir han som får fria. Så vill jag ha det. Om vi gifter oss... det är 
inte nödvändigt för min del. Jag har han ändå. Han skulle aldrig 
lämna mej, det vet jag. Där tycker han att jag är väldigt självgod. Men 
jag har aldrig varit så här trygg och nöjd nån gång i mitt liv förut. Jag 
har aldrig haft det så bra som jag har det nu. Inget jobb, ingen riktigt 
bra lägenhet, inga bra möbler... men ändå. Jag är nöjd. " 

Pojkarna talar nästan uteslutande om flickor, kvinnor, fruntimmer eller kär
ringar och i mycket få ordalag om individer av manligt kön. Pojkarna talar 
om det motsatta könet med ett annat ordval och längre utläggningar än vad 
flickorna gör. 

Pojkarna tycker att det är orättvist att vackra flickor oftast kan förlita sig 
på sitt utseende, vilket inte en pojke kan, utan han blir utstött i stället. Poj 
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karna anser att flickorna dessutom använder sig av sitt utseende. Därför talar 
pojkarna om flickor som kan vara "som lingon och blåbär, som allemans
rätt", och det är inte något som pojkarna anser vara särskilt hedrande. 

En av pojkarna anser att det inte ska talas om jämlikhet i den utsträckning 
det görs och en annan pojke vill absolut inte kallas kvinnomisshandlare bara 
för att han anser att flickvännen gjort sig förtjänt av en smäll ibland. Poj
karna tycker i gemen att det är svårt att förstå sig på flickor, även om det går 
att prata med dem om det mesta de själva går och tänker på. 

"Hon kan bli vansinnig. Om man inte håller vad man lovar, då jävlar! 
Faan hon kan bli tokig ibland. Hon har faan gort sej förtjänt av en 
smäll då! Jag skulle inte kunna slå hon ordentligt. Jag slår bara för 
att markera att nu är jag riktigt sur. Jag ger hon en örfil. Jag vet 
också att den gången hon slår mej, då är det nog, då slutar vi. Jag är 
starkare. Jag behöver egentligen inte vara rädd för hon. Hon är 
chanslös mot mej. Men jag ger hon inte mer än några rejäla örfilar 
nån gång i halvåret. Om jag var en kvinnomisshandlare ... Det skulle 
kännas för jävligt. Jag skulle faan göra slut. Då skulle jag faan känna 
mej som farsan! Han har ju dunkat på morsan dugligt! Nää, jag skulle 
känna mej riktigt jävla dålig. Och då skulle inte jag vilja vara kvar 
med hon. Vid misshandel. Men en smäll, det accepterar vi bägge två. 
En smäll för att markera att nu är det bra. Det har vi accepterat 
bägge två för länge sen. Det är bara som en oskriven lag vi har. Det 
bara är så. " 

"Kvinnor ska sluta vara nojiga på våldtäktsmän och i stället träna ka
rate. Då kanske man slipper allt det här jävla dravlet, kärringföre
ningar som är ute och vaktar på gatorna med peppar och så. Löjligt! 
Snacka inte om för grov jämlikhet. Man kan ha gräl, diskussioner, och 
dom kan snacka skallen av en garanterat. Och alltid när man ska 
snacka med dom får man passa sej för att inte såra dom. Dom tar rus
kigt illa upp för nånting man säjer. Det gör inte en karl. " 

"Det finns grejer man kan prata med fruntimmer om, som man inte 
kan prata med karlar om. Det mesta. Vad man tänker. " 
"Fruntimrena dom kan ge en en örfil och sen börjar dom grina, och så 
springer dom därifrån och börjar slå igen dörrar och ... Men det är 
väl okej, men det är lite skumt, tycker jag. Mitt i all tuffhet så, poff, 
och gråt. Jag hajar inte det där. " 

"Jag kommer bra överens med båda könen. Neej, killar behöver inte 
meka med bilar. Tjejer behöver inte heller stå vid spisen. Alla klarar 
både att diska och meka. Det beror på vad man vill och vad man prö
var på. " 
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Framtiden 

Vi har hunnit rätt långt i våra samtal innan frågan om framtiden kommer på 
tal. Det är inte alla ungdomar som spontant uttalar något om sina tankar om 
framtiden. De som gör det har en längre berättelse att komma med, vilken 
innehåller faktorer som att ha en man/fru, barn, arbete, få möjlighet att resa 
och bo i ett hus på landet med många djur. Den framtidsdrömmen delas av 
de allra flesta, både av flickorna och av pojkarna. 

Drömmen om den goda familjen finns hos samtliga. Dessutom delar de 
en känsla av att det finns villkor för att lyckan och välmåendet ska infinna 
sig. Elva av ungdomarna uttrycker denna känsla med att säga att de aldrig 
kommer att må bra så länge fadern finns i livet. 

Flickornas uttalanden liknar beskrivningar av kärnfamiljen: 

"Det här året är planerat! Vi har planerat hur vi ska fira jul, nyår, 
syskonens födelsedagar och sen är det förlovning och min killes födel
sedag. Och det är klart - man söker ju alltid jobb, försöker skrapa 
ihop till semester och körkort. Sen blir det väl några ungar. Och sen 
ska vi hitta en stuga på landet så vi slipper ha barnen i stan. Och så 
ska vi ha djur. Bara jag får han så måste jag säja att jag är nöjd! Jag 
kanske jobbar på nån bensinmack eller nånting, jag vet inte. " 

"Jag har ett litet barn. Och ett bra jobb. Kanske en stuga på landet 
eller i skogen dit jag kan resa själv, ingen annan, och bara få koppla 
av. Och så mår jag betydligt bättre. Och min far är död! Jag tror inte 
att jag riktigt kommer att släppa loss förrän han är död. Jag känner 
mej hotad. Jag är rädd att han ska hitta mej. " 

"Om fem år mår jag bättre än nånsin tidigare. Men jag kommer inte 
att må bra så länge farsan finns i livet. Han ska aldrig få träffa mej 
och mina ungar ska aldrig behöva se han. Det låter kanske hårt, men 
dom som har mött han förstår mej. Han ska inte få förstöra mer av 
mitt liv..." 
"Jag tror inte att jag ska råka ut för samma som mamma. Det är klart, 
det finns inga garantier för att jag inte kan göra det, det vet man ju 
aldrig om framtiden, men jag tror inte det. Jag vet ju hur det har varit 
och jag vill inte att mina barn ska ha det så. Jag vill ju att dom ska ha 
det bra. Försöka vara en bra mamma. En trygg familj. En stöttande 
familj. En hjälpande familj och ... en familj där man kan prata om 
verkligheten med sina barn. Dom måste få veta hur verkligheten kan 
vara. " 

Pojkarnas uttalanden innehåller dessutom en uttalad oro och en osäker
hetskänsla. De vet inte vad som ska hända. De önskar sig kontroll och försö
ker att fa kontroll, men kan inte vara säkra på att uppnå den kvalitén på livet. 
Och - om kontrollen saknas kan vad som helst hända. 
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"Jag hoppas att det blir så. När jag är 40, säjer vi. Full kontroll. En 
vanlig tråkig 40-åring med full kontroll, liksom. Hela tiden. Då ska 
jag ha en utvecklad instinkt! Då ska jag ha så pass kontroll att jag 
inte slår hon på käften eller nåt sånt där dumt, liksom. Slår sönder lä
genheten ... eller hänger mej ... hoppar från stora bron eller så. Jag 
vill inte bli som pappa. Jag vill bli av med han. Mitt liv börjar inte 
förrän pappa år död. " 

"Iframtiden har jag det säkert bra! Jag är knarklangare på full tid!... 
(ser på mig, min anm.) Nehej, ursäkta. Nej, jag vet inte, jag har inte 
en aning. Jag kanske sitter på kåken för att jag mördat nån. Det kan 
hända vad som hebt. Jag kan sitta på kåken för att jag har slagit ihjäl 
nån. Det ligger mycket i det. Det är det som är det jävliga! Jag vill 
inte chansa och säja det till mej själv att jag ska lyckas, för jag är inte 
så säker på det. För blir det inte så, då känner jag mej misslyckad sen. 
Vem faan säjer inte att jag kan misslyckas. Och hur faan ska jag då bli 
när jag misslyckats?" 

"Det börjar bli bara större och större mängder alkohol. Och oftare. 
Jag har kontroll på det. Jag kan fortfarande säja nej. Jag vill inte. Jag 
söker nånting. Jag söker nånting som jag inte ska söka egentligen. Att 
det ska gå åt helvete. Att jag ska bli alkoholist och sen ska jag köra 
ihjäl mej. Det är väl det jag söker i grund och botten. Men jag vet inte. 
Jag vill det inte, men det är nog nåt undermedvetet. Jag har bara en 
känsla av att det kommer att gå åt helvete. Jag har haft en aning, som 
har legat här bak, ett sjätte sinne som säjer att det här kommer att 
hända. Nånting kommer att gå åt helvete. Och vad, det vete faan. " 

Summering 

En gemensam utsaga i ungdomarnas berättelser är att fysiskt våld gör ont 
men att det psykiska våldet är värre. De är överens om att våld inte ska före
komma i en relation men samtidigt lika överens om att våldet är svårt att 
undvika. Våldsmännen går inte att känna igen på utseendet och det finns 
heller inga speciella signum för vilka kvinnor som skulle kunna bli miss
handlade. Mönstret upprepar sig då mannen har lätt för att hitta en kvinna 
med dåligt självförtroende att misshandla. Kvinnan har inte lika lätt för att 
känna igen en våldsverkare på den bild han visar upp offentligt, och därige
nom undvika att bli misshandlad. 

Våldets orsaker går att finna i alkohol och droger och dessutom något 
som är "sjukt" hos fadern, det är något psykiskt fel på honom. Att fadern 
beter sig våldsamt kan ha med hans personlighet att göra, han kan bära på 
svåra barndomsupplevelser tror ungdomarna, som själva ofta fick stiyk men 
aldrig förstod varför. Minnena tränger på och det går inte att bortförklara det 
som hände, det satte sina spår, säger de. Kanske är meningen med det hela 
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att vi ska lära av det svåra, men min fars våldsutövande har påverkat mig till 
att tänka dåligt om mig själv och att vara misstänksam mot andra människor. 
Våldet och rädslan har gjort så att jag provocerar fram våld, säger några av 
flickorna. 

Alla utom en flicka är övertygade om att deras far skulle kunna döda dem 
och resten av familjen. Samtliga har upplevt hoten som konkreta och genom
förbara. 13 av de 15 ungdomarna anser att de lever idag för att modern kun
nat skydda dem mot faderns/mannens våld. 11 av 15 konstaterar att de inte 
kommer att må bra så länge fadern finns i livet. I framtiden vill alla ungdo
mar leva i en trygg familj. Flickorna talar om kärnfamiljen och pojkarna talar 
om att de vill ha full kontroll på livet, ett mål de är rädda för att inte kunna 
uppnå. 

Ungdomarnas utsagor skiljer sig åt i några avseenden. Flickorna säger att 
de inte skulle kunna tänka sig att delta i slagsmål medan pojkarna tycker att 
ett rejält slagsmål kan vara avkopplande. Några av ungdomarna anser att de 
har haft och fått uppleva en barndom, att vara barn, medan några anser att de 
har haft en annorlunda barndom och tvingats bli vuxna, mogna alltför tidigt. 
Ett par av ungdomarna anser att modern är den som förorsakat våldet genom 
att provocera. Andra kan söka förklaringen i att pappa har missbrukat alko
hol och droger och fått hjärnskador. Eller att mönstret kan inte brytas då det 
inte sker någon bearbetning (flickor). Det skulle också kunna bero på att 
ingen ingriper och därför blir det våld. Eller att ödet styr (och Gud styr ödet) 
och det går inte att påverka. Ytterligare en förklaring kan vara att mor och 
far kanske har lärt sig av sina föräldrar att det ska vara så. Föräldrarna borde 
ha skilts tidigare, säger ungdomarna. Flickorna anser att modern ställer upp 
och tar allt ansvaret och fadern är otrogen, vilket är något de inte skulle ac
ceptera för egen del. Även pojkarna anser att det är modern som har tagit 
ansvaret för familjens välbefinnande. 

En bra relation med en partner är en trygghet, vilket flickorna strävar ef
ter men dock inte uppnått. Flera av dem har blivit fysiskt misshandlade och 
säger sig ha förlorat sitt självförtroende i förhållandet med pojkvännen. Poj
karna talar om individer av kvinnligt kön som flickor, kvinnor, fruntimmer 
och kärringar. De är av en sort som är mycket komplicerad och svår att för
stå sig på, även om det går att prata med dem om det mesta. Diskussionen 
om jämlikhet ska inte drivas för långt, konstaterar en pojke. En annan pojke 
talar om att "jag ger hon en smäll, men kalla mej inte för kvinnomisshand-
lare som farsan!" De fem pojkarna har vid något tillfälle utövat våld mot en 
flickvän. 

En hel del av ungdomarnas utsagor kan tyckas motsägelsefulla. Alla sä
ger att de varit rädda för våldet och slagsmålen samtidigt som pojkarna säger 
att ett rejält slagsmål kan vara avkopplande. Ungdomarna tar avstånd från 
våld samtidigt som pojkarna kan tänka sig att slå sin flickvän för att markera 
sin ställning. Samtliga tycker illa om den del hos fadern som visar ett våld
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samt beteende samtidigt som de vill tycka om sin far. Min far har skadat mig 
med sitt våld men han är trots allt den enda far jag har, säger de. 

Det mest motsägelsefulla ligger kanske i tankarna om att anpassa sig till 
våldet. Pojkarna säger å ena sidan att modern lever på faderns lön och får 
acceptera hans villkor, men att hon å andra sidan inte ska anpassa sig efter 
hans krav för att undvika våld. Däremot kan den egna flickvännen fa sig en 
smäll för att anpassa sig. De flesta flickorna säger att de själva aldrig skulle 
acceptera otrohet och våld, samtidigt som de tycker att deras mor ska an
passa sig efter faderns krav för att slippa bli misshandlad. Flickorna själva 
strävar efter en god parrelation som de kan må bra i, samtidigt som de inte 
mår bra och flera av dem blivit misshandlade av en pojkvän de ändå stannat 
kvar hos. 

Självbild 

När ungdomarna skildrar händelser ur livet beskri
ver de vid några tillfallen även sig själva i konkreta 
ordalag. Om berättandet inte kommit spontant har 
det hänt att jag frågat: Vem är du? Hur är du? Av 
svaren att döma har de tänkt en hel del på vilka de 
är, främst i jämförelse med andra jämnåriga och i 
jämförelse med mor och far. När tonåringarna sät

ter ord på bilden av sig själv visar det sig att den är tämligen likartad. Både 
flickor och pojkar säger om sig själva att de ofta får en känsla av att inte 
duga. De önskar att de kunde prestera bättre i skolan och de vill vara värda 
någonting i någon annans ögon. Att de inte duger har de fatt höra många 
gånger av föräldrarna, främst av fadern. Ungdomarnas beskrivning visar att 
de anser sig vara annorlunda än sina jämnåriga kamrater, vilka de upplever 
som omogna och som beter sig barnsligt. Fjorton av de intervjuade ungdo
marna berättar att de varit hackkycklingar och mobbade, att de har ett mer 
moget sätt att tänka och att detta kan kännas mästrande för kamraterna. 
Samtliga ungdomar känner sig oönskade och utanför. I sina berättelser lyfter 
de hellre fram andra individer än sig själva i fokus. De är försiktiga med att 
uttala värderingar om sig själva, sina egenskaper och personligheter. 

I de närmast följande avsnitten Flickorna som individer och aktörer och 
Pojkarna som individer och aktörer beslyses det sätt på vilket ungdomarna i 
sina uttalanden beskriver sig själva, den bild de ger av hur de anser sig vara 
som personer. Därefter kommer deras uttalanden om sin eventuella likhet 
med sin mor respektive sin far i avsnittet Lika eller unika? 

Självbild 
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Flickorna som individer och aktörer 

Flickornas gemensamma bild av sig själva är den att de alltid ser när andra 
behöver hjälp, och ställer upp för andra när de har möjlighet till det. De 
tycker själva att de har kreativa sidor. De har till exempel skrivit en stor 
mängd dikter och många dagböcker och fått beröm för sitt skrivande. De kan 
dock ge intiyck av att vara splittrade och motsägelsefulla. 

"Jag försöker ställa upp på folk som behöver hjälp, som också ställer 
upp mot mej då. Jag försöker göra någorlunda rätt för mej. Jag har 
fantasi och jag har drömmar som jag försöker att leva upp till. För 
när jag har det så finns det alltid ett mål, nånting som jag tror på. Och 
då går det oftast bra. Och min fantasi gör att jag kan skriva av mej. 
Jag har fått mycket beröm för det jag skrivit. Jag har alltid varit den 
lilla mamman. Nu vet jag att det är ingenting jag mår bättre av själv. 
Men jag vet att jag har varit duktig på det! Jag trivs bäst hemma. 
Ibland tycker jag att det är för mycket. Jag är hemmaflicka, men jag 
vill flytta omkring. Hemma finns det alltid saker att göra. Jag tror att 
jag kommer att vara en vandrande person. Jag kommer inte att stanna 
på ett ställe. Jag kommer att resa mycket, antagligen. Annars blir jag 
knasig. " 

I allmänhet beskriver flickorna sitt temperament som ganska stabilt, vilket 
dock inte gäller vid de tillfallen någon flicka blir arg, för då blir hon i stället 
riktigt ordentligt arg. Det egna självförtroendet upplevs som svagt och detta 
leder till att flickorna ofta blir rädda och inte orkar stå för sina egna åsikter. 

När någon av flickorna vill hålla skenet uppe används de medel som står 
till buds; det kan gå för sig att ljuga i vissa lägen. I andra situationer uppstår 
en blockering, på grund av det känslomässiga handikapp flickorna tycker sig 
lida av, vilket leder till rädsla och osäkerhet i nästa steg. Eftersom flickorna 
har lätt för att bli sårade försöker de hålla kontroll på sina känslor. 

Av beskrivningarna att döma kan en flicka som deltar i studien antingen 
vara tystlåten och blyg och därför inte ta ledningen i grupper. Hon kan vara 
godtrogen och känner sig ofta sviken. Hon beskriver sig som lite feg av sig 
och rädd i pojksällskap, vilket exempelvis gör att hon inte gärna går på dans. 
Eller, vilket är vanligare i denna studie, så är hon mindre blyg och fungerar 
som ledargestalt i de grupper hon deltar i både i skolan och på fritiden. Stu
diens flickor blir i allmänhet irriterade över kritik, tar åt sig, gråter och 
tycker synd om sig själva. Vanligen funderar flickorna mycket, främst över 
sina dåliga sidor och blir deprimerade. När någon av dessa flickor inser att 
hon inte av egna krafter kan åstadkomma en förändring, händer det att hon 
skyller problemen på sin bakgrund och uppväxt. 

"Jag är blockerad och rädd. Jag är så handikappad rent känslomäs
sigt. Jag är så blyg och ... Jag går aldrig på bio och aldrig på dans. 
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Jag törs inte det. Jag är en fegis ibland, jag tror att jag är rädd för 
killarna. Men sånt som inte har med privatlivet att göra, går lätt som 
en plätt. Jag har lätt för att bli sårad. Men samtidigt är jag väldigt 
stark. Styrkan har jag inom mej. Men ...jag litar inte på nån idag. Det 
är ju nåt jag saknar. Jag är ganska lugn och stabil, och jag har be
tydligt mer kontroll över alla mina känslor idag. Jag känner på mej 
olika personers sinnesstämning. " 

"Jag är nog såhär väldigt godtrogen, jag vill lita på folk. Sen blir jag 
sviken ibland också. Jag vet inte vadjag gör när jag är arg. Det är lite 
dumt. Mina vänner säjer att dom har svårt att förstå mej ibland. Och 
så har det nog alltid varit. Jag vill tänka igenom allting ordentligt och 
känna efter hur saker och ting känns, och ibland känner man sej så 
dålig att man kan lika gärna gräva ner sej. " 

"Jag vet inte, jag har blivit lite lat av mej, så alla nackdelar jag har, 
det skyller jag på min bakgrund! Jag blir irriterad när nån kritiserar 
mej. Jag börjar grina hur enkelt som helst. Men när jag fått prata med 
nån blir jag starkare och tar inte åt mej av allting. Jag tycker väldigt 
synd om mej själv. Att jag inte är så modig att jag kunnat stå upp för 
mina åsikter. " 

Samtliga ungdomar talar om självförtroende som något de har mer eller 
mindre av vid olika tidpunkter. De har funderat över varför självförtroendet 
ökar eller minskar och tycker sig ha funnit förklaringen. För någon av flick
orna har möjligheten att få ett arbete medfört ett stärkt självförtroende medan 
att ingå i ett parförhållande för flera av dem inneburit motsatsen. Någon 
flicka konstaterar att idag så vet hon att hon inte är dum, idag känner hon att 
hon duger. Och som hon ser det, så beror det på att hon träffat en pojkvän 
som säger att hon duger. Det gör att självförtroendet växer. Självförtroendet 
har för många flickor varit svagt under hela uppväxten och är det även idag, 
säger de. 

"Han (pojkvännen, min anm.) har kastat mej ur sängen, vridit om ar
marna och så, men inte med synliga märken. Men han var ofta dum 
och psyka ner mej. Att jag inte fattade nånting och inte hade nånting i 
hjärnan. Och så talade han om att jag hade så små bröst, och jag var 
si och jag var så, och jag dög inte nånting till ...Så höll han på. Och 
det tog hårt, jag fick dåligt självförtroende och ... jag, jag tyckte att 
jag var ful och så. " 

"Jag var ju beroende av han, om man säjer så. Sen nu när jag fick 
jobb och allt det där så kände jag mej mer självständig, jag kände att 
jag klarar mej själv. Det höjde värdet på mej på nåt sätt. Så det tog ju 
upp självförtroendet jättemycket att jag fick börja göra nånting. Innan 
så kände jag mej jättevärdelös. Sen då att jag tjänade lite pengar 
själv, jag kände att jag var nyttig, att jag behövdes ... det var då jag 
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märkte, typ att... det visste jag inte innan, men då märkte jag att jag 
var ju beroende av han helt enkelt. " 

"Det inte är många i min ålder som klarat av att söka hjälp som jag 
gjort. Det är starkt. Min svaghet år att jag tar åt mej så lätt. Att jag 
inte kan bearbeta kritik och lära mej av den. Jag tar det som om jag 
är fel i stället. Och det är jobbigt. Jag har väldigt dåligt självförtro
ende. " 

"Jag har dåligt självförtroende. Jag kan inte riktigt stå för det jag 
tycker, inte uttrycka det jag egentligen vill säja. Jag blir för rädd. Jag 
är en nervös person, en väldigt splittrad person. Jag är dum också, 
jag brukar vara ärlig, men ibland ljuger jag, som en jävla borstbin
dare. Jag kan inte göra nånting i normal takt. Jag gör allting överdri
vet. Det bara blir så. Jag har visst inga gränser, ger jag mej i kast 
med nåt så blir jag som besatt. Min kille tycker att jag ställer upp för 
mycket. Men det skiter jag i, det är mina business. " 

Flickorna talar om sig själva som individer, de relaterar till upplevelser i 
specifika situationer och i jämförelse med andra individer. De talar om sin 
person och hur de ser på sig själva i skolsituationen. Det handlar om deras 
vilja att lära och om den irritation de känner då de inte lyckas lära, då de inte 
förstår. 

Skolan ställer stora krav, men de största kraven ställs på flickorna av dem 
själva. Läxförhör då de skulle prata högt har varit en pina för flera av flick
orna, vilket de ser som naturligt då de haft svårigheter med läsning. Att vara 
en dålig läsare är inte det mest önskvärda om man vill lyckas i skolan, men 
tyvärr är läshastigheten låg och ordförståelsen bedrövlig, konstaterar tre 
flickor. Kanske de skulle lyckas om de läste mer, men några av flickorna 
säger sig inte ha tålamod att sitta ner. När de ibland ändå blev tvungna att 
sitta ner kunde de passa på att läsa, i skolbussen somnade de emellertid, så 
det blev aldrig något läst. Besvikelsen över sig själva och att orken till läx
läsning saknades kommer ofta fram i flickornas berättelser. 

Många av flickorna talar om att prestera i skolan och konstaterar att de 
skulle ha haft bättre betyg om de bara hade läst. Hälften av flickorna har 
trivts och hälften inte i skolan. De som har trivts bäst är de som kan konsta
tera att det har gått bra och att de har lätt för att lära. De som trivts sämre 
säger sig ha haft dålig kontakt med lärare och skolkamrater, haft svårt för att 
läsa och haft tråkigt i skolan. De flesta konstaterar ändå att de är tämligen 
nöjda med sin egen insats mot bakgrund av de omständigheter som varit. 

I sin återblick på skolsituationen förklarar flickorna att privatlivet har 
förhindrat och förstört möjligheten till framgång. Flera flickor har alltid varit 
en av de bästa eleverna i sin klass, men på senare tid har privatlivet kommit 
att påverka skolsituationen, och de har inte orkat bemästra allt på samma 
gång. En flicka fick inte fullfölja sin utbildning på grund av sitt missbruk. 
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Skolan vill inte ha henne kvar, och hon konstaterar att det inte går att hålla 
isär privatlivet och skollivet hur länge som helst. Flera flickor konstaterar att 
de har skolkat rätt mycket. De har varit hemma och sovit eftersom det inte 
gick att sova på nätterna på grund av ett fruktansvärt oväsen. Någon gång 
hände det att de hann somna innan fadern satte igång att bråka, men det in
träffade väldigt sällan. 

"Jag skulle vilja lära mej nåt om mej själv, och om andra, men den ut
bildningen år så lång! Och så skulle jag vilja ha ett arbete där jag har 
nånting att säja till om. Alltså inte för att ha makt utan för att inte 
känna sej som om man är dum i huvet, bara för... man har ju ingen
ting att säja till om om man inte har utbildning. " 

"Jag har liksom ingenting att komma med ... att sätta emot. Det är 
alltid nån som år lite bättre än mej. Jag vill ju kunna matte bättre, 
men usch ...jag vill kunna bättre, men jag gillar inte matte... men den 
behöver kunnas bättre. Ja, mina kunskaper räcker inte riktigt till. Då 
hamnar man längre ner på stegen, vet du. Kunskaper om allting, i 
princip, jag kan helt enkelt för lite om allting. Jag tycker att skolan 
har varit genomtråkig så mina tankar har alltid varit på ett annat håll 
... Ingenting har berört mej, egentligen. Och vid proven har jag varit 
'sjuk'för att få mer tid på mej att låsa " 

"Läsningen har jag inte klarat. Men att klara rent skolan, att bara gå 
dit, och vara tillsammans med dom som mobbade mej egentligen, det 
tycker jag att jag klarat av bra. Det var inte dåliga betyg men det var 
inte jättebra heller. Det var bra ändå, för jag år ingen bra läsare, så 
jag är nöjd i alla fall. " 

"Nu har jag möjlighet att göra läxan, så det gör jag gärna. Förr så 
fick jag ju inte göra nåt skolarbete hemma, men det tar jag igen nu. 
Min studieteknik är inte så bra. Men att kunna göra läxan är bra, och 
det beror ju på att jag inte bor med pappa längre. " 

En stor del av tiden talar flickorna om utseendet. Det handlar om den egna 
vikten, om övervikt och kroppsuppfattning. Att någon vänder sig om efter en 
av flickorna på gatan tolkar hon ofta negativt; jag syns för att jag är fet. Att 
få höra att hon är vacker är viktigt, flickorna betonar att det som uttalas i den 
vägen upplevs positivt. 

"När jag går på stan och det sitter några killar som vänder sej om ef
ter mej, då blir jag nästan lipfärdigför jag vet att dom tänker. Vilken 
fet... eller vilken ful... " 
"Det har hänt att nån pekat på mej och sagt 'Gud, vad vacker den där 
tösen är. Hon är som en docka. ' Man blir ju glad när man hör sånt. 
När man inte fått höra sånt när man var mindre. " 
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"Jag har aldrig varit nåt vidare överviktig, om man jämför med andra. 
Men redan när jag gick i fyran började jag ha komplex för att jag var 
för tjock Så enda sen fyran har jag alltid haft komplex. Jag minns att 
jag önskade att jag var söt, hade fint hår och var smal. " 

Flickorna säger om sig själva att de kan "läsa situationer" och "läsa andra" 
rätt bra, vilket exempelvis kan innebära att gå in i ett rum och med en enda 
blick veta stämningen där. För att kunna det måste man lyssna på vad den 
egna rösten inifrån säger, och söka sig fram därifrån, säger flickorna. De 
konstaterar att denna förmåga måste bero på uppväxten, vilket i sin tur inne
bär att de som aldrig har varit i en situation där de behövt vara rädda för sitt 
liv, inte har behövt lära sig. Om de senare i livet skulle hamna i en sådan 
situation så skulle de inte veta hur man gör, eftersom de inte har fått träna 
upp förmågan att ta sig ur en våldshändelse. Därför hoppas flickorna att 
andra ungdomar slipper uppleva hotfulla situationer. Flickorna anser att det 
rent allmänt är en fördel att kunna, men att det är en nackdel att ha varit 
tvungen att gå igenom allt för att lära sig. De tycker sig veta vilka personer 
de kan lita på nästan genast, vilket är något de har lärt sig att "se", då vissa 
saker går att iaktta och att känna igen exempelvis blickar, uttryckssätt och 
reaktioner. Flera av flickorna brukar skriva dikter, i vilka andra i omgiv
ningen konstaterat att flickorna har fångat situationen eller personen mycket 
träffsäkert i sina texter med hjälp av stämning, miner, ljud, kroppsspråk och 
liknande. 

"Inte jämt. Men oftast. Jag känner på mej hur folk känner, jag känner 
på mej vem som ska ringa, jag känner på mej om det ska jävlas ... Ja, 
men jag vet innan jag kommer hem vilka brev som kommit. Och ofta 
kan jag "läsa" hur folk känner och hur dom mår. Det finns bara där, 
jag har alltid varit så, ända sen jag var liten. " 

"Man liksom känner det i luften, om man nu kan kalla det så. Man kan 
se det på folk, om man kan lita på dom. Man blir nog mer mottaglig 
för sånt, mer uppmärksam på sånt om man varit med om det... Det är 
nog så att jag kan "läsa" situationer och människor, jag känner på 
mej hur dom tänker och vad som är på gång. " 

Många av flickorna jämför sig själva med andra för att konstatera om de är 
lika eller annorlunda. Samtliga flickor beskriver sig själva som annorlunda 
än sina jämnåriga kamrater, lite mer mogna och lite mer vuxna. De anser att 
de i övrigt är vanliga flickor, men att de kanske tänker lite annorlunda. Det 
skulle i så fall bero på den uppväxt de haft, som gett dem andra erfarenheter 
än vad som är vanligt för barn. En av flickorna tror att hon betraktats som 
annorlunda för att hon var bättre än pojkarna i teknik och bättre än flickorna 
på att sy. Hon tycker sig inte vara annorlunda, men när hon betraktar skol
korten ser hon skillnaden mellan kamraterna och sig själv. Det är hemskt att 
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se, hur illa de kläder hennes far tvingade henne att bära, passade för en liten 
skolflicka. 

Flickorna tycker att de växte ifrån sina kamrater ganska tidigt och så har 
det bara fortsatt, på gott och ont. Det kan ha varit på grund av att de växte 
ifrån sina jämnåriga och kom med lite vuxnare antydningar, något som de 
andra barnen inte tålde och som ledde till att de andra eleverna på skolan 
hackade på dem. Detta skulle i så fall vara en förklaring till mobbning och 
hackkycklingproblemen, tror åtta av flickorna. 

Flickorna konstaterar att de hade velat utvecklas i de jämnårigas takt, och 
inte hela tiden vara steget före, då det var många som inte förstod sig på 
samtal flickorna försökte föra. Deras slutsats är att det kan ha varit "just dom 
förhållandena jag hade hemma som gjorde skillnaden". De jämnåriga kunde 
fa vara barn när de var barn, vilket flickorna anser att de själva inte hade 
någon möjlighet till. 

"Det finns dom som påpekar att 'du är vuxnare än din morsa', och det 
är jag. " 

"Jag kände mej, och det har jag alltid gjort, känt mej äldre än mina 
klasskompisar. Det var väl antagligen att ...jag fick ju klara mej själv 
mycket och hade det jobbigt hemma och fick väl ta itu med såna saker 
som man inte gör förrän man blir äldre själv. " 

"Jag vet inte varför. Jag har alltid varit ett steg före. Alltid. Dom be
tedde sej ju löjligt. Jag var ändå accepterad på nåt konstigt sätt. Dom 
kanske tyckte att jag var tuff eller nåt sånt. Jag har alltid känt mej 
äldre. Jag har ju alltid, hela vågen, haft äldre kamrater och betett mej 
äldre än mina jämnåriga. En annan erfarenhet hade jag, men det såg 
jag ju bara som en nackdel. Och det visste dom ju aldrig om. " 

Pojkarna som individer och aktörer 

Pojkarnas gemensamma bild av sig själva innehåller en stor förvissning om 
att vara den typen av människa som hjälper andra, är extremt hjälpsam, och 
mår som allra bäst vid de tillfallen denna egenskap kommer till sin rätt. Poj
karna vet med sig att de kan mycket och de vill alltid ha rätt i sakfrågor. Det 
värsta som finns är att ha fel, det är ett bevis på att man inte kan tillräckligt. 
Pojkarna säger sig ha "lång stubin", vilket innebär att de klarar en stor 
mängd påfrestningar utan att ilskna till. När det väl gått så långt att någon 
pojke blivit arg så finns det inga gränser för vreden; det har hänt att några av 
pojkarna varit våldsam och slagit ner någon person. 

"Jag är en sån som hjälper andra. Liten, snäll, tar hand om alla som 
vill ha hjälp, kan inte säja nej. När jag hjälper andra då mår jag rätt 
bra. Jag ger goda råd till dom andra. Jag står på den skyddande sidan 
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jämt. Jag behöver hjälpa folk för att jag själv ska må bra. Jäpp. Så är 
läget. Jag hatar att ha fel. Jag är van att ha rätt. Jag kan mycket och 
är van att ha rätt, därför gillar jag inte att ha fel. Det är inte ett ne
derlag att erkänna att jag ha fel, men det är ett nederlag att inte kunna 
allt. Jag blir så jävla sällan arg. Så när jag blir det så blir jag jävligt 
arg också. Jag försöker att inte slå folk, men jag tar till handgripligt 
våld också, mot personer. Det har hänt att jag slagit ner nån. Ibland 
måste nån ingripa och stoppa mej. " 

Ett par av pojkarna kan berätta att de har gjort en del mindre fördelaktiga 
saker under sitt liv. Det handlar om stölder av värdeföremål och bilar. Det 
har de gjort för att det är roligt att se om det går att lura polisen, säger de. 
Det är spännande, då händer det något. Trots detta anser pojkarna att man 
inte ska begå kriminella handlingar. 

Pojkarna ser på sig själva som ledartyper som tycker om att stå i centrum 
och gärna vill ha makt. Pojkarna anser att det bästa är om folk runt omkring 
ser upp till dem och kommer till dem för att få råd i svåra situationer. Ibland 
gör pojkarna goda gärningar, och vanligt är att de beskriver sig vara extremt 
snälla. En stor del av sina goda handlingar gör pojkarna i syfte att få upp
märksamhet och bli omtyckta. 

Vaije enskild pojke säger vid något tillfälle att det är någonting som hän
der med honom just nu, vilket gör att han inte med samma säkerhet som 
tidigare kan bedöma sig själv som person. Han säger sig ha tappat bort sin 
personlighet och vet därför inte vem han är just nu. Flera av pojkarna tycker 
att det har blivit mer ovanligt på senare tid att de känt sig psykiskt starka. De 
anser sig emellertid vara starka ibland och beskriver sig som överlevare. 

"Det blev lite strul. Jag stal en bil och krocka ... typ såna dumgrejer 
alltså. Varför? Jag vet faan inte! Roligt. Det är spännande liksom att 
kolla om man klarar av att göra det utan att åka dit. Man måste ju på 
nåt sätt förgylla tillvaron. Då gör man ju nånting. Knycker en bil..." 

"Jag vill helst vara ledare. I annat fall är det tråkigt. Det värsta som 
finns är när man snackar och inte en käft lyssnar på en. Jag vill vara 
nån. I centrum för allting. Jag står fortfarande i centrum. Jag har kvar 
hela makten. Det är nånting jag behöver. Typ som att människor be
höver mat, så behöver jag uppmärksamhet. " 

"Faan, jag hatar folksamlingar. Jag är så jävla folkskygg. Jag klarar 
inte av när det är mycket folk jag inte känner. Jag blir så jävla hispig, 
det känns som om folk står och kollar på mej och bara garvar. Det är 
jag född med, så har det alltid varit. " 

"Mitt självförtroende har blivit så bra att mina kompisar har börjat 
störas av det, faktiskt. Jag vågar ju mycket mera. Jag vågar ju säja nej 
till exempel, det vågade jag inte förut. Säja nej till allting som jag inte 
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vill. Jag sätter en gräns nu. Just nu så känner jag mej jättestark. Nu 
känns det bra allting. Jag vill ju gärna tror att jag är en överlevare. 
Det känns bra att tro det. Jag är starkare rent mentalt. Jag tar inte åt 
mej lika mycket längre. Joo, jag vill gärna tro att jag är en överle
vare. " 

"När man kommer och träffar nån jämnårig skolkamrat, och dom um
gås fortfarande med folk i sin egen ålder, och jag umgås med äldre. 
Jag känner mej viktigare och större då! Det är en viss respekt man 
får. Det år nånting jag alltid har velat haft, det är respekt! Respekt år 
det som lyfter självförtroendet. " 

När flickorna talar om sin vilja att lära så konstaterar pojkarna att de inte har 
den viljan. När pojkarna saknar viss kunskap är det endast en bristande vilja 
det sitter i, inte en bristandet begåvning, betonar de. 

"Jag har ingen utbildning, kommer inte in på nån linje, inte på nån 
utbildning över huvud taget. Jag har egentligen jävligt lätt för att lära 
mej. Folk säjer att jag är ganska smart. Men man måste liksom vilja 
först. Att bli påtvingad en jävla massa skit är ingen nytta med. Om jag 
vill, då kan jag!" 

I skolan var det trevligt, oftast, tycker pojkarna. Det berodde mest på att flera 
av dem upplevde sig som den som varit i centrum bland eleverna jämt. Men 
å andra sidan har det varit svårt att orka ta sig till skolan, då själva skolarbe
tet inte upplevts särskilt lockande. 

"Vissa dar har jag inte lyckats ta mej till skolan över huvud taget. Jag 
har tänkt att fy faan, skolan vad är det för nåt, det är bara dynga. Jag 
tror att jag hellre skulle ha gått som lärling. Det skulle ha gett mej 
mer, det skulle ha passat mej mycket mer. Jag kanske är gammal
modig på den punkten, ja. " 

Flera av pojkarna konstaterar att de skulle ha kunnat göra bättre ifrån sig i 
skolan, begåvning saknas inte, anser de. Om orken och viljan funnits kanske 
det hade gått, men skolan är för tråkig. 200 frånvarotimmar gör att en av 
pojkarna inte kan räkna med särskilt bra betyg, men han tänker läsa upp 
betygen senare om det behövs. Han är ständigt i konflikt med lärare och 
lämnar skolan så fort han far en tillsägelse, för sånt tål han inte. Två pojkar 
har verkligen försökt läsa och få bra betyg, men ändå inte lyckats på grund 
av bristande koncentration och dålig studieteknik, säger de. En annan av 
pojkarna har mycket goda betyg. 

"Jag lägger ner två timmar. Jag sitter och läser i boken... läser, läser 
och läser. Läser om och om igen. Det kan vara ett stycke på ett A4 
som jag läser på i två timmar, försöker memorerà och sätta fast det i 
skallen. Men det värsta är att efter två timmar ...om nån frågar mej 
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vad som står på det där papperet... vet inte! Studieteknik och koncen
tration saknas. Jag vill att det ska fastna, men det är det det inte gör. 
Tvärstopp! Det vill inte lagra sej. Det är som att stänga av en dator 
och glömma att trycka på save innan. Det är det dom har missat här 
uppe, i skallen på mej. Så har det alltid varit när jag gått i skolan. 
Från ettan till nian. Jag har fått sitta och lära mej allt utantill om jag 
ska kunna till ett prov. Jag sitter framför boken, men jag minns inget 
efteråt. Det är bara bortkastat. " 

En pojke bedömer sin begåvning och utifrån den bedömningen så anser han 
att han fatt för höga betyg. Det föranleder honom att fundera på en eventuell 
orsak. 

"Jag har legat två sidor efter jämt. Jag kan ju ha en viss sorts kapaci
tet. För jag tycker att jag har högre medel än vadjag tycker att jag är 
värd. Jag kanske har fått betygen för att dom tycker synd om mej ... ? 
Man vet aldrig. " 

I beskrivningen av sig själva är det ingen av pojkarna som nämner utseendet. 
Klädstilen tas upp som en del av personligheten, men inte utseendet i övrigt. 
Det är inte någon av pojkarna som anser sig ha förmågan att "läsa andra". De 
bedömer sig inte direkt som annorlunda, men som unika individer, till och 
med magiska. Precis som flickorna konstaterar ett par pojkar att det är en 
styrka att våga säga till när man behöver hjälp. En pojke säger sig inte be
höva hjälp utifrån, han har en magisk kraft inom sig. 

"Jag är unik på mitt sätt. Som alla andra unika individer. Men jag har 
valt klädstil för att visa att man kan gå klädd som jag och ändå vara 
en bra person. Jag hjälper tanten i det andra huset med hennes mat
kassar och hennes rullator. Hon gillar mej nu. Man kan gå klädd så 
här utan att vara dum i huvet, och jag är inte dum i huvet. Det år det 
jag försöker bevisa, genom att vara extremt jävla snäll. " 

"Jag överlever, jag gör det. För en sak ska du veta: jag vill leva, jag 
kommer alltid att vilja det. Det är nåt magiskt med mej. Jag har alltid 
sagt det. Jag kommer alltid att ha respekt för att det är nåt magiskt 
med mej. Jag överlever!" 

Även pojkarna anser sig mer mogna än sina jämnåriga kamrater, och på 
samma sätt som flickorna tror det att det beror på den uppväxt de haft, att de 
inte fått vara barn när de var barn. Tre av pojkarna har tämligen negativa 
kommentarer om sina jämnåriga kamraters infantila språk och beteendet. 

"Det kan vara att jag växt upp för tidigt. Det kan vara för att jag själv 
alltid är tidigare än andra. Genom att mina föräldrar är alkoholister 
och dom har bråkat, jag har fått gort allting hemma. Det har ju varit 
tråkigt, men det måste ju göras. " 
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"Ibland har jag känt av att jag är vuxnare än mina kompisar. Jag har 
tänkt på att lägga mej på samma nivå, jag har ju ett annat språk än 
dom. Dom pratar som små barn... sådär 'öh, tja, ba, å då ba'... Tänk, 
det finns folk som är tjugo som har ett språk som 'tjaba, nuba, daba, 
dåba'! Man kanske tycker att det är ballt, ja, men dom vet också att 
det är intelligensbefriat. " 

Lika eller unika? 

Ungdomarna kommenterar mycket ofta i sina utsagor att en egenskap hos 
föräldrarna står att finna även hos dem själva. I vissa fall säger de sig ha hört 
andra uttala sig om deras eventuella likhet/olikhet med föräldrarna. I andra 
fall är det deras egna funderingar, vilka de har aktualiserat många gånger. 
Det är mycket sällan ungdomarna kommit fram till något svar på sina funde
ringar. Frågan är emellertid ständigt aktuell, vilket framgår av de femton 
ungdomarnas berättelser. 

Flickorna uttalar funderingar om likhet med både mor och far och de sä
ger sig se mer likheter än olikheter i förhållande till båda sina föräldrar. Sex 
flickor anser sig vara lik sin mor och fem av dem bedömer detta som något 
positivt. De positiva egenskaper flickorna ser hos sin mor och som de gärna 
skulle vilja finna hos sig själva är att hon är klok, snäll, envis, duktig, gör allt 
ordentligt, är pålitlig, gör sitt bästa, har mod och styrka. Fem flickor anser 
sig vara lik sin far och två av dem bedömer detta som något bra. Faderns 
goda egenskaper som de gärna skulle vilja ha själva är att han är viljestark, 
arbetsam, har god talförmåga och vågar tala inför folk och är mycket ambi
tiös. Sex av flickorna ser likheter mellan sig själva och båda sina föräldrar, 
när det gäller mödrarna oftast till utseendet (positivt) och fäderna mest till 
den manipulativa förmågan (negativt). 

När flickorna talar om vad de finner hos modern som de själva inte skulle 
vilja finna hos sig själva, är det inte egenskaper i sig de talar om. De talar om 
att de inte vill bli som sin mor, inte vill få ett liv som hennes, inte få en sådan 
sorts man som modern fått och inte bli lika "blind" för problem som de upp
lever att hon är. När det gäller likheter med fadern som flickorna inte vill 
finna hos sig själva är det egenskaper som att han ljuger, är envis, dominant 
och manipulativ och att han är våldsam och slår folk. 

"Mamma, hon känner igen sej själv hos mej. Att jag har växt för fort, 
jag har inte haft min barndom, för det har inte hon heller haft. Jag 
tycker inte det! För är jag lik henne, då vet man ju aldrig om jag får 
likadant som hon när jag blir äldre. Nej, jag tänker inte bli som min 
mamma, att hon fastnade vid en sån som min pappa. " 

"Neej, jag är inte lik nån av dom. Inte till det yttre. Men till sättet är 
jag lik pappa. Och det är väl därför vi inte kommer överens, tror jag, 
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vi är väldigt lika. Det är bra, faktiskt. På det sättet att han är vilje
stark och gör det han vill göra, och framför allt att det han föresätter 
sej, det blir gjort. Mamma bråkar med mej för attjag liknar min far så 
mycket! Hon tycker att jag är så lika han. Hon brukar till och med 
kalla mej vid hans namn när hon blir arg!" 

"Jag är nog lik mamma, men jag tänker mer på om jag är lik pappa. 
Mer som 'usch, tänk om jag är/blir lik pappa'... mest om våldet och 
det negativa då. Men mamma ... det är mer självklart att jag är lik 
henne. Jag vill vara lik min mamma, jag ser upp till henne, jag älskar 
henne. Hon är en av det mest perfekta människor som jag kan tänka 
mej finns ...så där behöver jag inte leta utan mer hoppas att jag år lik 
henne!" 

Det är endast fyra uttalanden från pojkarna som innehåller något av en jäm
förelse om eventuella likheter/olikheter mellan dem och föräldrarna. I två 
fall relaterar de till båda föräldrarna, som de inte ser någon likhet med. Detta 
anser de vara bra, då de inte vill leva ett liv som föräldrarna med alkohol
missbruk och våld. Två pojkar ser likheter med sin far, likheter de helst inte 
vill se och som inte är önskvärda; våldsamt beteendet och svartsjuka. 

"Jag liknar ingen av dom. Jag har inget gemensamt med dom, alltså. 
Jag har farsans höga hårfäste, det är det enda. Inget i sättet är lika 
heller. Allting som jag gör är sånt som dom aldrig skulle kunna tänka 
sej att göra. Vi är helt olika. " 

"Jag vill förändra en enda sak i hela mitt jävla liv, har jag kommit un
derfund med. Jag vill inte vara svartsjuk. Min svartsjuka vet jag var 
den kommer ifrån i grund och botten rakt av bara, booom! Från min 
far. Han är svartsjuk Men jag är mer. Jag har en inre svartsjuka som 
är jävlig. Nej, jag vill inte vara som han. Men, det här är nånting jag 
har blivit. Jag förstår inte varför ... Okej, det är ärftligt, verkar det 
som. " 

Summering 

Det gemensamma i flickornas beskrivningar av sig själva är att de tycker sig 
ställa upp för andra människor, de har goda kreativa sidor, de är splittrade 
och vill göra allting samtidigt, de tål inte kritik, är lata, är oroade över sitt 
utseende och har dåligt självförtroende. Det som skiljer mellan flickornas 
beskrivningar är att några anser sig blyga och sakna ledarförmåga medan 
andra säger precis det motsatta, jag är inte blyg och jag är en bra ledare. 

Ett par av pojkarna talar om sig själva som extremt hjälpsamma. Alla 
pojkar säger att de kan mycket och att de skulle kunna ha bättre betyg om de 
engagerade sig. Det är inte begåvningen det hänger på. De anser sig ha svårt 
för att bli arga, men när det händer så blir de rejält arga. 
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Det gemensamma för ungdomarna är att de har en känsla av att inte duga. 
Framfor allt pojkarna önskar att de kunde bli bättre på att prestera. Ungdo
marna vill bli uppskattade, vilket de säger att de aldrig har varit. Alla utom 
en har varit skolans hackkycklingar och mobbade i skolan och i bostadsom
rådet, vilket de beskriver som svårt men förklarligt då de betett sig mäst-
rande mot sina "omogna" jämnåriga kamrater. Både flickorna och pojkarna 
talar om sig själva som mer mogna och mer vuxna än sina jämnåriga kam
rater. Ungdomarna beskriver att de känner sig oönskade och utanför. 

Oavsett hur de i övrigt beskriver sig själva delar flickorna att de är tämli
gen missnöjda med sitt yttre, men rätt nöjda med insidan. Ingen av pojkarna 
nämner något om sitt utseende, medan någon poängterar det viktiga i en 
personlig klädstil. Vad gäller egenskaper anser flickorna att de har likheter 
med sina föräldrar, vilket pojkarna inte i samma utsträckning anser att de 
själva har. 
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Tolkning, analys och en avslutande diskussion 





Kapitel 10. Analys och tolkning 

Min studie, som rör våldet inom familjen, är ovanlig for problemområdet 
med sin ansats att samtala med ungdomar om deras upplevelser av våld inom 
familjen. Jag har inte funnit någon motsvarande studie med fokus på ung
domar i dessa specifika uppväxtförhållanden. Den studie som ligger närmast 
är Einat Peleds avhandling från 1993 där hon har intervjuat sju flickor och 
sju pojkar (10-13 åringar) om deras erfarenheter av våld i hemmet som vitt
nen till att modern misshandlats.1 Jämfört med min egen studie är barnen i 
Peleds studie yngre och ingår i ett särskilt program för misshandlade kvin
nors barn. Erfarenheter av arbete med misshandlade kvinnor på kvinnojourer 
har varit upprinnelsen till bådas våra studier.2 Vi har båda använt oss av en 
kvalitativ metod med intervjuer. En skillnad mellan våra studier är att jag 
följer mina informanter och gör flera intervjuer under en längre tid. En annan 
skillnad är att Einat Peled intervjuar även barnens mödrar. Resultaten i våra 
studier är inte direkt jämförbara då Peleds syfte var att studera barnets för
ändrade villkor efter ett genomgånget program för barn till misshandlade 
kvinnor. Hon hade också i sin studie fler barn till samma mor, och kunde 
därför studera om programmet hade olika utfall mellan syskon. 

I min studie har tonårsbarnen själva fått komma till tals. Jag har inte 
samlat fakta om deras liv från någon annan källa än de själva. De flesta av 
informanterna bodde ännu kvar i barndomsfamiljen vid studiens början. När 
datainsamlingen var avslutad, och det var dags för informanterna att avslut-
ningsläsa min sammanställning, hade tretton av femton ungdomar flyttat 
hemifrån. Avståndet till våldet i intervjusituationen har varierat i tid. Våldet 
har hängt samman med om fadern funnits i närheten eller ej. Våldet i barn
domshemmet har pågått även sedan informanterna lämnat det, framför allt 
om samma vuxenpersoner har fortsatt att leva tillsammans. 

Ungdomarna tolkar sina erfarenheter utifrån den situation och de refe
rensramar som är tillgängliga för var och en, och härur är deras berättelser 
sprungna. Det är mot den bakgrunden jag analyserar deras utsagor (kap 7, 8 
och 9) om upplevelser av att växa upp i våldets närhet, i ljuset av teorier 
beskrivna i kapitel 5. I det följande presenterar jag den tolkning jag gjort 
med hjälp av de analysmodeller som tidigare presenterats (kap 6). Jag inle
der med tre avsnitt som rubricerats Det varaktiga, Det föränderliga och Det 
motsägelsefulla, vilka avses belysa de omständigheter som framträder och på 
olika sätt formar ungdomarnas villkor, i vissa fall för hela tonårsgruppen och 
ibland för någon eller några av ungdomarna. Under dessa rubriker fokuseras 
den första av mina beskrivande frågeställningar (se s 5) om Ungdomars 

1 Peled, E. (1993) The experience of living with violence for preadolescent child witnesses of 
woman abuse. Doctoral dissertation (unpublished). University of Minnesota, Minneapolis. 
2 Studien finns beskriven i Peled, Jaffe & Edleson (1995) i kap 5: Peled & Edleson, Process 
and Outcome in Small Groups for Children of Battered Women, s 77-97. 
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upplevelser av våld i hemmet. Ungdomarna utvecklar olika strategier för att 
klara sin vardag. Avsnittet Att hantera en våldspräglad hemmiljö berör den 
andra av mina frågeställningar, om begränsningar och möjligheter för ung
domarna att bemästra sin situation. Deras val av strategier är kopplade till 
det problem som ska hanteras men även till den känslomässiga upplevelse 
problemet medför. I avsnittet därpå gör jag en analys av narrativ på två te
man, våldet respektive självbilden och lyfter fram våldet och ungdomarnas 
upplevelser av sig själva i relation till våldet, i linje med den tredje av mina 
frågeställningar under rubriken Berättelser om våldet och jag. Avslutningsvis 
summerar jag min analys och mina tolkningar och försöker dra några slutsat
ser om Att socialiseras i våldets närhet 

Ungdomars upplevelser av våld i hemmet 

När ungdomarna beskriver sina upplevelser av våld i hemmet under inter
vjuerna är det ofta första gången de berättar. De önskar att de kunnat berätta 
tidigare men har inte haft någon att anförtro sig åt. De saknar tillit till andra 
och har burit det mesta inom sig. De beskriver sin egen situation under upp
växten och vad den innehållit av våld hemma och utsatthet och mobbning i 
skolan, av avsaknad av nära kontakter och socialt stöd, men framför allt av 
många starka känslor. De beskriver hur de tänkte i olika situationer och hur 
de agerade eller skulle ha handlat om möjligheter funnits. De talar om orsa
ken till att våldet förekom i deras hem och om sina känslor inför pappas våld 
och mammas utsatthet. De anser att våldet i vardagen påverkat formandet av 
den person de själva vuxit upp till. De tycker om sig själva och den person 
de är idag. De ser tillbaka, och säger att de inte önskar att något skulle ha 
varit annorlunda. En stunds eftertänksamhet gör att de nyanserar sig och 
nämner något de skulle ha önskat annorlunda under uppväxten; de önskar att 
de haft en annan far. Att föräldrarna inte har varit nyktra och fadern har ut
övat våld gör att barnens beskrivningar av baradomen till stor del består av 
deras erfarenheter av våldshändelser. Våld som utövas mot modern i hemmet 
är också studiens fokus. 

Den bild tonåringarna ger av vardagslivet i uppväxtfamiljen innehåller 
faktorer som det varit förbjudet att tala om. Endast någon dem har vid något 
tillfälle tidigare kunnat berätta sin historia. I detta avsnitt lyfter jag fram de 
faktorerjag funnit mest framträdande i ungdomarnas intervjuer under rubri
kerna Det varaktiga, Det föränderliga och Det motsägelsefulla. 
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Det varaktiga 

Det dagliga 
livet i familjen 

( Känslor att hantera 
varaktiga \ j 

Våld som villkor Självbild 

Under rubriken det var
aktiga behandlar jag fe
nomen som ungdo
marna talat om på 
samma sätt under 
samtliga intervjuer. Jag 
har inte kunnat finna 
någonting som tyder på 
en förändringsprocess 
vare sig i deras utsagor 
om de faktiska upp
växtvillkoren eller i de
ras beskrivningar av ut
rymmet för egna hand
lingar. Detta har gett 

mig en uppfattning om att här rör det sig om faktorer i ungdomarnas upp
växtvillkor som är mer stababila och bestående. Några av dessa faktorer 
gäller för samtliga ungdomar och andra faktorer för vissa av dem. Av de 
mest framträdande resultaten ur ungdomarnas berättelser kan sammanfatt
ningsvis följande betraktas som varaktiga inslag under uppväxten: 

Alkoholmissbruk och konstant men slumpmässigt våld, i många fa
miljer även sexuella övergrepp, i ett vardagsliv som saknade rutiner 
och struktur och präglades av oro och anspänning. Faderns vålds
handlingar väckte ångest och rädsla men även vrede och ilska hos bar
nen. Relationen till modern är god medan relationen till fadern är am
bivalent. Barnen fostrades att inte berätta, de har saknat socialt stöd, 
saknat kamrater och saknat vuxenkontakter. De blev mobbade i skolan 
och bär alltjämt på starka känslor av ensamhet och utanförskap. Upp
växtvillkoren tvingade barnen att formulera olika strategier för att be
mästra sin situation. De påverkades av sina erfarenheter att "bli 
vuxna" tidigare än sina jämnåriga. Ungdomarna saknar tillit till andra 
individer, framför allt till vuxna och yrkesutövare inom socialtjänsten. 

Dagliga livet beskrivs av ungdomarna som ett familjeliv där fadern varit full 
och bråkat och bestämt om allt, inte bara om de angelägenheter som berörde 
honom själv direkt, utan även om sådant som inte angick honom. Denna bild 
överensstämmer med annan forskning.3 Han var dominerande och 
stämningen i hemmet var alltid bättre när han inte fanns där; endast då kunde 

3 Se exempelvis Lundgren (1992a) om mannens strategi att kontrollera och att begränsa 
livsutrymmet. Jämför även Jeffher (1994) i Folkhälsoinstitutets rapport nr 10. 
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alla slappna av och vara sig själva och hemmet kunde bli till en lugn vrå.4 

Även om föräldrarna var skilda fortsatte mannen att ta sig in i kvinnans och 
barnens hem, vilket gjorde att de aldrig kunde vara helt trygga.5 I vissa 
familjer har den biologiske fadern flyttat ut och kvinnan funnit en ny partner, 
som fortsättningsvis stått för det våldsamma beteendet.6 

En av flickorna har flyttat till sin far efter det att föräldrarna skildes. När 
familjen upplösts och flickan flyttat till sin far så upphörde våldet. Den 
flickan utgör det enda exemplet där en skilsmässa och ett uppbrott inneburit 
någon förändring i förekomsten av våld och missbruk. Det våld och miss
bruk som förekom i hennes hem före uppbrottet var enligt flickans bedöm
ning till största delen förorsakat av modern. Övriga informanter anser att det 
våld som förekom i deras hem förorsakades av fadern. Uppbrott i form av 
separationer och skilsmässa har i dessa familjer inte lett till att våldet har 
upphört. I stället förföljer mannen sin före detta hustru och fortsätter att 
plåga sin tidigare familj. Detta överensstämmer med annan forskning som 
visat, att kvinnors försök att få ett slut på våldet genom att upplösa familjen 
vanligtvis inte lyckats.7 I informanternas familjer har kontinuiteten i våldet 
ett samband med vilket kön våldsutövaren tillhör. Våldet inom dessa famil
jer har manliga förtecken och mansvåldet har mycket låg förändringsbenä
genhet.8 

Enligt min bedömning är sexualiserat våld den riktiga definitionen på de 
våldshandlingar som utövas i dessa familjer.9 Det handlar om att mannen 
utövar makt och använder kvinnan och barnen för att tillfredsställa egna 
behov. Handlingarna är inte överenskomna utan tvingas fram med våld, hot 
och övergrepp. I elva av de femton familjerna har alkohol förekommit i en 
mängd som är att betrakta som missbruk.10 Det är en märkbar skillnad i ung
domarnas värderingar mellan att (miss)bruka våld och att missbruka alkohol. 
Båda företeelserna framstår som skamliga, men medan de till stor del tar på 

4 Liljeström (1992) diskuterar familjens betydelse för individen, främst dess känslomässiga 
funktion, s 50ff. 
5 Om mannens strategi att fortsätta förfölja sin kvinna och sina barn, se exempelvis Marga
retas berättelse i Landstingsförbundets dokumentära film om kvinnomisshandel av Görel Elf 
inom projektet Vården mot våld (1991). 
6 Se Dobash & Dobash (1992) för en diskussion om brittiska och nordamerikanska forskares 
olika sätt att besvara frågan huruvida en misshandlad kvinna får ut något av våldet och kan bli 
"våldsberoende" eller ej, s 214ff. 
7 Se exempelvis: NiCarthy, G. (1986) Getting Free. You Can End Abuse and Take Back 
Your Life. Seattle: The Seal Press. 
8 Våldet inom familjen utövas till övervägande del av män. Se exempelvis Pagelow (1984); 
Yllö & Bograd (1988); Dobash & Dobash (1979,1992); Gelles (1995); SOU 1995:60. 
9 Om utvecklingen av begreppet 'det sexualiserade våldet' se NAVF-rapporter: Forskning 
om Kvinnemishandling nr 1, nr 4 och nr 7. 
10 Det är ungdomarnas egen bedömning, inte ett mått utifrån den gängse normen för alko
holintag som benämns missbruk. 
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sig skulden för det våld som förekommer, anser de sig dock inte förorsaka 
missbruket av alkohol och droger. 

Det kan konstateras att det är skillnad på vem som slår.11 Det värsta är 
om modern slår, näst värst om fadern slår och lite mindre hemskt om styvfa
dern slår. För tre av ungdomarna har även modern utövat våld, och i de fa
miljerna har båda vuxna slagit de minderåriga. Inte i någon familj är modern 
den som ensam stått för våldet. I likhet med annan forskning visar denna 
studie att det förekommer flera sorters våld samtidigt, exempelvis kvinno
misshandel och barnmisshandel, incest och andra sexuella övergrepp.12 

Informanterna i den här studien är offer för psykiskt våld då de tvingas 
bevittna fysiskt våld. Under studiens gång framkom att 13 av de 15 ungdo
marna dessutom är offer för fysiskt våld i form av upprepad misshandel. 
Samtliga ungdomar betonar att fysiskt våld gör ont, men det psykiska våldet 
är värre. Det är mycket smärtsamt att tvingas se på när andra (mor och sys
kon) blir misshandlade, kanske mer än att själv bli slagen. Den psykiska 
plågan som maktlöst vittne är genomträngande, de verbala och emotionella 
kränkningarna läker inte ut på samma sätt som ett blåmärke. 

Det psykiska våldet är värre därför att det finns kvar och plågar under så 
lång tid; ungdomarna talar om faderns psykiska våld som något som de allt
jämt haft svårare att välja sig emot.13 Det går att ta skydd bakom en fåtölj för 
att undgå en örfil. Det är betydligt svårare att skydda sig mot fadern när han 
"slår en med tankar" och försöker kontrollera ens hjärna.14 Det är uppenbart 
att ungdomarna känner denna kontroll som ett av de största hoten. De värnar 
om och vill bevara den egna kapaciteten att tänka och ha kontroll över sina 
tankar. En av flickorna är stolt över att vara tämligen klartänkt och begåvad. 
Hennes far vill vara mer intelligent än sin dotter och ibland väcker han 
flickan på natten och kräver att hon ska sätta sig på en stol i köket och föra 
fram sin åsikt på något område. När hon inte kommer på något nytt argu
ment häller fadern en hink kallt vatten över sin dotter. Mannens maktutöv
ande handlingar avslöjar ett behov av fullständig kontroll, både fysisk och 
mental, över sin dotter.15 Det blir inga blåmärken eller andra synliga bevis 

11 Se Saunders (1988) där han analyserar forskningens svar på frågan om vem som använder 
våld, i vilket syfte och vilken sorts våld. Kvinnor utför inte lika grova våldshandlingar som 
män, de agerar sällan som angripare utan mera i självförsvar, s 90ff. 
12 Om att det förekommer flera sorters våld i samma familj, se exempelvis Davis & Carlson 
(1987); Pagelow (1984) kap 2. 
13 Vuxna vittnen till våld i barndomen påverkas ännu av sina barndomsupplevelser. Om 
långtidseffekten, se Henning, Leitenberg, Coffey, Turner & Bennett (1996). 
14 Finkelhor (1983) talar om "brainwashing" i familjer där våld förekommer, s 20. 
15 Utövandet av makt och kontroll ingår i det manliga mönstret av sexualiserat våldsbete
ende. Detta uttrycks exempelvis i det svenska nationella dokumentet till konferensen (1995) i 
Beijing, vilket överensstämmer med det feministiska perspektivet. Jämför Michele Bograds 
introduktion i Yllö & Bograd (1988), s 11-26. 
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på faderns handlande.16 Precis om andra barn med en våldsutövande far är 
den här flickan förbjuden att tala om dessa händelser. Det gör att flickan 
aldrig får någon annans bekräftelse av det hon utsätts för och hon böljar 
tvivla på sin egen upplevelse.17 Faderns självpåtagna rätt att tolka situatio
nen gör hennes verklighet osynlig för omvärlden, den blir inte erkänd och 
giltig om inte hennes värld görs synlig och hennes definition av situationen 
erkänd.18 

Kravet att hemlighålla faderns våldsutövande gällde familjens samtliga 
medlemmar. Att berätta om familjeangelägenheter skulle vara ett svek mot 
den tystnadens kultur som internaliserats via fostran.19 Ett sådant lydnads
brott kunde få många oönskade följder och ungdomarna tog som sin uppgift 
att lära syskonen följa denna outtalade regel. Det har hänt att de slagit sina 
syskon därför att dessa berättat om familjen för någon utomstående.20 Äldre 
syskon förde på så sätt sin egen fostran till tystnad vidare till yngre syskon.21 

Ett avslöjande kunde innebära att myndigheter kopplades in och familjen 
skulle splittras, något som fadern ständigt framhöll, och ungdomarna upp
levde som ett verkligt hot. Det kunde också innebära att det skulle börja 
pratas om familjen bakom ryggen på dem. Det har varit något som ungdo
marna till varje pris ville undvika. Att vara samtalsämne, till allmänt skär
skådande och moraliserande, skulle kunna leda till att ungdomarna inte 
längre klarade av att hålla kontroll på sina känslor. Om de inte kunde stål-
sätta sig inför sina egna behov av trygghet och omsorg, skulle de kanske 
avslöja sig som svaga inför omgivningen, något de inte ville riskera. Att 
berätta för någon utomstående skulle dessutom, om det kom till faderns kän
nedom, innebära att han utsatte familjen för ytterligare våld, vilket var ännu 
en anledning för ungdomarna att se till att tystnad rådde. Tillsammans har 
dessa faktorer lett till att tystnaden blivit bestående och att hjälpinsatser ute
blivit.22 

16 Det är inte meningen att du ska märka, det ingår outtalat i den svarta pedagogikens fostran 
(Miller, 1982; 1986). 
17 Se Trost & Levin (1996) s 183-184: "Man kan i likhet med Leira (1990) säga att tabue
ringen osynliggör och, kanske ännu viktigare, den ogilitgförklarar." 
18 Se Lundgren (1995) som diskuterar utifrån Leira, s 133: "Makten att definiera situationen 
innebär alltså att förövarens verklighet blir barnets verklighet" 
19 Levin (i Trost & Levin, 1996 s 184) betonar att osynliggörandet och ogiltigförklarandet (se 
Leira, 1990) leder till att: "Det blir som om händelserna aldrig har skett. Då det inte bara finns 
ett tabu mot handlingen utan också ett tabu mot att tala om sådana handlingar så innebär det 
att den som antyder något om ett brott mot den tabuerade handlingen också själv brutit mot 
regeln att inte tala om det förbjudna. Att trotsa detta förbud kan mycket väl innebära att man 
påförs ett socialt förakt som i sin tur leder till skamkänslor." 
20 Jämför exempelvis Jaffe, Wilson & Wolfe (1988) om att barn som bevittnat hustrumiss
handel är mer villiga att utnyttja våld som problemlösare än andra. 
21 Miller (1982) talar om upprepningstvånget, Gelles (1995) om aggressionens reproduktion 
över generationer. 
22 Miller (1982) talar om nödvändigheten av att riva tigandets mur, s 227ff. Barn fostras till 
tystnad; amerikansk forskning använder begreppet 'silenced' och poängterar att vi måste bryta 

238 



Kapitel 10. Analys och tolkning 

Familjehemligheten hålls dold och familjens gränser utåt bevakas, något 
som också annan forskning visat.23 Det kan tyckas som en ohelig allians 
mellan familjen som döljer vad som sker och myndighetsutövarna som blun
dar eller kanske kisar for att slippa veta. För en utomstående blir det nästan 
omöjligt att upptäcka om våld förekommer i en familj, bakom dess stängda 
dörrar om inte en våldshändelse bevittnas med egna ögon.24 Våldet får en 
fredad zon, görs oantastligt för granskning i dagsljus och förpassar offrens 
upplevelser in i det icke erkända så att deras erfarenheter kommer att framstå 
som overkliga.25 Barn behöver bearbeta traumatiska våldshändelser och få 
möjlighet att sätta ord på sina upplevelser.26 Tonåringar är generellt inte 
benägna att gå i terapi, de försöker bemästra sina problem genom att inte 
avslöja dem och deras ursprung.27 Därför kan dessa ungdomar utveckla se-
kundär-trauma och uppvisa symtom som inte genast skulle kopplas till våld i 
hemmet.28 

Beskrivningarna av den första, den värsta och den senaste våldshändelsen 
pekar på att det enda ungdomarna med säkerhet kunde veta, var att en vålds
händelse skulle inträffa, men inte när och framför allt inte varför. Detta har 
försatt dem i ett tillstånd av hög grundanspänning, inte bara under den tid då 
de funnits i hemmet i närheten av sin far, utan även vid andra tillfallen.29 Om 
exempelvis om någon skulle råka knuffa till dem i klassrummet eller i korri
doren, kunde det betyda en ökad grundanspänning. Steget från en hög 
grundanspänningsnivå till något som kan liknas vid panik är inte långt. En 
enkel handling kan ha en triggereffekt som utlöser paniken.30 Detta iaktta
gande beteende och denna ständiga uppmärksamhet var tydlig när jag mötte 
ungdomarna. Vid det första mötet med en av flickorna inträffade något som 

denna tystnad. Som vuxna känner "familjevåldets barn" ett behov av att tala ut och skuld när 
de gör det. Se Somers (1992). 
23 Jämför Cobin Gulette (1988) som karaktäriserar en sådan familjetyp som insnäijd, fångad, 
begränsad. 
24 Gelles, Straus & Steinmetz betonade att något skedde och som det saknades kunskap om 
"Behind closed doors" (1980); Cobin Gulette (1988) poängterar att i hennes studie såg det bra 
ut på ytan, barnen "looked good" i familjer med sådana uppväxtvillkor, s 124. 
25 Leira (1990) talar om behovet av anerkjennelse och erkjennelse för att bryta det tabuise-
rade traumat. 
26 Enligt Gustafsson (1996) är det nödvändigt att barnen får bearbeta. Barnet förstår utifrån 
den ålder det befinner sig i och därför kan bearbetningen påbörjas tidigt, även om det vikti
gaste är att den faktiskt kommer till stånd. 
27 Vi kanske måste göra som Leira (1989) att vi ordnar så att ungdomarna får möjlighet att 
tala genom att döpa om samtalet till "kurs". KIBUR blev kursbenämningen för 'Kurs i barns 
och ungdomars rättigheter' där hon gav ungdomar möjlighet att tala om våldet i hemmet. 
28 Exempelvis rädsla, hjälplöshet, symtom på depression, skuldkänsla, tillbakadragande och 
sj älvdestruktivitet. 
29 Se Straus, M. B. Ed. (1988). 
30 I överensstämmelse med vad Else Christensen (1989) konstaterar har dessa barn "en 
ganska hög ångestberedskap inför situationer med problem/konflikter eller aggression, högre 
än andra barn, som inte har upplevt våld och misshandel i hemmet.", s 192. 
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förmodligen orsakades just av en sådan anspänning. Flickan svimmade på 
väg över gatan när hon såg en bil, likadan som den hennes far ägde. Vid det 
senaste tillfället hon sett sin far kom han springande från sin bil och knivskar 
henne på gatan. Trots att han nu bor ett hundratal mil ifrån flickan går hon 
omkring med en ständig beredskap som tar hennes krafter i anspråk. Följ
derna av faderns våldsutövande fortsätter alltjämt att stjäla den energi och 
kraft hon så väl behöver i den omvälvande utveckling som kännetecknar 
tonårsperioden.31 

De ekonomiska förutsättningarna varierar starkt i ungdomarnas hem.32 I 
likhet med tidigare forskning finner jag att socialekonomisk tillhörighet inte 
är någon användbar förklaringsgrund till våldet.33 Det tycks också vara så att 
våld förekommer oavsett om det missbrukas alkohol/droger eller inte, så inte 
heller här finns ett klart samband.34 Det ska dock konstateras att i elva av 
dessa femton ungdomars hem missbrukas alkohol, vilket är en betydligt 
högre andel än vad som är vanligt i vårt land. Ungdomarna i denna studie 
tillhör kategorin "känslomässigt utsatta", eftersom våld och hot om våld 
ingår som villkor i deras vardag även om familjens ekonomi är god och al
kohol/droger inte nyttjas. Barnen i känslomässigt utsatta familjer får inte det 
stöd de behöver.35 Detta kan tänkas gälla i ännu högre grad för barn där fa
miljens ekonomi är tillräckligt god för att hålla fasaden fin utåt. Det minskar 
möjligheterna för myndigheter att upptäcka barnens behov. 

Det slumpmässigt förekommande våldet och ett nästan dagligt alkohol
bruk, skapade ett ostrukturerat liv utan ordnade mat- och sovtider.36 Famil
jehögtider blev sällan som planerade, julafton urartade ofta i gräl redan un
der eftermiddagen.37 Barnens födelsedagar började vanligtvis firas med al
kohol redan dagen före av de vuxna och barnkalaset uteblev på grund av 
bakrus. Likaså blev semestrar och midsommarfirande aldrig vad de var 
tänkta att bli. 

Ungdomarna betonar att modern är den som fått familjen att fungera trots 
allt. Den omvårdande funktionen hos modern beskrivs i mycket positiva 
ordalag, även om hon på grund av hoten och våldet inte alltid kunnat fylla 

31 Om svårigheter att bli vuxen i dagens västerländska kultur, se exempelvis Ramström 
(1991) om den psykologiska utvecklingen under tonåren, s 71-126. 
32 Drygt hälften, det vill säga åtta av familjerna, har vid olika tillfällen varit i behov av eko
nomiskt stöd medan sju familjer klarat sin ekonomi utan samhällets hjälpinsatser. 
33 Cantrell m fl (1990) fann i sin studie tendenser som tyder på att högre arbetslöshet och 
därmed sämre familjeekonomi kan vara en bidragande orsak till användandet av våld vid 
konfliktlösning. 
34 Detta överensstämmer med tidigare forskning. Se exempelvis: Skjörten (1988); Christen
sen (1990); Gelles & Cornell (1990); Davidson (1994). 
35 Liljeström (1974), s 140ff. 
36 Lindstein (1995) om risken för barn till alkoholister "att utveckla missbruk om de kommer 
från familjer som inte lyckats bevara sina ritualer och mönster", s 23. 
37 Se exempelvis Bente Storm Haugland (1993) om rutiner och ritualer i familjer med alko
holproblem. 
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denna helt. Hon gjorde vad hon kunde för att skydda dem. Ordning och 
trygghet, mat på fasta tider och ett städat hem, var detsamma som en funge
rande mor. Modern fick inte försvinna, hon var huvudpersonen i barnens 
ögon. Känslan av att vara övergiven av sin mor blev därför en mycket smärt
sam upplevelse för några av barnen, som förstärkte känslan av kaos när mo
dern blev medvetslös på grund av misshandel eller alkoholmissbruk. Då 
berövades barnen det enda de hade att förlita sig på - en klar och redig mor. 

Ungdomarna känner oro och tar över föräldraansvar, skyddar syskon och 
erbjuder stöd. Den ständiga oron har sin grund i den känsla av maktlöshet de 
upplever, då de inser sina begränsade möjligheter att sätta stopp för våldet. 
Om ungdomarna upplever att ansvaret för mor och syskon är något som 
tvingas på dem är risken stor att de upplever ansvaret negativt, kraven kan 
kännas övermäktiga. Om de däremot känner sig kompetenta och redo att 
själva ta det ansvaret kan det ge en positiv upplevelse.38 Ungdomarna har 
tagit ansvar för sin situation och för den övriga familjen. Detta har tvingat 
dem att agera mer vuxet och handla som om de vore äldre och mer mogna än 
de egentligen varit, vilket gjort att de bedömts vara annorlunda och förstärkt 
skillnaden mellan dem och de jämnåriga. Känsloparet oro/ansvar är något 
ungdomarna ständigt bär med sig, även sedan de flyttat hemifrån. Då för
stärks känslan ytterligare på grund av att de inte befinner sig i närheten av 
familjen och inte kan ha kontroll över vad som händer om, och i så fall när, 
våldet bryter ut. 

Ungdomarna beskriver känslor som visar på ensamhet, utanförskap och 
övergivenhet. De tidigaste förnimmelserna kanske kom redan under de första 
barnaåren, då den nödvändiga omvårdnaden ofta uteblev eftersom modern 
tvingades inrikta sig på att undslippa våld eller att vårda såren efter en vålds
händelse. Omsorgssvikt hos modern diskuteras i flera studier och då med 
fokus på kvinnans utsatta position, inte som en brist hos henne.39 Senare fick 
ungdomarna erfara faderns våldsutövande både som offer och vittnen och 
tvingades leva i en ständig anspänning. Under skoltiden blev de mobbade av 
sina klasskamrater och hela skolans hackkyckling. Ingen ingrep mot den 
mobbning som förekom trots att många förnedrande handlingar tilldrog sig 
öppet och inför ögonen på exempelvis lärare. Jag kan konstatera att barnens 
utsatthet "syns" i skolan men inte "uppfattas" av de vuxna i skolan. Jag frå
gar mig varför? Några ungdomar har provat på att tala med en lärare, men 
inte fått någon som helst reaktion på sin bön om hjälp. Det togs som ett bevis 
på att de var sämre än andra och inte värda något stöd. Ungdomarna talar om 
att "det är ett tryck hela tiden" när de definierar den situation de befunnit sig 
i, ensamma och utan möjlighet att påverka. De har inte erbjudits någon hjälp 

38 Gustafsson (1996) skriver om balansen i ansvarstagandet: "När ansvarstagandet blir för 
stort i förhållande till barnets förmåga och inte heller motsvaras av känslomässig trygghet i 
miljön - då blir ansvaret och kraven ett hot mot barnets utveckling och framtida psykiska 
välbefinnande.", s 348. 
39 Se till exempel Julian Bilinkoff i Jaffe, Peled & Edleson (1995), s 97ff. 
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och beskriver vuxenvärldens svek med uttryck som "soc och BUP och hela 
skiten". Ingen av dem har dock räknat med att någon skulle gripa in och 
förändra deras situation. 

Ungdomarna har insett att de enbart har sig själva att förlita sig till. De 
saknar tillit till andra individer; de litar inte ens på sin mor till hundra pro
cent. Samtliga beskriver att våldshandlingarna förekom i deras hem så långt 
tillbaka som de kan minnas. För att ett barn ska lära sig att känna tillit till 
omvärlden och till andra individer, är omsorgen om dem under de första 
levnadsåren av största betydelse.40 Ett barn som far uppleva att det signaler 
de sänder ut till omgivningen, om behov av exempelvis mat och nära kontakt 
besvaras på ett sätt som ger behovstillfredsställelse, lär sig att känna tillit. 
Om signalerna inte hörsammas, och barnets behov därmed inte tillgodoses, 
lär sig barnet att inte lita till de personer som finns i omgivningen. Enligt 
Erikson är detta ett kritiskt stadium; för att barnet som vuxen ska kunna 
känna tillit, måste en gynnsam lösning på denna utvecklingsfråga uppnås. 
Barnen från hem där våld förekommit har sannolikt inte kunnat fa sina sig
naler så besvarade att de kunnat känna tillit till omgivningen.411 stället har 
den så avgörande utvecklingsfrågan om tillit kontra misstro fått en negativ 
lösning, som följer barnet kanske hela livet i form av misstänksamhet mot 
omvärlden och andra individer. 

Faderns känslomässiga ointresse, men framför allt hans våldsamma bete
ende, har lett till ett avstånd i kontakten, och ingen av ungdomarna talar om 
honom som en vän. Nästan samtliga talar om sin mor som en god vän, och 
för flickornas del handlar uttrycken ofta om "en bästa väninna".42 De flesta 
av ungdomarna har aldrig haft någon jämnårig bästa vän, någon att tala med 
och att anförtro sig åt. Vid de få tillfallen de haft kamrater har både flickor 
och pojkar hellre valt att tillbringa sin fritid tillsammans med pojkar än med 
flickor. Det kan kanske vara så att pojkkontakter, för både flickor och pojkar, 
fått fungera som kompensation för en maskulin vänskap de saknat tillsam
mans med sin far. Det kan också vara så att det tillsammans med pojkar blir 
mer av aktiviteter och mindre "prat", av den anledningen att pojkar vanligen 
inte kräver samtal framför aktiviteter.43 Då riskerar de inte heller att biyta 
förbudet att tala. 

40 Enligt det första stadiet i Eriksons socialpsykologiska teori i åtta stadier. (Erikson, 1993). 
41 Burgess &Youngblade(1988). 
42 Några av flickorna har beskrivit modern som den bästa vännen, samtidigt som de inte har 
kunnat tala med henne om "allt" som rört sig i deras tankar. De har kunnat diskutera faderns 
alkoholmissbruk och någon har även kunnat tala om det våld han utövat, men de sexuella 
övergreppen de varit utsatta för har endast en av dem kunnat samtala med sin mor om. 
43 Pojkars samarbete har en instrumenteil prägel och deras småprat handlar sällan om per
sonliga saker. Flickor intresserar sig för relationer och kan blanda arbete med småprat och 
personlig uppmärksamhet mot varandra. Se Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991). 
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Många studier visar på betydelsen av socialt stöd särskilt för barn och 
ungdomar i en utsatt position.44 En enda individs uppriktiga stöd kan vara 
avgörande för hur livet fortsättningsvis ska komma att fortlöpa.45 Denna 
enda och så betydelsefulla person har saknats för ungdomarna i den här stu
dien, som inte haft några nära vänner och sällan haft kontakt med grannar 
eller släktingar. Endast en flicka säger att hon har haft en bästa vän och bara 
två av samtliga femton ungdomar har haft någon form av socialt stöd, av 
mormor respektive av annan vuxen. De jämnåriga har därför inte fatt den 
stora betydelse de kunde ha haft för utveckling av den sociala kompeten
sen.46 

Alla ungdomar utom en flicka säger sig veta att de när som helst kan bli 
dödade av sin egen far eller den som fungerat som fadersfigur i hemmet. 
Detta framkallar inte bara rädsla, utan innebär samtidigt att barnen förlorar 
den plattform som ska stå för trygghet och omvårdnad. Hemmets lugna vrå 
existerar inte och en vuxenperson som skulle kunna förväntas värna om dem, 
kan när som helst bli en ondskefull fiende, beredd att beröva dem livet med 
alla dess värden. I den ständigt hotade positionen, funderar ungdomarna över 
om livet är värt att leva. Efter en våldshändelse som kan ha varit direkt livs
hotande och riktad mot dem är det vanligt att de börjar fundera på att begå 
självmord. 

När ungdomarna talar om framtiden konstaterar de att deras liv inte kan 
börja så länge fadern lever. Mitt liv börjar först när pappa är död, säger 11 av 
15 ungdomar. Den enda förändring de tycker sig se som skulle innebära ett 
slut på våldet är att fadern inte längre finns i livet. Den starka kopplingen 
mellan fadern och våldshändelserna tycks definitiv för dem. De står som på 
väntelista. Den slutliga lösningen, självmordet, finns planerad om det skulle 
bli för lång väntan. 

44 Exempelvis Jaffe, Wolfe & Wilson (1990); Caliso & Milner (1994); Herrenkohl, Herren-
kohl & Egolf (1994). 
45 Miller (1989) om betydelsen av det insiktsfulla vittnet, s 135. 
46 Frönes (1994) betonar kamratgruppens betydelse, se särskilt s 163ff. 
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Detföränderliga 

Det dagliga 
livet i familjen 

SjälvbUd 

Med föränderligt me
nar jag att ungdomar
nas berättelser visar 
på en förändring i nå
got avseende. Under 
den tid jag mött ung
domarna har de blivit 
fyra/fem år äldre och 
tidsperspektivet gör 
sig gällande främst i 
ökad mognad och er
farenhet. I ungdomar
nas utsagor framträder 
förändringar inom 
samtliga sex övergri

pande områden. De är mest framträdande i följande avseenden: 
Mest synliga förändringar är byten av bostad, fadersfigur och skola. 
Tydligt blir även att känslor förändras, att ny kunskap kommer till och 
bidrar till en medvetandegörande process. Hatet mot fadern övergår 
till hämndkänslor och så småningom till en önskan om att få triumfera 
över honom. Orsaken till att fadern utövar våld definieras oftare än ti
digare med en koppling till föräldrarnas könstillhörighet. De egna 
skuldkänslorna avtar och skulden riktas mot fadern och ibland mot 
modern. Rent fysiskt förändras ungdomarna och en ny styrka ger dem 
möjlighet att välja nya sätt att bemästra sin situation. Då kommer tidi
gare bortträngda minnen till ytan. Ungdomarna känner inte längre igen 
sig, de är inte stabila i sin identitet. De vill förändra sig själva, de blir 
mer uppmärksamma på hur de mår och försöker känna tillit i relation 
till en partner. 

En stor del av de förändringar som skett i ungdomarnas liv har varit så
dana att de inte själva kunnat påverka dem. Föräldrarna har haft ansvaret 
över ekonomi, familjeformer, boende och liknande. Många förändringar har 
varit direkta följder av de praktiska, ekonomiska och känslomässiga beslut 
som föräldrarna tagit. Ungdomarna har fått handskas med de situationer som 
uppstått utifrån föräldrarnas beslut, och om det är något familjens barn har 
lärt sig så är det att deras möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka i 
det närmaste varit obefintlig. De har fått acceptera och anpassa sig till de nya 
situationerna. 

Familjen har flyttat väldigt ofta både inom orten och än vanligare till 
andra delar av landet. Ett skäl som barnen ofta fått presenterat för sig har 
handlat om flyttning på grund av en förälders (faderns) nya arbete. Ett annat 
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skäl kan ha varit att myndigheterna fått signaler om att något inte stått rätt 
till i familjen. Det kan vara så att grannar, skolhälsovård och andra närstå
ende har uppfattat signaler och vidarebefordrat sina funderingar till polis och 
sociala myndigheter. När föräldrarna känt på sig att de dragit blickarna till 
sig, har de flyttat innan familjen hunnit bli föremål för samhällsåtgärder.47 

Samma sak upprepas när familjen blivit känd på den nya bostadsorten. Det 
ständiga flyttandet har inneburit att ungdomarna ibland inte har hunnit eta
blera några kontakter alls innan det varit dags för nästa flytt. 

Ungdomarna konstaterar helt kort att det som sker det sker och det är inte 
så mycket att göra åt De verkar ytterst anpassningsbara och har inte heller så 
mycket att säga i fråga om det ständiga bytet av fadersfigur. Om inte den 
biologiska fadern bott kvar i familjen mer eller mindre permanent (som i sju 
familjer), har det ofta funnits ett stort antal andra män som varit familje
medlemmar under kortare eller längre perioder. För Magnus del har det 
handlat om ett trettiotal, för flera av de andra ungdomarna ett tiotal nya män 
som fungerat som faderssubstitut. Själva personbytet tycks inte haft någon 
större betydelse för ungdomarna. Avgörande är om de haft en far eller fa
dersfigur boende i familjen, eftersom risken för våld då varit överhängande 
och lett till att anspänningen ökat. Ungdomarna har ofta försökt undvika 
faderns närvaro, men har sällan fått möjlighet att slippa ifrån den. Hans av
saknad av empati har samtidigt fatt dem att känna sig osynliga och utan 
värde.48 Något varmt personligt känsloband till fadern, och än mindre till 
styvfadern, har de flesta (någon alls?) av ungdomarna inte knutit. Positiva 
känsloband behöver därför inte brytas vid föräldrarnas separation och isär-
flyttande, vilket kan bidra till att tona ner betydelsen av dessa händelser. 
Dessutom räknar barnen med att mannen kommer tillbaka, precis som han 
alltid gjort tidigare.49 

Ungdomarna har vanligen inget annat familjeliv att jämföra med när de 
betraktar den egna familjens sätt att leva som normalt. Sex av ungdomarna 
är/har dock varit placerade i fosterhem och liknande, vilket inneburit att de 
fått leva och bo i andra familjer än den egna.50 Det väcker frågor om norma-

47 De familjer som inte vill bli registrerade för stödinsatser hos sociala myndigheter, använ
der den av forskare och praktiker kända metoden "känguruhopp" (flyttningar) för att undvika 
att bli identifierade. Att myndigheterna inte "ser" utan endast "kisar" gör att de inte behöver 
"veta" och har därmed ingen anledning att ta kontakt och informera socialtjänsten på annan 
ort. Se också Spaccarelli m fl (1994), s 91. 
48 Martin m fl (1987). 
49 Det är vanligt med många uppbrott och lika vanligt att mannen återvänder. Om han inte 
tillåts göra det blir kvinnan ofta tvungen att flytta för att undkomma våld. Detta är mycket 
"mobile families", se exempelvis Stagg, Wills & Howell (1989). 
50 För fem av dessa upphörde det fysiska våldet i samband med placering i den nya familjen. 
Den pojke som placerats hos morföräldrarna fick fortsätta leva i våldets närhet. Två av dessa 
sex placeringar har kommit till på ungdomarnas (flickor) egen begäran och den kontakt de 
själva tagit. För tre av de sex ungdomarna har placeringen varit en negativ upplevelse medan 
de övriga tre uttrycker sig mer positivt. Upplevelsen visar inget samband med om placeringen 
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litet. Vilka ramar har ungdomarna internaliserat för vad som är att betrakta 
som en normal familj? När ungdomarna far insyn i andra familjers sätt att 
leva, börjar de genast att betrakta den egna familjen som avvikande. Ung
domarna känner skuld och tar på sig ansvaret för att förändra den egna fa
miljen; deras önskan är att få leva i en vanlig "normal" familj. Så länge vål
det i deras föreställning var en del av det normala, förmådde de uppbringa 
tillräcklig kraft för att på något sätt att stå ut med det hemska som försiggick. 
När detta hemska visar sig falla utom ramen för det normala, kan ungdo
marna tillåta sig att önska att våldet inte skulle förekomma alls. Det avgö
rande för ungdomarna är känslan att tillhöra en familj som andra. 

Både flickor och pojkar tror att en parrelation skulle få dem att känna sig 
mindre ensamma och utanför. Flera av ungdomarna har redan träffat en part
ner. De tror på det möjliga i att skapa "den goda relationen". De önskar att få 
uppleva känslan av tillit och trygghet i förhållande till en närstående. Det är 
en stor förändring att önska, och framför allt, flickorna arbetar ihärdigt med 
att försöka att uppnå den. För några av flickorna har emellertid ingåendet i 
en parrelation lett till att de förlorat sitt självförtroende, eftersom de fått utstå 
våld av ytterligare en närstående av motsatt kön. Pojkarna anser däremot att 
parförhållandet har stärkt dem i deras självkänsla. Våld har endast förekom
mit när de själva tyckt sig ha rätt att slå sin flickvän. Att flickvännen blir 
rädd, passiv och fogar sig får pojken att känna sig kapabel på ett sätt han inte 
känt tidigare. Att han, på samma sätt som han sett sin far, har makten att 
bestämma över situationen gör att han blir stärkt i sin självkänsla. 

Ytterligare en förändring är att ungdomarna har böljat tänka mer på sig 
själva och sitt eget liv. De har tidigare varit mycket ensidigt inställda på att 
skydda mor och syskon från det onda, nästan så att de har glömt bort sig 
själva. De börjar granska sig själva mer, inte bara iaktta andra individer och 
undra över omgivningens reaktioner.51 Några konstaterar att deras skol-
prestationer och koncentrationsförmåga inte är som förr. Flera har återkom
mande psykiska svackor, som de inte förstår sig på. De vet bara att de ibland 
drar sig tillbaka från utbytet med andra människor därför att det känns för 
påfrestande. Andra är oroade och säger "jag känner inte igen mej" och påpe
kar att de inte är stabila, de vet inte riktigt vem de är idag. Vissa informanter 
tycker att de har fått bättre självförtroende, andra att självförtroendet försäm
rats. 

Med tiden förändras ungdomarnas tankar om orsakerna till våldet. De sö
ker kunskap om sin situation via läroböcker och media. Nya orsaksförkla

skett på egen begäran eller ej. Placeringen har i grunden aldrig varit "frivillig" då barnen velat 
vara kvar i sin familj men tvingats bort från den på grund av våldet och övergreppen. Jag 
tolkar barnens beskrivningar så att den positiva upplevelsen av en fosterhemsplacering har att 
göra med om barnet känt sig känslomässigt omhändertaget och inte enbart materiellt omvår-
dad. 
51 Självbild; se exempelvis McCandless & Trotter (1977) kap 12. 
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ringar prövas och en god förklaring hålls kvar tills den kan ersättas med 
någon ännu mer trovärdig. 

När ungdomarna själva får möjlighet att bestämma tänker de se till att de
ras liv blir annorlunda. I framtiden vill de leva i en harmonisk familj med 
barn och bo på landet med massor av djur. De ska ha picknick med barnen, 
eftersom föräldrar ska ägna tid åt sina barn och bästa sättet att göra det på är 
att göra utflykter i naturen tillsammans. Deras beskrivningar av framtidsfa
miljen får nästan ett skimmer av sörgårdsidyll och för mina tankar till Astrid 
Lindgrens beskrivningar av barnens miljöer på Bråkmakargatan eller i Bul
lerbyn.52 Avståndet till livet i den egna uppväxtfamiljen ter sig oändligt. 
Skulle dessa ungdomar idyllisera familjelivet på samma sätt om de levt ett 
liv utan våld i familjen? 

Det motsägelsefulla 

en individ bär på fullständigt motstridiga känslor och tankar samtidigt. Av 
det motsägelsefulla i ungdomarnas berättelser kan främst nämnas följande: 

Hjälp har funnits men ändå inte erbjudits. Kravet att följa regler be
slutas av en far som inte själv rättar sig efter fattade beslut. Barnen 
önskar inte något annorlunda utom en annan far. De tycker både om 
pappan och hatar honom. Bägge föräldrarna uppfattas ha både goda 
och onda sidor, till exempel tycker ungdomarna att modern har skyd
dat dem men även svikit dem. De ville ha uppmärksamhet från sin far 
men valde att avstå för att inte förorsaka våld. De ville inte ingripa i 
våldshändelserna men kände sig tvingade att göra det ändå. De är 
brottsoffer men vill inte bli betraktade som sådana. Pojkarna slår sina 

52 Lindgren (1968) Bullerbyboken; (1975) Lotta på Bråkmakargatan. 

Våld som villkor Självbüd 

Det är inte alltid bara 
en känsla, en hand
ling eller en tanke 
som gör sig gällande 
när ungdomarna ut
talar sig. Ungdo
marna ger uttryck för 
att de ständigt påver
kas av självmotsä
gande tankar. Verk
ligheten är motsägel
sefull och ungdo
marna hyser ambi
valenta känslor. Det 
är inget ovanligt att 
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flickvänner men vill inte kallas kvinnomisshandlare som sin far. Ung
domarna förnekar en verklighet de vet existerar. De tycker synd om 
sin far och synd om sin mor. De vill hålla sig borta frän våldet men 
vågar inte lämna hemmet på grund av våldet. Skolan har för ungdo
marna varit både en fristad och en plats för mobbning. 

Vardagslivet har varit motsägelsefullt så till den grad att vissa familjeregler 
gällt vissa dagar och andra regler andra dagar och reglerna har ofta och 
slumpmässigt ändrats utifrån faderns idéer för stunden. Ungdomarna 
konstaterar att det blir omöjligt att lista ut vilka regler man ska följa och när 
ska man göra det. Det blir oerhört förvirrande för familjens barn när de 
tvingas ta till sig de regler en dominerande och hotfull far sätter upp, när han 
samtidigt visar att han själv fullständigt struntar i lagar och förordningar som 
fastställts av andra. När en far på grund av rattonykterhet förlorat körkortet 
så har han ändå fortsatt att köra bil och dessutom fortsatt att köra onykter. 
Ungdomarna har känt sig mycket tvehågsna inför tvånget att respektera och 
följa regler som utfärdats av en person som inte själv visar respekt för demo
kratiskt fattade beslut. 

När ingen vuxen ingriper mot våldshandlingar vare sig hemma eller i 
skolan, uppfattar barnen det som något som ger legitimitet åt familjeregeln 
om tystnad. Samtidigt visar detta på den totala motsägelsen, ett outtalat krav 
på tystnad, som råder i samhället omkring dessa frågor. Man kan egentligen 
fråga sig hur vissa av våra lagar efterföljs, exempelvis den så kallade angi-
varparagrafen, lagen om allmänt åtal och de lagar som ska reglera alkohol
konsumtionen i förhållande till bilkörning.53 

Ungdomarna vill inte bli betraktade som offer.54 Självbilden innehåller 
inte något som antyder att de, trots det faktum att de är brottsoffer, uppfattar 
sig som sådana. Däremot har de känt sig mycket hjälplösa många gånger, 
men hjälplösheten har varit situationsbetingad och viljan att klara sig ur 
våldshändelsen på ett bra sätt har gjort ungdomarna uppfinningsrika.55 Re
geln om tystnad, tillsammans med viljan att klara sig själv och inte bli be
traktad som avvikande, någon som det är synd om, har samtidigt fungerat 

53 Dagmar Lagerberg resonerar kring problem som gäller lagstiftningen utifrån sin pågående 
studie om barn som far illa. Endast en dryg tiondel av fallen där barn far illa anmäls i enlighet 
med § 71 av BVC-personal som ingår i studien. Tänkbara orsaker till att anmälan inte görs 
kan vara att en eventuell anmälare är rädd för att ta fel eller förlora kontakten med familjen. 
Det kan också ligga känslor av osäkerhet inför vad som kommer att hända efter en anmälan 
eller av ensamhet i beslutssituationen. Se Lagerberg, D. (1997) Barn som far illa. I: Medfokus 
på barnen. Rapport från en konferens i Göteborg 8-9 april 1997. Stockholm: Socialveten
skapliga forskningsrådet, s 45. 
54 Om att inte vilja bli betraktad som offer utan vara stolt över att ha överlevt våldet, se Stan
ford (1991), s 17ff. 
55 Enligt Trost & Levin (1996) är "varken vår föreställningsvärld eller vår definition av situ
ationen statiska, de är hela tiden i process, i förändring. Föreställningsvärlden är dessutom 
aktiv, inte passiv", s 72. 
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som ett stoppljus mot hjälpsökande. Flera av ungdomarna har burit på en 
ambivalent inställning till ett eventuellt avslöjande av sin situation. De har 
inte blivit mindre tvehågsna i de fall de lutat över i sin motsägelsefulla håll
ning och slutligen berättat. 

"Jag blir behandlad på ett helt annat sått, ett sått som är positivt för 
mej, men negativt ändå. Jag blir behandlad som ett särfall. Så vill inte 
jag bli behandlad. Det var dumt gjort av mej helt enkelt att berätta. 
Men det var inte meningen att det skulle bli så! Det var skönt att dom 
ställde upp, men jag vill inte vara, vill inte betraktas som ett offer. " 

Det är mycket dubbelbottnat för en tonåring att vilja vara stark inför sig själv 
och andra, parallellt med att tro sig vara betraktad som svag och ibland 
längta efter hjälp. De flesta ungdomarna har en psykisk styrka som inte avta
git trots att de varit utsatta för psykisk terror. Även om deras mentala till
stånd ibland sviktar, är de väl förtrogna med svackorna och låter inte dessa 
hindra att de ser sig som psykiskt starka och överlevare. 

Ungdomarnas skolsituation har även varit den växlande. De har å ena si
dan varit mobbade och utsatta av klasskamrater utan att lärare och andra 
vuxna har ingripit. Det har förstärkt den känsla av ensamhet och utanförskap 
som uppkommit i hemmet. Å andra sidan har skolan i många fall varit en 
fristad, där ett varmt klassrum effektfullt kontrasterat mot nattens kyliga 
vistelse i ett trapphus. Skolmiljön har oftast inneburit värme och skollunch 
men även trygghet i de fall ungdomarna har känt att "läget varit imder kon
troll". Skolans roll i ungdomarnas uppväxt är mycket komplex och svårtydd 
på många sätt men på en punkt är den entydig; hemma var det värre. Att bli 
kallad "ungjävel" hemma har varit värre än att några skrikit glåpord, kallat 
dem "CP" eller slagit dem i skolan. 

Faderns våldsutövande har inneburit att ungdomarnas behov av känslo
mässig omsorg inte blivit tillgodosett. Några av flickorna har i stället fått 
vara "mamma åt sin mamma" och känt sig förnekade när deras behov inte 
har uppmärksammats. Ungdomarna anser att modern har svikit men även 
skyddat, trots sin egen utsatthet, och ungdomarna beundrar moderns kamp. 
Tretton av dem anser att det är moderns förtjänst att de lever idag.56 Det blir 
däremot mer tvetydigt för några av dem när de sett att modern farit illa men 
inte satt stopp utan fortsatt att ha mannen kvar. I nästa stund konstaterar de 
att modern inte kunnat göra något för då skulle fadern ha dödat henne. Det 
finns också beskrivningar av negativa sidor hos en mor de älskar, just i per
spektivet att hon inte har haft kraft att säga ifrån eller klarat av att hålla sig 
nykter. En pojke talar om modern som en lus och inte om någon som far illa. 
Han betraktar inte sin far som någon lus. Pojken har blivit slagen av både sin 
far och sin mor. Han har bevittnat våld mot modern från både far och styv-

56 En beundran som inte förminskas av att de samtidigt anser att de lever för att de själva har 
orkat kämpa. 
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far. Det han emellertid själv beskriver som den värsta våldshändelsen är den 
gången fadern blev misshandlad av moderns nye sambo. Kan den negativa 
inställning pojken har till sin mor höra ihop med att han skuldbelägger henne 
för det våld hans far utsattes för? Eller hör den negativa inställningen ihop 
med att han skuldbelägger modern för att hon inte var bättre än fadern be
träffande våld mot barnen? 

Det mest motsägelsefulla och ambivalenta förhållningssättet hos ungdo
marna gäller frågan om familjemedlemmarna ska anpassa sig till våldet eller 
ej. Både flickorna och pojkarna finner skäl till att modern ska anpassa sig för 
att slippa sin makes våld samtidigt som de finner skäl för motsatsen, att hon 
inte ska anpassa sig. I sina tankemönster är ungdomarna inte lika tvehågsna 
angående sin egen anpassning till faderns våld; de tänker inte anpassa sig. 
De har dock inte i sina handlingar helt och fullt kunnat följa sina tänkta ba
nor, de har använt sig av våld, vilket de har upplevt som ett misslyckande. 

Barnen kunde aldrig så säkert veta hur kontakten med fadern skulle av
löpa. Flera av dem säger sig ha stängt av känslorna för honom på grund av 
våldet, men när fadern är god vill de ha kontakt med honom. Vid de få till
fällen fadern har uttryckt några varma känslor, har ungdomarna varit överty
gade om att detta bara varit tillfälligt och att han nästa gång förmodligen 
skulle slå dem. Faderns strategi har varit att växla mellan våld och värme, en 
strategi barnen har mycket svårt att hantera.57 De vill, men vågar kanske inte 
tro på faderns varma känslouttryck, samtidigt som de behöver höra att de 
betyder något för honom. När han för en gångs skull ger lite värme frestas de 
att ta emot den, även om de vet att han kommer att ta tillbaka sina varma ord 
och misshandla dem, kanske redan nästa dag. "Han ringer och säjer: Oj, vad 
du är snäll, jag älskar dej så mycket. Sen dan efter kommer han inte ihåg 
nånting. Han hälsar knappt när han är nykter över huvud taget. Skitjobbigt!" 
Barnen hoppas på och längtar efter värme och kärlek, men förminskar sina 
behov för att slippa bli besvikna. Eftersom dessa barn ibland fått värme och 
kärlek så vet de att den finns. Växlingen i faderns beteende gör att de står ut 
med våldet i väntan på värmen, som när den kommer, inte behöver vara 
alltför stark för att kontrastera mot våldet. 

Föräldrarna beskrivs inte enbart som svarta eller vita, mor och far tiller-
känns både onda och goda sidor. Ungdomarna hyser ambivalenta känslor i 
förhållande till föräldrarna och det som sker inom familjen. Det är bråk 
hemma, föräldrarna bråkar med varandra men ungdomarna är osäkra på vem 
som bär skulden. De tycker synd om sin far samtidigt som de tycker synd 
om sin mor. De tycker synd om sin far samtidigt som de tycker illa om ho
nom för att han slåss. Deras känslor pendlar och de vet inte om de ska känna 
att han har skuld eller att det är synd om honom. Pojkarna är negativa och 
avvisande till sin far men känner ändå en viss sympati för honom. Flickorna 

57 Lundgren (1991; 1992b). Växlingen mellan våld och värme har av Eva Lundgren beskri
vits som en strategi mannen använder för att hålla sin kvinna på plats. 
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ger även de positiva beskrivningar av egenskaper och sidor hos fadern, trots 
att han är densamma som utsätter dem för sexuella övergrepp. Flera av in-
formanterna betraktar sin far som "doktor Jekyll och mister Hyde", han är 
som två personer i samma kropp.58 För ungdomarna handlar det om att sam
tidigt både tycka om och hata sin far, att förlåta men att samtidigt önska 
revansch i avsikt att "ge igen". En mycket ambivalent och motsägelsefull 
känsla som flera av dem bär på är viljan att döda sin far samtidigt som de 
inte vill använda våld. Han är ju den enda far de har så de kanske inte har 
något annat val än att förneka sina känslor och behov. 

Ungdomarnas upplevelser av våld i hemmet gör att deras barndom kan 
betraktas som annorlunda än många jämnårigas. Utsagorna om barndomen 
skiljer sig åt inte bara mellan olika informanter utan även för en enskild in
formant vid olika tillfallen. Tonvikten ligger olika i deras uttalanden och det 
ger till synes motsägande information. Frågan, om det har varit möjligt och 
tillåtet för dessa ungdomar att vara barn och bete sig som ett barn, får motsä
gelsefulla svar. Det är möjligt att dessa motsägelser beror på att ungdomarna 
pendlar i känslor och tankar. Det kan också handla om att de både talar om 
vad som hänt och vad de skulle ha önskat. Dessutom kan det hänga samman 
med att det som berättas är vad som finns i minnet just då. En annan gång 
kan ett annat minne eller en annan händelse vara aktuell.59 

Ungdomarna skulle inte önska att någonting hade varit annorlunda, när de 
ser tillbaka. "Jag själv har blivit bra och är en bra person trots allt, men 
kanske en annan far, men jag tycker om han och han är den enda far jag 
har. " En annan far skulle de i så fall ha önskat för egen del. För sin mors 
skull, ser ungdomarna det omöjliga i en sådan önskan. Modern valde ju att 
leva med honom, hon flyttade ihop med fadern flera gånger och gifte om sig 
med honom, trots att föräldrarna flyttade isär flera gånger och även skildes. 

Att hantera en våldspräglad hemmiljö 

Tonåringarna har utvecklat ett antal strategier för att bemästra sina vardags
situationer. De kan förklara våldet med alkohol- eller drogmissbruk med 
åtföljande hjärnskador, något "sjukt" hos fadern i form av personlighetsstör
ning eller ett provocerande beteende från moderns sida. Det kan också vara 
något fel i föräldrarnas uppfostran, att de beter sig våldsamt därför att det 
förekommit våld i deras uppväxtfamilj och att de själva aldrig blev 

58 Även barnen i alkoholistfamiljer har både positiva och negativa föreställningar om föräld
rarna och håller dessa kategorier åtskilda. Se exempelvis Storm Haugland (1992), s 743. 
59 Till en del kan det bero på den ålder informantema själva befann sig i vid den händelse de 
för tillfället minns. De flesta studier visar att vad som gäller för barn i en ålder inte alls behö
ver vara aktuellt i en annan ålder. Se exempelvis Carlson (1990). 
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"befriade" från dessa våldsbilder.60 Några av ungdomarna fastnar slutligen 
för den förklaring som fungerar mest skuldbefriande och som är minst krä
vande i fråga om egna insatser för förändring. Det är Gud som styr över 
våldet och ödet som styr över Gud, och då återstår för människorna slutligen 
bara det fullständiga accepterandet, resonerar de. 

Flera ungdomar ser våldet som något som "råkat" hända när bråket gått 
för långt, men att det kunnat fortsätta för att ingen utomstående ingripit. Att 
våld över huvud taget kan uppstå och fortleva, förklaras av vissa informanter 
bero av de båda könens olika villkor i vår kultur. De konstaterar att det inte 
råder jämställdhet i relationen mellan föräldrarna. Hälften av ungdomarna tar 
faderns otrohet mot modern som exempel på denna obalans. Modern har fått 
stå ut med detta för att hon sätter familjen i första hand, enligt flickorna, som 
själva inte skulle acceptera en partners otrohet. Pojkarna tycker att modern 
har fått lov att acceptera både våld och otrohet därför att hon levt på faderns 
inkomst. De ser den ekonomiska obalansen som en plog som bereder vägen 
för faderns dominans och våldsutövande. 

Ungdomarna behöver känna att de har "förklaringen". Så länge de kan 
hålla sig till en trovärdig förklaring kan de uppbåda större kraft att stå ut i en 
våldsverklighet de inte förlikar sig med. En godtagbar förklaring ger på nå
got vis en trygghet. Samtidigt återkommer de till att det måste vara någon 
mening med det hela. Våldet får inte ha skett enbart av en slump. Det skulle 
inte göra dem till "utvalda" och "unika" för uppgiften att bemästra våldet. 

Ungdomarnas berättelser vittnar om att de i sina medvetna och aktiva val 
av handlingssätt i första hand har valt att agera till stöd för någon annan. När 
de exempelvis försökt bli snällare för att undvika att locka till våld i hemmet 
eller ingripit, agerat eller protesterat på något möjligt sätt, har det främst 
varit av omtanke om någon annan. När de skulle ha velat berätta eller söka 
hjälp men ändå valt att avstå ifrån den handlingen har det varit för familjens 
skull. I andra hand har ungdomarna agerat för egen räkning, exempelvis 
genom att rymma, fly eller hålla sig borta från hemmet. Att använda sig av 
kreativa uttrycksformer liksom att tiga, hålla kontroll på sina känslor och stå 
ut är strategier ungdomarna utvecklat och brukat främst i syfte att hjälpa sig 
själva. 

Ensamma och utsatta har ungdomarna varit nödsakade att av egen kraft 
hantera sin situation i en våldspräglad uppväxtmiljö och deras copingstrate-
gier är många och väl utvecklade.61 De använder både strategier som är pro-
blemfokuserade (handlingar i syfte att eliminera själva källan till den pro
blematiska situationen) och strategier för att kontrollera eller eliminera upp
levelsen av påfrestningen.62 Som Lazarus och Folkman beskriver, övergår 

60 En vanligt förekommande förklaring i linje med teorin om det sociala arvet, se Jonsson 
(1969), s 41-58; teorin om upprepningstvånget, se Miller (1982), s 73ff; teorin om intergene-
rational cycle of violence, se Peled, Jaffe & Edleson (1995). 
61 Jämför Lazarus & Folkmans modell (1984), s 150-155. 
62Jämför Månsson & Hilte (1990), s 84. 
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ungdomarna, när de inte ser sig kunna förändra de yttre villkoren, till att 
försöka lindra den känslomässiga plågan.63 Ungdomarna har sällan upplevt 
att de haft särskilt stor möjlighet att själva påverka sin situation. Vid sådana 
tillfällen har de fokuserat på problemet och bemästrat situationen på ett an
svarsfullt och genomtänkt sätt. Exempelvis känner de två flickor som själva 
polisanmält sin far och därigenom fått stopp på våldet, en stor tillfredsstäl
lelse över sitt agerande.64 

Att bemästra källan till våldet 

Ungdomarna utvecklas med tidens gång, de blir både äldre och fysiskt större 
och har av den anledningen möjlighet att tillbringa mer tid utanför hemmet. 
De kan också välja att stanna och ingripa i en våldshändelse, i stället för att 
tvingas fly som de tidigare gjort. De känner en styrka och en vilja att "ge 
igen" och böljar ingripa och protestera mot våldet. 

Ungdomarna upplever att våldet har trappats upp under åren och före
kommit allt oftare, vilket är en vanlig tendens enligt tidigare forskning.65 

Framfor allt har faderns våldsamma beteende ökat i situationer då hans makt 
och dominans varit ifrågasatt, vilket kan ha inträffat oftare med ungdomar
nas stigande ålder. Pojkarna anser att det fysiska våldet blivit grövre medan 
flickorna känner sig mer hotade och kontrollerade. Pojkarna har börjat göra 
mer aktivt motstånd mot fadern och försökt att handgripligen gå in och 
stoppa honom. Då måste fadern använda grövre våld än tidigare för att be
hålla kontrollen. Flickorna går inte in i fysisk närkamp med fadern på samma 
sätt som pojkarna, men har ändå blivit mer trotsigt markerande mot sin far 
än tidigare. Det krävs därför ett starkare utövat hot mot flickorna från fa
derns sida för att uppnå samma kontroll som när dottern var yngre. En kon
sekvens av att ungdomarna tar till motståndsstrategier blir att kontrollen 
hårdnar och att hoten och våldet ökar. 

Ungdomarna har lärt sig att alltid vara beredda på att skydda sig emot en 
våldshandling som kan äga rum när som helst. Jag tolkar deras utsagor som 
att denna ständiga beredskap blivit till ett etablerat mönster hos dem. För att 
pröva den tolkningen har jag vid olika tillfallen, när jag kommit tillsammans 
med en tonåring till en ny plats, bett att han/hon ska blunda och beskriva den 

63 Lazarus & Folkman (1984), s 150-155. 
64 Bland ungdomarna råder en vacklande inställning till huruvida det ska göras någon polis
anmälan eller inte med anledning av faderns beteende. Vissa anser att man bör anmäla men 
väljer trots allt att inte göra anmälan. Oftast tänker de göra en anmälan för att få en förändring 
till stånd. Samtidigt tror de inte på att en anmälan skulle kunna leda till någon förändring, och 
avstår av den anledningen. För några finns kanske en vilja att anmäla, men de väljer ändå att 
inte göra det eftersom de har erfarenhet av att det tar så lång tid innan rättegången blir av, att 
minnet hinner blekna och nya våldshändelser inträffa. 
65 Att våldet har en tendens att ackumulera över tid, se exempelvis Dobash & Dobash (1992) 
kapitel 1. 
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omgivning vi befunnit oss i. Då har det visat sig att det första de nämner är 
en möbel av större format ("en blå öronlappsfåtölj", "ett stort jävla piano", 
"ett skrivbord med tung marmorskiva"). När jag frågat om små detaljer och 
föremål har de oftast inte registrerat dem, även om vi funnits i lokalen en hel 
dag. Kan det vara så att den strategi ungdomarna har använt sig av i vålds
händelser som inneburit att "ta betäckning" bakom en stor möbel, har skapat 
ett beteendemönster där registrerandet av sådana möjligheter att söka skydd 
införlivats som en naturlig, inte medveten säkerhetsåtgärd? Främst kan den 
selektiva uppmärksamheten tjäna till att eliminera det akuta problemet, ge
nom att tidigt uppmärksamma faktorer som kan ha en "triggereffekt" på vål
det.66 

Att avleda uppmärksamheten genom att vara rolig är enligt vissa teorier 
ett beteende som något av barnen i en alkoholistfamilj vanligen uppvisar, 
rollen som clown.67 Här får jag dock en känsla av att beteendet inte är en 
"hel roll" utan mer ett agerande att ta till i en viss situation. I en annan situa
tion passar det inte att vara rolig och därför måste det finnas varianter av 
avledande manövrer att ta till. 

"Om det var en sån scen på TV, med våld och kvinnomisshandel, så 
gjorde jag nåt roligt så att farsan inte skulle se den scenen och ta in
tryck av den. Så att det inte skulle segla upp nåt våldsamt... Jag för
sökte avleda dom... jag var som en åskledare när jag var mindre. " 

Ungdomarna iakttog allt som skedde och om något inträffade som de be
dömde kunde utlösa en våldshandling hos fadern, försökte de på olika sätt att 
avstyra detta. Att försöka rikta uppmärksamheten ifrån det som skulle ha 
kunnat utlösa våldet och till något annat, att eliminera våldet genom att av
leda, kan betraktas som en problemfokuserad copingstrategi hos ungdo
marna. Den ständiga anspänningen och uppmärksamheten håller barnen i 
beredskap för nya våldshändelser. 

I de flesta familjerna har matsituationen varit kaotisk. Om något inträf
fade som utlöste faderns ilska, exempelvis att någon i familjen fick en större 
köttbit ur grytan än vad fadern fick, blev alla misshandlade. Ungdomarna 
hade att välja mellan att stanna hemma och äta eller skylla på något för att 
slippa sitta till bords. Ofta var de hungriga men avstod från mat och familje
gemenskap för att på så sätt försöka förhindra ett våldsutbrott. Den problem-
fokuserade copingstrategi ungdomarna tvingades välja resulterade efter hand 
i att speciellt flickorna fick problem med ätandet.68 En skolsköterska miss
tänkte att en av flickorna var anorektisk. Den misstanken försvann när pap
pan satt i fängelse och flickan fick lugn och ro att äta. Det var emellertid 

66 En sorts selektiv uppmärksamhet som ofta resulterar i ett tillstånd av "frozen watchfulness" 
hos barnet. Se: Herman (1992), s 100. 
67 Om övriga "roller" se Hägerts litteraturgenomgång (1992) och Mtttzells avhandling 
(1994). 
68 Jämför Lazarus (1993), s 235. 
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ingen som kopplade ihop faderns närvaro med flickans ätproblem och inte 
heller hans frånvaro med hennes välmående.69 Det förekommer alltjämt 
ätstörningar bland flera av dessa flickor; de växlar mellan att ha matorgier 
och att svälta sig. Några av dem har varvat mellan att hetsäta och banta med 
hjälp av amfetamin. Två flickor far professionell hjälp med sina ätproblem 
just därför att de kopplats till att drogproblem debuterat.70 Två pojkar talar 
om att svält är det enda som gäller när det är "kaos i huvudet" men ingen har 
reagerat på deras självsvält. Det verkar vara så att vi i vårt samhälle endast 
ser och eventuellt behandlar ett problem i taget. Önskvärt vore ett perspektiv 
med inriktning på barns och ungdomars hela livssituation. 

Informanterna är överens om att det allra värsta måste vara att bli offer 
för sexuella övergrepp och tar absolut avstånd ifrån sådana våldshandlingar. 
Deras reaktioner skiljer sig åt på det sättet att flickorna känner sig mer ho
tade av det faktum att sexuella övergrepp kan förekomma, både för egen del 
och för sin mors. Barnen har bevittnat hur modern markerat att hon inte öns
kat sexuell samvaro genom att säga nej, och i stället blivit våldtagen. Flick
orna har blivit utsatta för sexuella övergrepp av sin far/styvfar trots protester. 
Det betyder för dessa ungdomar att gränser för personlig integritet blir otyd
liga och gränskränkningar tillåtna.71 Ungdomarna accepterar dock inte dessa 
kränkningar så som de sker, utan protesterar och känner ilska mot fadern för 
hans råhet och brist på respekt. De uttalar sig mycket kraftfullt och aggres
sivt mot våldtäkt och försök till våldtäkt deras mor utsatts för. Pojkarna, 
precis som flickorna, har farit psykiskt illa av att inte kunna skydda sin mor 
mot dessa kränkningar. Pojkarna har ett behov av att "slå tillbaka", de känner 
lust att döda sin far eller den man som utfört dessa förnedrande handlingar. 
Flickorna uttalar inte samma lust att med kraft slå tillbaka. De utsatta flick
orna känner skam och skuld och misstanken om att de själva medverkat till 
övergreppen kan bidra till att dämpa deras kamplust.72 Eftersom detta inte 

69 Waller, Ruddock & Cureton (1995) betonar att den senaste tidens forskning ser ett sam
band mellan ätstörningar (starkare för bulimi än för anorexi) och våld inom familjen, använ
dandet av fysiskt tvång i våldssituationer och erfarenheter av våld i unga år. Det bulimiska 
beteendet kan fungera som en symbolisk rening, ett utlopp för ångest eller som möjlighet för 
individen att uppnå kontroll över sin omgivning. Viktigast är att det kortsiktigt blockerar mot 
negativa känslor från erfarenheter av sexualiserat våld, s 177. 
70 På en punkt har några ungdomars sätt att agera, eller mera reagera, tvärt emot sitt syfte (att 
få kontroll) lett till förlusten av kontroll i det att deras bruk av framför allt alkohol och droger, 
men även av mat, har övergått i ett missbruk. Nyttjandet som till en böljan var tänkt att fun
gera som hjälpmedel i egenskap av ångestdämpare eller bantningsmedel, kom efter hand att 
bli alltmer okontrollerbart. För några ledde det till både drogberoende och pendlingar mellan 
svält och hetsätande. 
71 Exempelvis Seidel (1991) om gränsdragningsproblematik med rigida och bristfälliga 
gränser på många områden i familjer där sexuella övergrepp förekommer, s 128-132. 
72 Om känslor av skam, skuld, sorg, svek och självförakt vid sexuella övergrepp på barn, se 
exempelvis Dahlström-Lannes (1990), s 52. 
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gäller för pojkarna kan de med större kraft att uttala sig för att ge igen med 
hjälp av en problemfokuserad strategi, exempelvis en aktiv konfrontation. 

När ungdomarna inte står ut med våldet längre kan deras strategi bli att de 
konfronterar sin mor, trots att de anser att våldsutövandet är faderns fel. 
Några pojkar har slagit sin mor och sina syskon, fastän de själva är emot 
användandet av våld.73 Några agerar ut sin ilska och frustration i brottslig
het, trots att de känner att det är fel att göra så. Pojkarna tillstår att kriminella 
handlingar kan vara ett nöje och att de skulle vilja göra något kriminellt 
ibland, men att de gör den bedömningen att de måste avstå. Pojkarna tycker 
också att slagsmål i sig är fel men att "en rejäl fight" samtidigt kan vara av
kopplande. 

Tre av ungdomarna har själva slagit sin mor och fyra av dem har slagit 
sin far. Tre har slagit sina syskon och fem har brukat våld mot andra än fa
miljemedlemmar och partner. Det våld ungdomarna använt sig av är inte att 
betrakta som grovt och inte heller som vanligt förekommande. Våld mot 
fadern har främst tillkommit i försvarssyfte, i situationer då de ansett att 
faderns våldsutövande har nått över en viss gräns. Syftet med att bruka våld 
har i andra fall varit att fostra, tukta eller rätta till vad de bedömt som ett 
felaktigt beteende hos exempelvis modern och syskonen. När ungdomarna 
själva agerat förövare, och endast i de fem fall våld utövats mot någon utom
stående, går en könsskillnad att finna. Detta beteende tycks höra hemma mer 
hos pojkar (fyra av fem) än hos flickor (en av tio). Flickan brukade våld i 
syfte att ge igen mot dem som mobbade henne. Pojkarna har slagits, ofta i 
onyktert tillstånd, på allmän plats med andra pojkar/män när de känt sig 
kränkta eller förfördelade eller "helt enkelt bara känt för att slåss". Precis 
enligt det vanliga mönster forskningen visar; att pojkar men inte flickor 
slåss.74 

Att bemästra känslan 

De problemfokuserade copingstrategierna övergår till emotionsfokuserade 
när problemet inte ser ut att kunna lösas. Då fokuseras i stället strategierna 
på att hantera de känslor som förknippas med problemet. När de emotions-
fokuserade strategierna har lett till ett önskvärt resultat och lindrat den 
känslomässiga plågan, kan copingstrategierna åter fokusera på ett problem. 

Ett beteendemönster ungdomarna utvecklat i samspel med sin familj är 
mönstret att hålla ihop och skydda varandra mot faderns våld.75 Våldshän
delser har ofta förekommit och beteendemönstret har därmed upprepats, 

73 Se Bonnie Carlsons studie (1990) om situationer då ungdomarna slår sin mor. 
74 Peled, Jaffe & Edleson (1995) särskilt andra kapitlet Learning to Be Violent, s lOff, av 
Myriam Miedzian. 
75 Enligt Folkman & Lazarus (1988) en planerad problemlösning. 
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utvecklats och blivit befäst. Det är ett mönster som sitter kvar, och tycks 
fungera mer eller mindre automatiskt, allt går av sig själv. 

"Jag var barnvakt åt mina syskon och plötsligt hörde jag pappa 
komma ... och min reaktion var blixtsnabb: utgångar? där! balkong
dörrar? fönster? där! kniv! Allting gick automatiskt: utvägar, kniv, 
telefon, gömma småsyskonen ... Man själv bleknar bort, det är inte 
viktigt just då, man är bara en sak i ett stort spel. " 

Ungdomarna bemästrar situationen tillfälligt, men problemet kvarstår. Den 
känslomässiga plågan tvingas de hantera efter bästa förmåga, och valet av 
strategi hänger samman med deras definition av situationen. Att blekna bort 
eller se sig som en bricka i ett spel antyder en aspekt av ungdomarnas käns
lor och sätt att betrakta sig själva. Den strategi de väljer är att förminska 
problemet och distansera sig själva, vilket får som konsekvens att de talar 
om sig själva som en sak (ett objekt utan känsla?) och om händelserna som 
ett stort spel (inte så farligt som våld i hemmet?).76 

Ibland har fadern blivit så aggressiv att detta tydligt kunnat avläsas i hans 
ögon, hans blick har förändrats och han har fått "koögon" som skrämmer. 
Att bli arg tycks i ungdomarnas föreställning vara att någon fullständigt tap
par fattningen och ger utlopp för en okontrollerad ilska.77 Ungdomarna vill 
inte själva visa vrede och ilska, de vill inte känna sig så utan kontroll. När de 
ändå blivit så arga att de känt det "blinda raseriet" invadera dem har de blivit 
rädda för sig själva. Det blinda raseriet påminner om pappa och de vill inte 
bli som pappa. Ungdomarnas upplevelse är att kontrollen gått förlorad för 
faderns del, vilket är oerhört skrämmande, ty då finns inga garantier för 
överlevnad längre. I synnerhet pojkarna bär på en stor vrede över att ha en 
pappa utan kontroll över sitt beteende och samtidigt en rädsla för att själva 
förlora kontrollen över sitt beteende.78 Eftersom pojkarna så starkt kopplat 
våldet till faderns förlust av kontroll blir deras eget mål helt följdriktigt att 
uppnå full kontroll. Deras strävan efter kontroll är kopplad till livskvalitet, 
två komponenter som de anser förstärker varandra. Oron för vad som skulle 
kunna inträffa om de inte har full kontroll, inverkar begränsande på pojkar
nas spontanitet. De kontrollerar sitt beteende och känner inte igen sig själva 
och får svår ångest de gånger de upplever sig ha förlorat kontrollen. 

Studier visar att små barn i familjer där våld förekommer upplever en 
existentiell ångest.79 Möjligen skulle ångestnivån kunna minska när barnen 

76 Om att lindra den känslomässiga plågan se exempelvis Månsson & Hilte (1990). 
77 Det mest skrämmande kan vara upplevelsen av att händelserna är utanför kontroll. Utan 
minsta kontroll skulle fadern dock inte kunna reglera händelserna på det sätt han gör. Se 
exempelvis Stets (1988). 
78 Även om ungdomarna upplever att fadern förlorar kontrollen, betonar tidigare studier den 
kontroll mannen har, exempelvis med avseende på styrkan i de våldshandlingar han utför och 
vilka individer de riktas emot. Se exempelvis Pagelow (1984), s 74ff. 
79 Se exempelvis Christensen (1988). 
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blir äldre. Det är dock inte vad som tycks ske. Med stigande ålder bidrar 
våldet, som då har fått pågå under längre tid, till att förstärka ångesten. Ung
domarnas strategi att bemästra sin starka ångest kan bli att de förnekar verk
ligheten och tränger bort den. De minns inte, vill inte minnas den senaste 
våldshändelsen och den föregående ... det är för smärtsamt. De kanske dag
drömmer sig bort från en outhärdlig situation till en verklighet där de själva 
är uppskattade och till nytta. De kan också ljuga för att komma undan våld 
och för att slippa berätta om verkligheten, undvika att minnas den. De har 
fantiserat om att fyllas av styrka för att berätta och att söka hjälp, något de 
ständigt velat men att aldrig vågat. Tre ungdomar har förlåtit sin far för det 
våld han utsatt dem för. Samtliga dessa emotionsfokuserade copingstrategier 
syftar till att reducera hög anspänning och känslighet.80 

Känslofokuserad coping kan vara att förneka även om det skulle leda till 
verklighetsförvanskning, anser Lazarus, om individen med hjälp av en sådan 
strategi kan upprätthålla hopp och optimism. Under sin uppväxt har ungdo
marna på olika sätt förnekat verkligheten genom att förtränga, ljuga, fanti
sera och på annat sätt förvandla den. De "glömmer" verkligheten ibland för 
att stå ut med den, "jag har delitat det, men det finns säkert spår av det på 
hårddisken". De har oförskyllt hamnat i den betungande situationen att välja 
mellan att hålla sig borta för att slippa bli involverad i våldet eller att stanna 
hemma för att kunna ingripa. Ibland har det hänt att de inte velat ingripa, 
men att de agerat och protesterat ändå. De har inte mäktat med att avstå och 
därför ställt upp fastän det känts fel. Med åren förändras detta sätt att agera 
och blir till nya strategier att förneka verkligheten.81 En strategi är "den in
billade kontrollen", det vill säga de unga intalar sig att de har kontroll över 
sina liv och förehavanden. En pojke exempelvis, har under uppväxten sett 
många nackdelar med föräldrarnas alkoholmissbruk och uttalat att han själv 
skulle kunna vara i riskzonen. För att ta det säkra före det osäkra har han valt 
att vara nykterist. Plötsligt när han är 17 år förändras den inställningen och 
han säger sig ha läget under kontroll. Han "super tilF utan att oroa sig för att 
han blir redlös och får minnesluckor, eftersom han säger sig kunna låta bli 
att dricka, om han bara vill. Han vill ha kontroll och säger sig ha den, som en 
sorts besvärjelse. 

Att förneka verkligheten för att orka stå ut med den har varit en funktio
nell strategi under uppväxten. När ungdomarna nått övre tonåren har denna 
strategi uppenbarligen inte fungerat lika bra eller varit nödvändig på samma 
sätt. Minnena tränger på alltför starkt och verkligheten går vare sig att för
neka eller bortförklara på samma sätt som förr. Ungdomarna ser sig själva 
och den aktuella verkligheten med det sexualiserade våldet och definierar sin 

80 Jämför Folkman & Lazarus (1988). 
81 Ryan-Wenger (1994) copingstrategierna ändras med stigande ålder och erfarenheter, s 183. 
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situation annorlunda än tidigare.82 Denna insikt väcker en stark smärta hos 
dem, smärta över att ha fatt växa upp med en våldsutövande far och en mor 
som fatt utstå våld. De uttrycker det som att de genomlevt och överlevt 
"helvetet". Det värsta har redan hänt. Inget kan bli värre. I och med att den 
egna (fysiska) styrkan och självständigheten ökar kan barnet tillåta sig att se 
situationen som den är. Barnet får ett slags utifrånperspektiv som ger möj
lighet till nya insikter. 

"Jag trodde att livet var så, att det skulle vara så. Så jag tänkte nog 
inte på det, det var ganska normalt för mej. Det är inte förrän nu ef
teråt som jag har förstått vilket helvete vi levde i. " 

Vare sig hotbilden, att fadern verkligen skulle döda, är riktig eller inte så 
formar den tillvaron för familjens barn.83 Lazarus poängterar att studier av 
copingstrategier endast har gjorts utifrån teoretiska hotbilder. För ungdo
marna i den här studien är dock våldet en konkret företeelse i deras vardag. 
För ungdomarna är hoten verkliga och deras känslofokuserade copingstrate
gier med nödvändighet varierande. Ur ett processperspektiv kan vi se att 
copingstrategierna ändras över tid och i förhållande till det aktuella sam
manhanget.84 Det kan vara så att ungdomarna genom att förneka sin far får 
förövaren på ett sådant avstånd att de samlade hoten mot deras liv upplevs 
som mindre akuta. Det tycks samtidigt vara så att om de får de mest över
hängande hoten på avstånd, kan de i stället få plats för andra starka känslor. 

De flesta av ungdomarna har under sin uppväxt känt ett starkt hat mot sin 
far och de har velat ge igen för den smärta och det lidande han åsamkat dem. 
Den yttersta hämnden skulle vara att döda honom, vilket är vad 10 av 15 
ungdomar säger sig haft tankar på att göra. Pojkarna har gått så långt i sina 
tankar att de planerat hur detta skulle gå till, och säger sig också veta att de 
har styrka nog att genomföra det hela. För de flickor som har känt att de vill 
döda sin far, har det mest handlat om en önskan baserad på en känsla av 
förtvivlan, och den har aldrig nått fram till ett mer konkret planeringssta
dium. När ungdomarna blir äldre övergår hatet alltmer i en önskan om re
vansch.85 Det handlar inte längre så mycket om att ge igen utan mer om att 
få triumfera inför fadern. Allra helst vill de kunna visa sin far att de lyckats i 
livet, att de lyckats i sitt arbete och lyckats etablera en kärleksfull familj med 
glada och trygga barn. Ungdomarna övergår till en målsättning att kunna 
bevisa för sin far att de har kapacitet att skapa ett bra liv och böljar samtidigt 

82 Trost & Levin (1996) en ny definition blir bestämmande för beteendet, en omdefinition 
leder till en annan förståelseram, s 12ff. 
83 Lazarus (1993). 
84 a.a. s 235. 
85 Folkman & Lazarus (1988) menar att individen upprätthåller hopp och optimism genom 
strategier som: ha självkontroll över sina känslor, ta ansvar för situationen och positivt om
tolka situationen. 
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tänka mer på sig själva i förhållande till yrke, arbete och familj inför framti
den. 

Ungdomarna försöker tillbringa alltmer tid hemifrån ju äldre de blir, och i 
en del fall rymmer de.86 Flera av ungdomarna beskriver hur de varit på 
rymmen under månader i sträck, liftat med långtradare och hamnat i Tysk
land eller bott hos något ungdomsgäng. De har rymt för att de önskat och 
hoppats att fadern skulle sakna dem och sluta slå. I efterhand kan de konsta
tera att vare sig de valde det ena eller det andra handlingsalternativet i den 
komplicerade situation de stod inför, kunde de inte förutse utfallet. Det har 
varit mycket motsägelsefullt att önska sin fars kärlek och samtidigt avstå 
ifrån den genom att ge sig iväg eller rymma, för att skapa möjlighet att få 
hans kärlek senare. Om de i stället valde att stanna kvar och ingripa väckte 
de sin fars aggressivitet ytterligare och fick inte heller på det sättet hans kär
lek. 

Ungdomarna iakttar bilden av sina föräldrar och ser riskerna i att bli lika 
dem. Det skulle innebära ett liv där våld skulle ingå och de själva förmodli
gen inte skulle vara omtyckta som personer. De bär på en känsla av att inte 
duga och försöker finna vägar för att förändra omgivningens sätt att betrakta 
dem och bli mer omtyckta. Pojkarna vill få bättre kontroll på sig själva och 
flera av flickorna vill vara mindre blyga. Ett av de förhållningssätt de valt att 
förändra är att de i stället för att missbruka alkohol och droger, försöker att 
vara nyktra och skötsamma under långa tider, kanske för alltid. Några av de 
handlingsstrategier ungdomarna utvecklat tidigare är inte tillräckliga när de 
blivit mer engagerade i sitt eget välbefinnande, och därför prövas nya sätt att 
hantera vardagen.87 

De stora svängningarna mellan lugn och panik inträffar inte lika ofta när 
ungdomarna nått övre tonåren, vilket kanske kan vara en följd av en större 
självständighet och ökade handlingsmöjligheter. De klarar bättre av att ha 
kontroll på känslorna, även om de fortfarande förlorar kontrollen ibland. Det 
nya som inträffat är att några av dem har brutit mot tystnadskravet och for
mulerat familjehemligheten i ord. Konsekvenserna av att släppa på kontrol
len är att förnekade känslor och behov gör sig påminda. Exempelvis kan 
behovet av att få hjälp bli så akut att tonåringarna måste berätta för någon, i 
stället för att fortsätta tiga. 

Flera av ungdomarna har under lång tid och med smärtsam erfarenhet lärt 
sig att det positiva inte håller i sig, och därför ska man inte glädjas åt något. 
För dem har det varit så, att när de har känt glädje, har det med största säker
het i nästa stund inträffat något som gjort dem ledsna och sorgsna. För att 
slippa bli besvikna har de därför valt att inte gå in i situationer med glädje 

86 Ungdomar som rymmer hemifrån gör vanligen det för att komma från något och inte i 
första hand till något Se exempelvis Sjöblom (1995) och Carlson (1991). 
87 Thernlund (1995) Det som ska bemästras bedöms och samtidigt bedöms inre och yttre 
möjligheter och övervägs lämplig copingstrategi. Efteråt kan konstateras vilken effekt det 
första försöket gav, s 7ff. 
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och förväntan, även om det utlovades en trevlig händelse. När barnen blir 
äldre förändras deras copingstrategier, vilket är vanligt enligt forskningslitte
raturen.88 Förändringen kan bestå i att de idag kräver mer än löften, de krä
ver bevis. Far och/eller mor kan inte bara lova att vara nyktra och snälla när 
jul- eller midsommarhelgen kommer, de måste kunna visa att de klarar av 
det i handling också. Det faktum att ungdomarna är vuxna nog att ingripa i 
olika händelser innebär att några av dem, i stället för att tiga och försöka stå 
ut med situationen, säger ifrån till sina föräldrar. 

Ungdomarna strävar på olika sätt att bli omtyckta av sin far. När detta 
inte lyckas försöker de göra sig osynliga för att inte störa, och undvika att 
hamna i fokus för våld och trakasserier. En strategi har varit att ha så få 
önskningar som möjligt för egen del. Det gällde att störa så lite som möjligt 
för att undgå att bli uppmärksammade. Så småningom har de förminskat sina 
behov och önskningar så till den grad att de knappast känner någon egen 
vilja. Förändringen har påverkat deras instställning till livet på ett vis som 
sänkt deras motivation och satt deras lust till livet på sparlåga. 

Om inga copingstrategier visar sig fungera kan den slutliga lösningen på 
problemen bli att ta livet av sig, vilket flera av ungdomarna försökt men inte 
lyckats med. De har därför bestämt sig för att planera det hela bättre nästa 
gång. Alla dessa strategier för att bemästra den våldspräglade miljön, har 
tillkommit som ett nödvändigt försvar mot de hot som riktas mot ungdomar
nas hela existens och kan betraktas som sunda reaktioner på en osund 
miljö.89 

Det visar sig att meningslösheten ändå inte har fått breda ut sig, utan det 
finns en vilja hos dessa ungdomar. Deras styrkor ligger i en bred och omfat
tande kreativ förmåga, de är uppfinningsrika och söker ständigt nya och 
bättre lösningar. Det gör att deras uppväxtvillkor inte enbart kan beskrivas 
som svarta. Många av de symtom som annan forskning visar på kan inte 
sägas gälla för dessa ungdomar.90 Deras berättelser återger en mängd 
hemskheter, men trots allt dessa ungdomar varit utsatta för, framstår de 
själva inte som skadade offer. De vill inte heller bli betraktade som offer. 
Med hjälp av sin skaparförmåga kan ungdomarna lära sig att bemästra olika 
situationer och framstår därför mer som kreativa aktörer. Viljan att leva och 
att få bevisa sitt värde, viljan att triumfera finns på samma gång väldigt 
stark. Därför har de inte vänt ryggen till livet ännu ... 

88 Se exempelvis Nancy Ryan-Wengers litteraturgenomgång (1994). Hon talar dock om 
förändrade copingstrategier med anledning av ålder och erfarenhet hos barn i allmänhet, inte 
om barn i familjer där våld förekommer. 
89 Om psykologiska försvarsmekanismer se exempelvis Mängs & Martell (1982) s 239f; 
Carlberg (1989), s 253ff. 
90 De fysiska, psykiska och psykosomatiska problem som beskrivs av tidigare studier kan till 
stora delar, men inte fullt ut bekräftas. Exempelvis är sömnproblem inte något som gäller för 
informanterna i denna studie. 
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Berättelser om våldet och jag 

Ungdomarna berättar om händelser som varit viktiga för dem. Den narrativa 
nalysen går ut på att tolka vad händelsen kan betyda för dem med utgångs
punkt i berättelsen och även söka meningen bakom de händelser de väljer att 
berätta om. Berättelserna varierar mer till innehåll än till form. En flicka 
återkommer till den händelse då fadern hämtade yxan och tänkte döda henne 
och säger att det var efter den händelsen hon kände att hon inte ville leva 
längre. En annan flicka har upplevt nätter då hennes far genom att hälla kallt 
vatten över henne försökt begränsa hennes tankar. Andra berättar om då de 
flydde för att deras far skulle sakna dem och förhoppningsvis sluta slå, om 
rädslan då modern blivit misshandlad till medvetslöshet och om tillfallen då 
fadern slagit en älskad morfar och de ambivalenta känslor detta medfört. En 
pojke berättar om oerhört mycket våld i hemmet men anser att det mest 
skrämmande var när även hans far blev misshandlad, det kändes som om 
avgrunden öppnade sig. En flicka håller fast vid att svamputflykter och pick
nick med familjen har varit det mest betydelsefulla i hennes uppväxt medan 
en pojke upprepar att man inte ska vara glad över något för allt blir ändå 
förstört. Mamma har slagit mig och jag blev så rädd att hon hade slutat tycka 
om mig, säger en tonåring. En gång var det någon som förstod min situation 
och då förstod jag att det inte var fel på mig, säger en annan. Den viktigaste 
händelsen var att få flytta för sig själv, det liknar känslan av att få vara en
sam ute i naturen, säger en pojke. Flickan som var utsatt för våldtäktsförsök 
av sin före detta pojkvän, tror att det var hennes eget fel och gör allt för att 
glömma. Pojken, som vid sex års ålder blev vittne till att hans far försökte 
döda hans mor men hindrades av grannarna och inte har gråtit ut den rädslan 
tidigare, tillåter gråten att komma under intervjun tio år senare. Flickan, som 
förlorat flera kroppsfunktioner på grund av faderns våld, bär den hemlighe
ten under tystnad. Samtliga ungdomar har sin egen unika händelse att rela
tera till. 

Med syfte att granska vilken betydelse tonåringarna lägger i de händelser 
och fenomen de lyfter fram blev narrativen av särskilt intresse. Narrativens 
omfattning skiljer sig åt såväl mellan teman som mellan de enskilda ungdo
marna och de båda könen. På vissa områden kan en överensstämmelse spå
ras vad gäller omfattning, innehåll och frekvens av utsagor. Samtliga 15 talar 
om den stora ensamheten och för en fjärdedel av dem finns i dessa utsagor 
starka kopplingar till utfiysning, mobbning, utanförskap och en känsla av att 
vara oönskad. Tio av ungdomarna (2/3) ägnar en stor del av sina berättelser 
åt att tala om kontakter med socialtjänsten och BUP och framför allt de yr
kesutövare de där mött. För hälften av gruppen upptas intervjuutrymmet till 
mycket stor del av utsagor om relationen till föräldrarna, ofta även med en 
anknytning till hur de uppfattar sig själva. 

262 



Kapitel 10. Analys och tolkning 

Att en relativt stor mängd berättelser uppehåller sig kring socialtjänsten 
och dess yrkesutövare är förmodligen beroende på den ilska och besvikelse 
ungdomarna känner efter mötet med dem. När ungdomarna efter ångest
fyllda överväganden fattade beslutet att söka hjälp och också gjorde det, blev 
de motarbetade och respektlöst behandlade av socialtjänstens personal. Att 
den ansvariga hjälpinstansen sviker på det sättet upprör dessa ungdomar och 
sveket upptar stort utrymme i deras tankar. Man kan också fundera över mot 
vem/vilka andra de skulle ha möjlighet att uttrycka sin ilska och besvikelse. 

Om jag jämför intervjumaterialet för varje enskild tonåring utifrån den 
övergripande bilden av dem, kan bilderna te sig tämligen identiska. Detta 
håller dock inte vid en närstudie. Då utkristalliserar sig i stället ett mönster 
som gäller för flickorna i större omfattning, ett annat mönster som gäller för 
pojkarna och dessutom kan urskiljas särskilda mönster för några flickor, som 
var och en uppehållit sig mer vid ett specifikt innehåll i sina intervjuer. 

Det tydligaste och mest likartade mönstret i narrativen visar sig i ungdo
marnas utsagor om ensamhet, mobbning, deras relationer till föräldrarna, 
socialtjänsten, BUP, polisen och grannar samt deras försök att förstå och 
förklara våldet i vardagen. Pojkmönstret innehåller färre berättelser om 
mobbning och utanförskap än flickmönstret, samtidigt som pojkarna tydli
gare betonar vad de skulle ha önskat annorlunda. Intervjuutrymmet för fyra 
av flickorna upptas mer än hos de andra av tankar som rör ett specifikt pro
blemområde. Det rör sig om sexuella övergrepp/vanmakt, relationen till 
fadern/minnen, faderns våld/självmordstankar respektive könskultur/analys. 

Med Labovs modell som kan tillämpas på klart avgränsade berättelser i 
texten analyseras delar av ungdomarnas intervjuer som narrativ.91 Modellen 
"innehåller (1) en sammanfattning av innebörden av vad som hänt, (2) en 
orientering om tid, plats och aktörer, (3) ett händelseförlopp, (4) en utvärde
ring, (5) en slutsats, och en (6) slutvinjett som innehåller ett återvändande till 
nutid. Genom att använda denna struktur formar berättaren en berättelse från 
sin upplevelse och tolkar värdet av den."92 

Nedan presenteras några valda narrativ ur hela intervjumaterialet under 
två teman, Våldet respektive Självbilden, i avsikt att erbjuda inblickar i ung
domarnas livsvillkor och identitetsskapande. De valda narrativen represente
rar deltagarnas beskrivning av det våld de varit offer för och den betydelse 
dessa händelser ges i ljuset av den bild de har av sig själva. Analysen av 
narrativen destillerar den stora mängden information för att göra den lättare 
att summera och förstå.93 Urvalet har gjorts så att variationen ska vara stor i 
fråga om vem som kommer till tals. Jag har strävat efter att välja narrativ 
som lyfter fram de vanligaste tendenserna i utsagorna om våldet och om 
självbilden. 

91 Se utförligare beskrivning, s 14Iff. 
92 Hydén (1995), s 92. 
93 Olson (1992). 
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Våldet 

Flickas tankar om faderns våld riktat mot modern. 

"Jag var rädd att han skulle döda mamma. " 

Jag var ju rädd att han skulle sätta planerna i verket och göra det 
men jag var mest rädd att han skulle döda mamma. 
Då undrar jag vad det skulle ha blivit av oss, om mamma hade dött. 
Då hade vi nog inte levat nån av oss idag. 
Då hade det gått åt skogen alltihop. 
Men det var ju klart att jag var ju rädd ibland, när han tog stryptag och 

O sa. 
Men det var inte så att jag ständigt gick omkring och tänkte på det. 
Det var ju mer att när det hände, när han tog ett stryptag eller höll en 
kniv 
... Det var då jag skrek "Nej, nej, gode Gud, låt han inte döda henne!" 
Då tänkte jag på det. 
Men det var inte så att jag tänkte att han skulle döda mej 
man tänker inte på sej själv i en sån situation utan 
man tänker på dom som man älskar och som är runt omkring en. 
En själv, det är liksom inte väsentligt. Man gör det man ska. 
Man är en robot. Man stänger av allting. 
Det blir liksom, det är inte väsentligt. Man gör det man ska, punkt. 

För den här flickan har våldet varit skrämmande och hon har varit rädd. Hon 
förhåller sig nära det hon talar om och uttrycker det i jagform. Uttryck i 
jagform visar aktörsperspektivet och i berättelsens inledning talar hon om sig 
själv i första person som agerande och som en individ med känslor och tan
kar. Moderns kraft och kompetens att ta hand om sina barn utgör flickans 
trygghet. Det stora hotet blir då att modern ska komma att tas ifrån henne. 
Flickan tror att detta skulle innebära att även hon själv och syskonen skulle 
dö (bli dödade). Berättelsen lyfter fram flickans hotbild av att fadern ska 
sätta planerna i verket. Lazarus påpekar att forskning om val av copingme-
kanismer i förhållande till upplevda hot endast studerat fiktiva situationer, 
inte verkligt hot.94 Hotbilden är i denna studie verklig. Flickans upplevelse 
är att det våld som utspelas är planerat av fadern, vilket kan betyda att hon 
inte definierar situationen som att fadern tillfälligt förlorat kontrollen. Det 
kan också betyda att hon ser dödandet som ett mer oundvikligt slut på våldet, 
om detta skulle ingå i en plan. Hotet är allvarligt och flickan betonar detta 
med att tre gånger upprepa vad som skulle kunna hända Då. Då hade det gått 
åt skogen alltihop. Flickans ordval och rytm i berättandet antyder en viss 
teknik. Att ordna och strukturera kan vara hennes sätt att bearbeta för att 
skapa mening. 

94 Lazarus (1993). 

264 



Kapitel 10. Analys och tolkning 

Det absolut värsta for denna flicka är händelser då moderns liv varit i 
fara. Dessa händelser har varit så avgörande och skapat en så stark känsla av 
utsatthet och maktlöshet att det enda som återstår är att be högre makter om 
hjälp "Gode Gud, låt han inte döda henne". När flickan slagit fast det hot
fulla i tre steg går hon tillväga på samma sätt med en nyansering av sin 
känsla inför hotbilden. I tre steg förklarar hon hur de egna känslorna pendlar 
genom att betona Men. 

Flickans eget liv blir inte av samma avgörande betydelse. I den aktuella 
situationen definierar hon sig själv som "inte väsentlig" och gör sedan det 
hon ska. Återigen i flera steg förklarar hon sig. När berättelsen kommer till 
"han skulle döda mej" övergår hon till att tala om sig själv i tredje person 
och i obestämd form. Om hon definierar situationen som verklig, borde den 
som Thomasteoremet anger, också bli verklig i sina konsekvenser.95 Den här 
gången med betoningen på att distansera sig själv från situationen (man) i 
stället för det nära aktörsperspektiv hon använder inledningsvis (jag). Om 
hon blir en robot är hon inte en levande individ som kan tänka, känna och 
handla. Det kan vara mindre smärtsamt att vara en robot. Det är möjligt att 
denna distansering är den copingstrategi som hjälper henne att hantera sin 
situation, att göra hotet mindre farligt genom att hålla det på avstånd.96 

Flickan pendlar mellan att uttala rädsla och att beskriva att hon har kon
troll över sina känslor. Som slutsats konstaterar hon att hon stänger av 
känslorna och tycker sig bli en robot. Det är som om en försvarsmekanism 
aktiveras, hon kan rationalisera bort sina känslor och göra det hon ska. Slut
vinjetten gör hon tydlig med att sätta punkt. Genom att fokusera sin upp
märksamhet på faktorer utanför henne själv har hon kunnat stå ut under en 
pågående våldshändelse. När det akuta hotet var överståndet gällde det att 
inte tänka på våldshändelsen, som ett sätt att orka med verkligheten. 

Pojkes tankar om våld som förekommit mellan föräldrarna. 

"Det finns en obehaglig situation som bitit sej fast. " 

Det finns en situation som har bitit sej fast ganska bra. 
Jag tror att jag var fyra eller fem år. 
Då hade morsan och farsan fatt för mycket en kväll. 
Jag hade gått isäng ... men vakna av att det var ett jävla liv. 
Morsan och farsan slogs ... ganska hej vilt ett par meter ifrån mej. 
Sen faller farsan över mej, och morsan ligger och trycker ovanpå. 
Då kände jag att 
det här vill jag inte vara med om 
och skriker: ta bort han, ta bort han! 
Får kämpa för att fa upp huvet för 

95 Trost & Levin (1996). 
96 Lazarus & Folkman (1984). 
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jag måste ju andas. 
Men det var en obehaglig situation 
att ligga underst där och se morsan och farsan slåss. 

Pojken drar sig till minnes en händelse långt tillbaka i hans liv. Att den har 
"bitit sig fast" tolkar jag som ett uttryck för ett starkt minne av en specifik 
situation eller händelse. Han väljer att inte uttrycka sig i termer av alkohol 
eller fylla, han konstaterar helt enkelt att föräldrarna "fatt för mycket" en 
kväll. Kanske vill han att det ska framstå som om alkoholmängden varit 
ovanligt stor och underförstått att detta är orsaken till att föräldrarna "slogs 
ganska hej vilt". 

När berättaren ändrar form från imperfekt till presens så kan det vara en 
antydan om att just detta är det allra viktigaste, detta är berättelsens poäng.97 

Här går min tolkning i den riktningen. Beskrivningen av händelsens kärna 
framförs i presens som om alltsammans försiggår just vid berättandet. När 
han konstaterar att detta är någonting han inte vill vara med om återgår han 
till imperfekt, för att sedan i presens leva sig in i händelsen igen. Han är en 
4-5 åring som får kämpa för att överleva. Han använder det medel han har 
tillgång till. Han skriker. Eftersom det endast finns tre personer på plats 
torde skriket vara riktat till modern. Hon är delaktig i slagsmålet, men också 
den enda som just då kan hjälpa honom ur en situation han inte vill vara i. 

Därefter kommer narrativets mening, hans värdering av att detta var en 
"obehaglig situation".98 Han kände skräck och panik och trodde att han 
skulle kvävas då han knappt kunde andas. Känslan var sannolikt mycket, 
mycket stark och skrämmande. Betoningen på att ligga underst där och se 
sina föräldrar slåss antyder det lilla barnets maktlösa situation som vittne till 
våldet. Det är förmodligen därför som denna situation "bitit sig fast". 

Flickas tankar om faderns våld riktat mot henne själv. 

"Jag ska döda dej ungjävel. " 

"Ungjävel", skrek han och sprang efter mej, 
och så tog han, 
jag vet inte var han fick den där jäkla pinnen ifrån, 
men den var tjock. 
Han slog mej på benen med den där. 
Han falide omkull mej när jag försökte springa därifrån. 
Sen slog han mej. 
Då var jag chockad, 
så jag reste mej aldrig, jag bara låg där och stirra. 
Då kom han tillbaka med yxan 

97 Sarbin (1986); Riessman (1993); Mishler (1994). 
98 Värdering är ett väsentligt inslag i Labovs modell, en Evaluative model, se Cortazzi 
(1993). 
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och ställde sej med yxan en halvmeter från ansiktet 
och sa att 
han skulle ta ihjäl mej. 
"Jag ska döda dej ungjävel", sa han. 

Att bli hotad och utsatt för fysiskt våld av sin far ställer många frågor på sin 
spets. Barnen försöker se någon mening i våldshändelserna genom att 
återberätta dem - om och om igen. Den här flickans berättelse har återkom
mit vid många tillfällen. Från början centrerades berättelsen kring pinnen 
och slagen mot benen, kring yxan och att fadern skulle bruka den samt kring 
den chock flickan kände. Senare kom berättelsen mer att betona, och för
modligen också betyda, den kränkning det ligger i att betraktas som 
"ungjävel" av sin far. En etikett som berövar henne mänskligt värde, hon blir 
ett objekt att avskiljas från andra barn." 

När flickan beskriver händelseförloppet har hon två tillhyggen att be
nämna. Det första tillhygget är pinnen, som inte är en vanlig pinne, den är en 
"jäkla pinne" och dessutom tjock. Det betonar hotet och ger bakgrunden till 
att fadern kunde falla omkull henne med den och det faktum att detta hind
rade henne från att fly. Hon använder uttrycket pinne och inte påk, käpp eller 
stör. Hur hon väljer att benämna det redskap, som varit kraftigt nog att falla 
omkull henne, är inte slumpmässigt. Det kan vara så att hon väljer att tala 
om pinne i avsikt att det ska låta förmildrande. Att slå eller bli slagen med en 
pinne låter inte lika brutalt som om det vore en påk. 

Hon blev chockad, paralyserad och förlamad. Betyder det att hon ändå 
aldrig föreställt sig att hennes far kunde bete sig på detta vis mot sin dotter? 
Den förlamning hon drabbas av leder till att hon passivt och hjälplöst kon
staterar att ännu ett tillhygge ska komma till användning, yxan. Där behövs 
inga ytterligare förklaringar, en yxa är en yxa, den kan användas som ett 
dödligt vapen. Chocken och förlamningen har redan infunnit sig. Flickan 
konstaterar att "han skulle ta ihjäl mej". Punkt. Det tycks inte finnas något 
mer att tillägga. 

I flickans berättelse är hon först mycket aktiv och sedan fullständigt pas
siv, nästan förlamad.100 Hennes strategi att bemästra situationen var till att 
börja med problemfokuserad, hon skulle fly från pappan och den jäkla pin
nen. När hon blir fälld omkull och sedan slagen av sin far inser hon hur far
lig situationen är och att den strategi hon valt inte fungerat, hon lyckades inte 
fly. Då måste hon övergå till att hantera upplevelsen av påfrestningen, den 
känslomässiga plåga situationen ger upphov till.101 Hon är chockad, hon 

99 Om etikettering och stämpling, se Trost & Levin (1996). 
100 Dissociering är det psykiska försvar som ligger närmast kärnan. För ett barn som använ
der dissociering som försvar för att hålla sig ångestfri står inte många andra handlingsmöjlig
heter till buds, se Christensen (1989), s 193. Se även Peld, Jaffe & Edleson (1995), s 49; Her
man (1992), s 106. 
101 Månsson & Hilte (1990). 
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reser sig inte utan ligger kvar och stirrar. Att härbärgera den känslomässiga 
plågan tar all kraft ifrån henne. 

Just denna berättelse tillkom som en bisats i en förklaring av hur flickan 
har upplevt det att vara hotad till livet av sin far. Hon hade berättat om hela 
händelsens förlopp tidigare, både om före, under tiden och vad som hände 
efteråt. Då hade hon nyanserat med sina egna tankar och känslor och beskri
vit mer detaljerat. Den här gången beskrev hon handlingen kort och rakt och 
betonade det begrepp som var fokus. Att vara hotad till livet av sin far inne
bär för henne att fadern betraktar henne som fullständigt värdelös, inget an
nat än en "ungjävel". Värre än så kan det inte bli. 

Pojkes tankar om egna våldshandlingar riktade mot flickvännen. 

"Dom gångerna har hon provocerat.. " 

Jag har dragit till henne ett par gånger. 
Men det är länge sen nu. 
Och dom gångerna har hon provocerat så mycket 
så jag vet faan inte var jag ska ta vägen. 
Och så mår man så där pissdåligt efteråt, 
för man vet inte varför man gjorde det. 
Men jag tycker inte om att bråka, 
så det behövs ganska mycket provocerande innan jag slår. 
Jag brukar sticka ut också. 
Jag brukar dra iväg ett par timmar, tills det lugnat ner sej. 
Om jag inte har hållit det jag lovat, då blir hon arg och vill bråka. 
Hon vill få ut det i luften. Och jag vill inte bråka alls, 
och då blir hon helt jävla vansinnig. 
Hon blir så jävla irriterad när jag håller käften. 
Och det vet jag om, men det skiter jag i. 
Men jag blir så jävla uppstressad av det, 
då mår jag dåligt av det. 
Så det bästa för mej är att gå därifrån, 
men det är det som hon mår dåligt av. 
Det bästa är ändå att jag sticker, 
för när jag kommer hem är hon ganska vek. 

Den här pojken vill inte säga att han slagit sin flickvän, han säger att han 
"dragit till henne". Det ordvalet fungerar förmildrande, som om det egentli
gen inte vore att slå. Han vill inte utöva våld, eller "bråka" som han säger. 
Han tycker inte om att bråka, han vill inte bråka, upprepar han. Att han ändå 
slagit beror på att han blivit ordentligt provocerad, vilket är en vanlig ursäk
tande förklaring från förövares sida, enligt forskningen om våld mot kvin
nor.102 Pojken ger en bild av att flickvännen provocerar så att han inte har 

102 Pagelow (1984); Yllö & Bograd (1988); Peled, Jaffe & Edleson (1995). 
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något val, han "drar till henne" fast han inte vill. Han vill inte framstå som 
våldsam, tvärt om, han mår dåligt av att bråka. Berättelsen genomsyras av 
den bild av våld i nära relationer som pojken internaliserat under uppväxten. 
Fadern har slagit pojkens mor och ständigt ursäktat sig med att hon provoce
rat honom till det, så därför är det egentligen hennes fel. Pojken har sett att 
en man kan ta sig rätten att slå och sedan ta sig rätten att tolka situationen på 
ett sätt som förflyttar skulden från honom själv och ger honom ansvarsbefri
else, gärna även sympati från omgivningen.103 

Pojken konstaterar att han inte vet var han ska ta vägen när han känner 
sig provocerad och han vet inte efteråt varför han slog. Hans framställning 
tyder på ett inslag av panik eller kanske hjälplöshet? Skulle denna pojke ha 
fiinnit ett annat sätt att hantera situationen om han haft andra förebilder att 
identifiera sig med? Skulle han ha agerat annorlunda om han kände till yt
terligare strategier för konflikthantering? Hur skulle han välja att göra och 
hur skulle han förklara sitt val om han hade fler än de två alternativ han har 
idag? De alternativ han ser idag är också de han använder sig av; att slå eller 
att gå. Barnen i familjer där våld förekommer får lära sig färre alternativa 
lösningar till konflikter än andra barn, enligt studier.104 

Att pojken själv provocerar när han "håller käften" eller inte håller det 
han lovat är inget han betonar. Inte heller vill han poängtera sitt sätt att inte 
respektera sin flickvän genom att osynliggöra hennes åsikter med "det skiter 
jag i". Han använder flera av de härskartekniker som ingår i maktutöv
ande.105 Han osynliggör sin flickvän. Han objektgör henne också genom att 
tala om "det" som lugnat ner sig om han försvinner ut ett tag. Att han de
monstrerar sin makt genom att vända ryggen till och gå ser han som en bra 
lösning, vinsten manifesteras enligt hans sätt att se genom att hon blir ganska 
vek. Han uppnår sitt syfte, precis som han sett sin far under åren uppnå sina 
syften genom att slå och att gå. 

Detta narrativ fyller funktionen av att hålla upp och stärka pojkens bild av 
sig själv. Det berättas med fokus på att våld inte ska förekomma i en par
relation. I pojkens föreställning är det inte lika allvarligt att "dra till" sin 
flickvän. Det blir ett dilemma för honom att inte ha användbara redskap för 
att lösa situationen utan våld; att tvingas ta till våld och samtidigt förringa 
dess betydelse för att stå ut och dessutom känna kontrollen över situationen 
hotad. Han visar att han har situationen klar för sig genom att vända och 
vrida på argumenten. Det kan tyckas följdriktigt att han bemästrar sin situa
tion genom att gå därifrån, ta "time out", då denna copingstrategi visat sig 
innehålla minst nackdelar för hans egen del.106 

Flickas tankar om pojkvännens våldshandlingar riktade mot henne själv. 

103 Se exempelvis Hydén (1994) om manlig ansvarsbefrielse. 
104 Jaffe, Wolfe & Wilson (1990); Remaley (1995). 
105 As (1982). 
106 Folkman & Lazarus (1988). 

269 



Del 3 

"När min pojkvän var filli skulle han döda mej. " 

När min pojkvän var full. Då hatade han mej. 
Han kunde slå mej rakt i ansiktet 
och han tog tag i mej och slängde mej in i väggen. 
Sen så tog han stryptag på mej. Och så slängde han ner mej i sängen 
och sen satte han sig över mej, med benen över mina armar, 
och så satt han med en kniv över halsen och sa att han skulle döda mej 

Och sen skulle han döda sej själv. 
Jag bråkade aldrig då han gjorde så, utan jag bad han snällt, 
jag ville inte bråka och jag var livrädd. 
När han var sån var jag rädd. Jag trodde att han skulle döda mej. 
Jag sa snälla älskling,jag älskar dej. Och allt sånt. 
För att han skulle bli lugnare. 
Det där var när han hade druckit mycket och att han tog tabletter, 
droger. 
Jag tror att det var därför han blev våldsam. Det var otäckt. 
Han skulle ju döda mej. Det skulle han! 

Flickan inleder med att slå fast att det var när pojkvännen var full han hatade 
henne. Det är enbart sådana situationer hon refererar till, inte några andra. 
Då kunde han slå henne, ta strypgrepp och dra kniv. Man kan fundera över 
hur pojkvännen agerade när han var nykter, och vilket flickans förhållnings
sätt mot honom var vid sådana tillfallen.107 

Flickan behöver en förklaring till det som sker. Hur ska hon annars förstå 
pojkvännens handlingar? Det måste gå att finna någon mening i händelser av 
livshotande våld. Den förklaring flickan finner är att pojkvännen var full, att 
han druckit för mycket och dessutom tagit droger. Det kunde också ha blivit 
så att hon själv tagit på sig skulden, alternativt att hon förklarat det hela med 
att hennes pojkvän på något sätt var "sjuk". I alkoholen/drogerna finner hon 
en konkret och mer allmänt vedertagen orsaksförklaring, alkohol som driv
kraft och ursäkt.108 Det är möjligt att den förklaring hon väljer har att göra 
med att hon på omsorgs- och ansvarsrationellt vis väljer att vara kvar i för
hållandet.109 De båda andra förklaringarna är mera tydliga i att peka ut nå
gon skyldig. Det är alkoholens fel, säger flickan. Hon menar att pojkvännen 
blev våldsam vid vissa tillfallen. Betyder det att han inte är våldsam av sig? 
Hur skulle det vara om hon, i stället för att använda alkoholen som ursäkt, 
definierade sin pojkvän som kvinnomisshandlare? Vad skulle det göra henne 
själv till? 

107 Skjörten (1988). 
108 Se Yllö (1993) om förklaring med avsikt att ursäkta, s 59. 
109 Sörenssen (1982); Ve (1995). 
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Flickan valde att bemöta hoten med kärleksförklaringar för att lugna sin 
pojkvän. När han hatade henne och hotade henne till livet valde hon en stra
tegi hon upplevde möjlig. Jag ville inte bråka då, säger hon, vilket skulle 
kunna antyda att hon kunde tänkas bråka en annan gång, om situationen var 
annorlunda. Men med en kniv mot sin strupe valde hon att ge lugnande öm
hetsbetygelser. Att flickan är övertygad om att pojkvännen verkligen skulle 
kunna döda henne får förmodligen konsekvenser för hennes copingstrategier 
framledes. Det är skillnad på val av copingstrategier i olika situationer, ex
empelvis att vara stressad eller att vara hotad till livet.110 Kommer hon att 
våga säga emot honom? Kommer hon någonsin att "vilja bråka" och stå upp 
för en åsikt som inte överensstämmer med hans? 

Det är en skrämmande upplevelse för flickan. Hennes berättelse visar 
ändå att den inte var tillräckligt skrämmande för att ta slut på förhållandet 
efter första gången. Hennes beskrivning visar att liknande händelser utspela
de sig vid ett flertal tillfallen. När pojkvännen hade druckit och tagit droger 
kunde detta hända, som enligt flickans slutsats "var otäckt". Det är förmodli
gen så att hon inte ser andra handlingsalternativ utifrån sina erfarenheter från 
uppväxten. Då har flickans far vid upprepade tillfallen utövat våld och flick
ans mor ursäktat honom med att det var alkoholens fel. Flickan upprepar 
inlärda handlingsmönster. 

Summering 

Narrativen om våldet förmedlar bilden att ungdomarna har levt med hot och 
rädsla under uppväxten, inte bara mot sin egen person utan även mot modern 
och syskonen. Hoten har förstärkts av att de framförts av någon som kunde 
antas ge dem stöd, oftast fadersfiguren, en stödjande vuxen. I stället hotar 
dessa fadersfigurer sina ungdomar, ofta med tillhyggen, och förmedlar en 
avsikt att vilja döda dem och/eller deras mor och syskon. Ibland har även 
någon annan stått för hoten och våldet, för flickans del en pojkvän och för 
pojkens del kan han själv vara den som utdelat slagen. 

Detta är obehagliga händelser som griper sig fast i minnet även om det 
inte alltid går att peka ut någon skyldig. Både flickor och pojkar skulle önska 
att det gick att undvika våld. Så ser emellertid inte deras verklighet ut, inte 
ens i de fall de kan styra sina egna handlingar. Pojkarna har använt sig av 
våld mot sina flickvänner och förklarar gärna det med att hon har provocerat 
honom till det. Det sättet att betrakta sitt eget våldsutövande är tänkt att fylla 
den funktionen för pojkarna att den undantar dem från ansvar, pojken vill ju 
inte bråka. De flickor som har blivit utsatta för våld av sina pojkvänner söker 
en förklaring till det som hänt. Oftast finner de en förklaring som samtidigt 
avlastar pojkvännen skuld i deras ögon, exempelvis alkohol eller droger. 
Flickorna skuldbelägger sig själva, vilket är helt i linje med pojkarnas utta-

110 Folkman & Lazarus (1988). 
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landen som även de lägger skulden på flickorna. Det ligger också i linje med 
att skuldbelägga modern. Pojken betonar att han ger flickvännen en smäll för 
att hon förtjänar det. De könsskillnader som här uttrycks i fråga om ansvars-
befrielse och skuldbeläggande överensstämmer med resultaten i andra stu
dier. 

En stor del av de narrativ som beskriver våldet innehåller likartade be
greppsval. Det rör sig om etikettering (hora, ungjävel), det rör sig om ord
kombinationer (hotad och hatad) och det rör sig om symboler och redskap 
(yxa, kniv, spegelskärvor). Vid en analys av narrativen om våld blir den 
värderande funktionen i berättandet tydlig. Ungdomarna berättar om vålds
händelser och tolkar samtidigt värdet av det skedda. Där gör ungdomarna 
klart att det enligt deras bedömning inte är så att yxvåldet behöver vara värre 
än att hamna underst när föräldrarna bråkar. 

Våldet är dödligt och hoten oftast riktade mot modern, vilket är det mest 
skrämmande i barnens värld. När modern är hotad gäller förödelsen inte bara 
henne utan hela familjen, då modern är det nav som far familjen att fungera. 
I dessa fall beskriver ungdomarna sig själva mer som funktioner än som 
personer, vilket skulle kunna göra dem mindre sårbara och mer effektiva för 
tillfallet. De söker copingstrategier för familjens bästa, vilket är detsamma 
som att se till att modern kommer i säkerhet. När våldet riktas direkt mot 
dem själva känner de rädsla. Detta betonar de efter hand mer sällan i berät
tandet, till förmån för en fokusering av vad som var angriparens syfte eller 
orsaken till våldet. Ungdomarna försöker att med hjälp av narrativisering 
skapa mening i de våldshändelser som utspelar sig i hemmet. Detta kan vara 
offrens försök att ta in verkligheten, definiera sin situation och försöka förstå 
detta ofattbara; att leva med en far (en pojkvän) som är kapabel att döda mig, 
att döda mor, att döda oss alla. 

Självbilden 

Flickas tankar om sig själv. 

"Jag ser inte normal ut. " 

Jag böljade med amfetamin i höstas. För att jag ville banta. 
Jag har ju lidit både av anorexia och bulimi, 
och det var sista utvägen, tyckte jag. 
Så att... jag böljade med amfetamin, i kapselform. 
Men till slut så märkte jag ... för det gick bra i skolan i böljan, 
men sen kände jag att jag böljade få en distans, jag isolerade mej ... 
jag fick problem, blev ljusskygg... trött, väldigt mycket. 
Jag började ändras som person. 
Jag hade lagt på mej för mycket. 
Och det fanns inget sätt jag visste jag kunde banta på, snabbt och så... 
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Jag hade prövat på allt, allt från självsvält till bantningstabletter. 
Och jag visste att då var jag psykiskt för svag 
för att gå igenom att svälta mej själv en gång till. 
Jag skulle inte klara av det. 
Då var det bättre att ta till nåt som skulle hjälpa mej. 
Jag har alltid varit fixerad. 
Gud, det är väldigt få gånger jag inte far ångest inför min spegelbild. 
Jag ser inte normal ut. 

Narrativet inleds med en mening som låter tämligen oskyldig. Informantens 
perspektiv får det hela att låta som en enkel metod; jag ville banta och valde 
amfetaminmetoden. Det är troligt att tanken också var så oskyldig från 
flickans sida. Hon har lidit och plågats och såg detta som den sista utvägen. I 
den situationen kan det vara lätt att förringa metodens risker och nackdelar. 

Så småningom ger sig emellertid dessa nackdelar till känna för henne. 
"Men till slut" och "men sen" indikerar att det inledningsvis inte var så stora 
bekymmer, men att dessa problem senare inte gick att negligera. Hon bör
jade förändras som person, och precis som de övriga informanterna tycker 
denna flicka om sig själv som den person hon utvecklats till. Hon vill inte att 
hennes personlighet ska förändras i en riktning hon själv inte önskar. Den 
valda metoden tycks vara den enda möjliga, men kan samtidigt komma att 
ödelägga andra mål flickan strävar efter. Att hon valde att handla som hon 
gjorde beror på att hon "lagt på sig" för mycket, hon tycker sig ha övervikt. 
Eftersom ingen metod tidigare fungerat, hon har prövat allt och är för svag 
för svält, så ... Försvaren är många, förklaringarna likaså. 

Den starkaste förklaringen ligger kanske i den slutsats hon själv drar; att 
hon är och alltid varit fixerad vid sitt utseende, sin vikt. Hon får ångest inför 
sin spegelbild eftersom hon bedömer att hon inte ser normal ut. Det är vad 
hennes far har påtalat under hela hennes uppväxt. Hon har fått höra att hon 
inte duger till något och hon är dessutom för anskrämlig för att vila ögonen 
på. Med tiden har faderns bild blivit även flickans bild av hur hon tar sig 
ut.111 Det blir ytterst svårt för flickan när hon inser att hon måste välja - att 
värna om den person hon blivit eller att sträva efter ett annat utseende. Den 
här flickan skiljer sig inte från de övriga flickorna i studien när det gäller 
fokuseringen på sitt yttre. De betonar kroppens och utseendets betydelse för 
självkänslan och för att få uppskattning från andra. 

Fixeringen vid det yttre tillåts ändå inte att gå så långt att den blir de
struktiv. För den här flickan blir det nödvändigt att handskas med följderna 
av den bantningsmetod hon valde. Hon har dock möjlighet att välja på nytt, 
det finns ingen "enda rätta" copingstrategi och inte enbart ett tillfälle att 
välja.112 Men faktum kvarstår - hon lever i sin kropp och får ångest av att se 
sin spegelbild. Kan hon hitta andra strategier att bemästra sin situation? 

111 Leira (1990); Lundgren (1995); Trost & Levin (1996). 
112 Lazarus (1993). 
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Flickas tankar om sig själv efter möte med en jämnårig flicka som varit ut
satt för sexuella övergrepp. 

"Jag vill ha upprättelse. " 

Jag kände igen det här att pappa hotade med att 
berättar du det här för nån då ska jag döda dej ... 
eller då ser jag till att du aldrig får träffa oss igen ... 
eller så här, hotet om att man inte får berätta. 
Och det här... att allting går så sakta. 
Han kan stå utanför dörren, eller stå i dörröppningen jättelänge 
och låtsas ... och inte vilja synas att han står där... 
eller att han går fram och tillbaka 
och sen liksom komma in och krypa ner i sängen ... 
eller bölja ta av en kläderna sakta så här. 
Det hade hon också varit med om. 
Och det här att man inte riktigt förstår varför och vad är det som 
händer, 
hatar pappa mej eller... vad har jag gjort för att bli utsatt så här ... 
och har jag varit dum ... och så den här bitterheten efteråt .... 
Hon kommer aldrig att förlåta sin pappa, 
för henne så har hon ingen pappa mer. 
Men så riktigt är det ju inte för mej. Jag ringer till min pappa ibland. 
Och visserligen så känner jag inte att jag har fått upprättelse för allt 
han gjort, 
han fick inte fängelse och jag fick skadestånd, 
men pengarna ... vaddå pengar, 
han känner inte ens av att dom är borta ju. 
Och liksom 9 000 för allt jag har varit med om ... 
för nästan ett helt... ja, ett helt liv, 
för det kommer ju att följa mej genom hela livet, 
kommer alltid att ställa till problem, nånstans. 
Det kommerjag alltid att få bära på. 
Och den här ångesten. 
Ibland kommer det minnen som man blir ledsen åt, 
och det fick jag 9 000 för. Och dom pengarna liksom, 
vad är dom värda idag, och ... 
jag bryr mej inte om pengar utan jag vill känna, 
jag vill att han ska känna att han har gjort fel. 
Jag vill att... jag vill ha upprättelse. 
Jag vill se att han offentligt... inte offentligt, men ... 
officiellt får ett straff för allt han har gjort, så att han vet att det är fel. 
Och jag får känna att han har gjort fel. 
För nu känner jag inte att han har fått nåt straff för det. 
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De jämnårigas betydelse betonas när det gäller utveckling av social kom
petens.113 För unga i utsatta situationer, och som tvingats till tystnad, är det 
av särskilt stor vikt att kunna spegla sina erfarenheter. Den här flickan ex
emplifierar med sin berättelse vad som kan inträffa när dessa ungdomar får 
möta någon jämnårig med liknande erfarenheter. Igenkännandet är starkt och 
tydligt. Likheter hittar dessa flickor lätt, men även olikheter, när de jämför 
sina erfarenheter som offer för sin fars sexuella övergrepp. Flickans berät
telse formar sig i tre faser. Inledningsvis talar hon om det hon varit utsatt för 
i ett utifrånperspektiv, vilket inte är ett slumpmässigt val, då det som hänt 
henne känns mindre farligt om det låter sig beskrivas från åskådarplats. 

Jag kände igen det här, och det här, och det här, säger flickan. Listan kan 
göras lång och flickan konstaterar att "det hade hon också varit med om". 
Den information detta ger henne, är att hon inte är ensam om sina smärt
samma erfarenheter, att det finns fler flickor som hon. I den andra fasen av 
berättelsen kommer flickan närmare och jämför, hon finns med själv med 
sina känslor och sina frågor. Hon får bekräftelse på att det som har hänt 
henne är något som kan hända i verkliga livet. Det är verkligt, det vill säga 
giltigt.114 Det händer att barn (flickor) blir utsatta för sexuella övergrepp av 
sina fader. Samtidigt ser hon också olikheter flickor emellan, exempelvis vad 
gäller relationen till fadern. Igenkännandet innebär att det finns en överens
stämmelse, men även utrymme för olikhet och individuella variationer. 

Med en ny medvetenhet granskar flickan sin uppväxt och det sexualise-
rade våld hennes far utsatt henne för. Hon känner sig dubbelt kränkt, först av 
övergreppen och sedan av domen i målet. Den ledde visserligen till ett ska
destånd, men detta var ringa och fadern fick inget fängelsestraff. I den tredje 
delen av berättelsen drar flickan in sig själv. Det kan bero på att detta inne
håll är mindre smärtsamt att tala om, det handlar om skadestånd och pengar. 
Den styrka hon hämtar från mötet med den jämnåriga flickan tillåter nya 
tankar att spira. Hon ser sig själv med andra ögon, med ny värdighet. Hennes 
värdering är att ett skadestånd i pengar inte alls kan ersätta henne det lidande 
hon får/har fått utstå. Under berättandets gång definierar hon en bild av sig 
själv och hur hon vill bli betraktad. Det andas förhoppning i berättelsens 
avslutning. Flickan vill ha upprättelse och erkännande. Hon vill göra den nya 
bilden av sig själv synlig, giltig. Hon vill att det ska tydliggöras att fadern 
handlat fel emot henne. Och hon vill att han ska känna att han har gjort fel. 
Hoppas hon kanske också på att få höra "förlåt"? 

Flickas tankar om sig själv. 

"Det känns hemskt. " 

Jag skämdesju så dant! 

113 Frönes (1994). 
114 Leira (1990); Trost & Levin (1996). 
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Det tog ett tag innan jag sa nåt. Vi hade ju tappat kontakten lite 
då jag var med min nya kille, mamma och jag. Och pappa gapade 
jämt. 
Så jag tänkte att det får vara ... 
det känns hemskt. 
Ingen har frågat, men jag känner att de tittar ... 
Den som ser förstår ju att jag har haft det svårt, 
kanske nån kommer att fråga om vad det berodde på ... 
Jag tänker inte alltid på det själv. 
Jag kommer på det ibland. 
Som när jag sträcker ut handen, 
till exempel när jag ska betala nåt, 
då syns märkena och jag ser att de tittar ... 
då drar jag ner tröjan. 
Jag har börjat tänka på att dra ner tröjan innan jag betalar. 

Flickan har gjort ett självmordsförsök och känner sedan skam över sin hand
ling. Hon är skuldtyngd, talar ryckigt och söker efter orden. Hon konstaterar 
att hon hade tappat kontakten med sin mor och att "pappa gapade jämt". 
Detta förhållande, tillsammans med att det fanns en ny pojkvän med i bilden, 
utgjorde inte en tillräckligt stabil grund för denna flicka att hålla livslusten 
kvar. Hon har som tonåring gjort ett försök att ända sitt liv och hon berättar 
inte om det, inte ens för sin mor förrän långt senare. Hon tillåter sig inte att 
gå till sin mor eller far med några problem. Att hon inte berättar har sin för
klaring i de erfarenheter flickan har från uppväxten. Hon har aldrig fått vara 
barn och fått hjälp och stöd av de vuxna. Det är inte naturligt för henne att gå 
till sin mor för att fa hjälp med problem. Modern har haft nog med sina egna 
problem. Och fadern "gapade jämt" så han var inte att räkna med. Flickan 
har större vana att agera mer vuxet och moget än vad som är vanligt för barn. 
Hon har inte fått vara ett beroende litet barn, hon har inte haft tillgång till 
vare sig föräldrastöd eller vuxenstöd. 

Det flickan är klarast över i sin berättelse är att hon skäms och tar på sig 
hela ansvaret för sitt agerande. Att känna skam och skuld och att ta på sig 
ansvaret är copingstrategier och kan samtidigt vara uttryck för en strävan 
efter värdighet.115 Hon har funnit ett sätt att undanhålla bevisen för sin 
skamliga handling så att hon ska slippa omgivningens blickar. Hon tillstår att 
hon lidit och räknar med att de som ser märkena i hennes handleder kommer 
att förstå. 

Flickans sökande och trevande berättande tyder på att hon inte är riktigt 
stabil och klar över sin situation. Hon vill inte bli granskad. När märkena i 
handlederna efter självmordsförsöket blir synliga för henne själv och omgiv
ningen blir hon påmind om det som hänt. Märkena blir en symbol för något, 

115 Folkman & Lazarus (1988); Trost & Levin (1996). 
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en etikett som stigmatiserar och gör klart att hon är eller åtminstone har varit 
självmordsbenägen.116 Då drar hon ner tröjan så att märkena försvinner. 
Men frågan är om skammen och smärtan hon känner är lika lätt att dölja. Det 
förefaller som om hon skulle behöva fler möjligheter att tala om denna hän
delse, fler möjligheter att finna rätt ord, att se sammanhangen och att skapa 
mening i det som skett.117 

Pojkes tankar om sig själv. 

"Dålig människokännare. " 

Jag tycker inte om folk, så här i allmänhet. 
Jag tycker inte om att stå så där bland mycket folk. 
Det är ofta sånt där som disco och sånt där skit, 
jag kan inte gå på sånt. Jag klarar inte av det. 
Jag har sån där torgskräck eller vad faan det heter. 
Och när jag går på sånt där, då måste jag göra nånting 
så att alla ser mej så att alla ser att jag är där. Och då blir det 
nå jävla dumheter och då åker jag in på fyllecell eller nåt skit. 
Jag vet inte /.../ först så tycker jag att alla står och glor på mej 
sådär, liksom luktar ... som om man skulle lukta hästskit 
eller om man säger nånting blir man idiotförklarad, 
det vete faan, 
det spelar ingen roll vad faan jag försöker med. 
Om jag bara sitter tyst i ett jävla hörn 
då kommer dom fram och ska mucka gräl, då blir det bråk i stället. 
Det är alltid nån idiot som vill bråka, och ser han nån som sitter 
ensam i ett hörn och väntar på att kvällen ska ta slut, 
så tänker han att "jaa, han går vi och slår på" och så blir det bråk då. 
Då blir man tvungen att bråka 
och så blir man bärd därifrån på en bår 
eller så blir man bärd därifrån av snutar. 
Jag har så jävla svårt att knyta nya kontakter. 
Men när jag gör det då blir det alltid fel folk. 
Dålig människokännare. 

Pojken talar om sig själv i relation till andra människor, till folk i allmänhet 
som några han inte tycker om. Han har erfarenhet av att misslyckas i sina 
sociala kontakter och problemet är att han inte orkar vara bland mycket folk. 
Han har emellertid funnit en förklaring till problemet; han lider av 
torgskräck. Att det finns en vedertagen benämning är ett tecken på att han 
inte är ensam om problemet. Det tycks som om den här pojken verkligen 

116 Ve (1995); Trost & Levin (1996). 
117 Polkinghorne (1988); Mishler (1992); Rosenwald & Ochberg (1992); Riessman (1993); 
Josselson & Lieblish (1995). 
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försöker möta andra människor; "kan inte gå på disco, men när jag ändå gör 
det" och "jävla svårt att knyta kontakter, men när jag gör det".. Oavsett om 
han visar upp sig så att alla ser att han är där eller om han sitter tyst i ett hörn 
så slutar det med bråk, polis, bår, fyllecell och vad som därtill hör. Att bli 
sedd framstår som liktydigt med att man får stiyk. Det har varit likadant med 
fadern hemma. När han har visat sig i familjen har det blivit bråk. Effekterna 
från familjefostran syns tydligt här.118 Man blir tvungen att bråka, konstate
rar han med sin far för ögonen. Hur man än gör blir det bråk, det är inget 
man kan kontrollera själv. Den här pojken har det gemensamt med övriga 
informanter, att han ständigt definierar sig själv som makt- och kontrollös. 
Den totala uppgivenhet han utöycker i sin berättelse har sin förklaring i att 
han är van vid det hemifrån att "det spelar ingen roll vad faan jag försöker". 

Pojken försöker, med sitt något begränsade ordförråd, att nyansera sin be
rättelse med hjälp av förstärkningsord. Det är en berättelse, som andas bris
tande självkänsla och är ett exempel på den ständigt förhöjda beredskapen att 
något ska hända.119 Pojken säger att han är en dålig kännare av andra. Han 
knyter kontakter med fel sorts personer. Han talar om andra ungdomar som 
idioter, sådana som skulle tycka att han luktar hästskit eller som står och glor 
på honom tills att något inträffar och "då blir man tvungen att bråka". Det 
tycks finnas en gräns uppsatt mellan honom och "folk", och pojken själv 
tycks inte vara den som har lätt för gränsöverskridande. Han är mycket be
stämd i sitt uttalande om att han är en dålig människokännare, vilket kan 
vara riktigt. Det kan även vara ett utslag av bristande social kompetens, att 
ständigt välja kontakter som gör att man själv råkar illa ut. Berättelsen speg
lar längtan efter gemenskap och rädslan för densamma, men återspeglar 
kanske främst pojkens sociala erfarenheter från familjelivet. När han ska 
knyta nya kontakter har han inga alternativa vägar att välja. Han gör på 
samma sätt vaije gång, han upprepar det enda handlingsmönster han erfarit. 

Pojkes tankar om sig själv. 

"Dom vill helst inte ha mej där. " 

Dom ser så nedvärderande ut. Dom kollar på mej 
och tänker "vad faan gör han här?" 
Dom kan ju tänka jättebra om mej, 
men ändå så känner jag det där... som hatet i luften. 
Även om liksom vi kan stå och snacka och garva och hålla på, 
så liksom kan jag tänka att dom helst inte vill ha mej där. 
Det är väl nån fobi jag har. Ingen aning varför. Det bara är så. 
När man fyller arton och kan gå på puben, 
då blir det lite lättare tror jag. 

118 Jaffe, Wolfe & Wilson (1990); Peled, Jaffe & Edleson (1995). 
119 Straus, M. B. (1994). 
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Då blir man lite rand under fötterna och då är det lite lättare, 
då skiter jag i om folk tycker att jag luktar skit. 
Tycker dom det så får dom en smäll ... 
Då bryr jag mej inte så jävla mycket om vad dom tycker, 
för då har man ju skojigt ändå! 
I stället för om man sitter helt nykter och helt ensam, 
då är det skittråkigt. 
Om man sitter skitpackad i ett hörn då är det ganska skojigt!" 

Den här pojken talar om att de andra ser nedvärderande på honom, att de 
ifrågasätter hans närvaro. På tonåringars vis känner han sig ofta i blickarnas 
centrum.120 Pojken uttrycker dock en ambivalens. Han tror att ungdomarna 
runt omkring honom ser på honom med negativa tankar, som om han luktar 
illa. Samtidigt inser han att det kan förhålla sig på ett annat sätt: "dom kan ju 
tänka jättebra om mej". 

Han tycks ha funnit en förklaring till sin känsla av att de andra ungdo
marna inte vill ha honom med. Det är en fobi han har, det bara är så. Han 
tror att om fobin inte går att göra något åt nu, så kan situationen i sig åtgär
das senare, det vill säga när han är arton år. Om han inte kan hitta en co-
pingstrategi för att lösa problemet får han övergå till att bemästra den känsla 
som uppstår i den aktuella situationen.121 När han blir arton år blir det lättare 
att hantera känslan av utanförskap, tror pojken. Han kan hantera den genom 
att dricka. Att sitta nykter och ensam tycks tråkigt medan "skitpackad i ett 
hörn" bedöms vara skojigt, samtidigt som det enda han egentligen vill är att 
bli accepterad och få vara med. Om han dricker sig full kan han sitta ensam i 
ett hörn och ha roligt ändå. Alkoholen dövar en aning och tillbakadragande 
kan vara en god strategi att lindra smärtan av att vara oönskad och utan
för.122 Han bedömer att den kombinationen kan hjälpa honom för tillfallet. 

Det finns kopplingar till medlemmar ur pojkens uppväxtfamilj i denna 
berättelse även om han inte nämner dem alls. Han känner sig oälskad och 
oönskad. När han talar om att "dom" ser nedvärderande på honom så talar 
han på samma sätt som han gör om "dom" som ingår i hans familj. Hans 
beskrivning av att han tänker bli "lite rund under fötterna" får det hela att 
låta ofarligt. Han väljer att inte bli så full som hans far oftast blir, "så full att 
han pissar på sig". Att folk skulle tro om pojken att han "luktar skit" har även 
det att göra med uppväxtfamiljen. Han har erfarenhet av en far som är miss
tänksam och som "kommer hem och är full och har skitit på sig". Han vill 
inte vara lik sin far i det avseendet.123 I ett annat avseende tar han efter sin 
fars strategi. Han har erfarenhet av en far som kontrollerat och fått sin vilja 

120 Elkind (1986) om en "imaginary audience" som de själva uppträder inför och ser sig få 
uppmärksamhet från, s 42ff. 
111 Månsson & Hilte (1990). 
122 Lazarus & Folkman (1984). 
123 Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf (1994). 
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igenom med hot och slag. Pojkens strategi för att få kontroll över de jämn
åriga blir också den att "tycker dom det så får dom en smäll". 

Pojkes tankar om sig själv. 

"Det är nåt som inte stämmer hos mej. " 

Jag vet inte vad det är ... 
det stämmer inte hos mej nånting över huvud taget. 
Jag är jag, jag har hittat mej själv, allting är perfekt på så sätt. 
Men det är en plus- och en minuspol som sitter fel, 
som kortslutes nån stans. 
Det är det som inte stämmer hos mej. 
Nånting är fel nånstans! Så är det. 
Ta mig som ett elschema: eller vi säger att jag är en freestyle. 
Blir det nåt som blir kortslutet i freestylen i det elektriska, 
då kan inte strömmen gå rätt runt... Så är det för mej. 
Nånting stämmer inte, nånting har... Jag är fysiskt füllt perfekt. 
Felet är rent kroppsligt i hjärnan. 
Det är nånting som jag inte kommer att kunna göra nånting åt 
verkar det som. Som en böld som ligger och pyr. 
Nånstans. Men vart vet jag inte, det märker jag när det kommer. 
Det är bara det att jag bygger upp skyddsmurar... men sen 
när dom blir tillräckligt höga, då vete faan. 
Skyddsmur mot den där bölden. 
Jag är rädd för att det ska bli nåt farligt, jaa. 
Men den dan den sorgen. 
Det jag gör nu är att bygga skyddsmurar... 
av personer som ska finnas runt mej 
och lyfta upp mej ur skiten och säga åt mej att inte göra nåt dumt. 
Personer som törs stoppa mej. Personer som törs ställa sej i vägen 
för mej. Men det är det... att 
jag kan inte släppa in dom att hjälpa mej. 
Jag släpper inte in dom inpå mej så att dom kan hjälpa mej. 
Jag är en sån person. 

Denne pojke tror sig vara felbemängd. Någonting är fel, och när han beskri
ver den stora oro som ligger bakom detta konstaterande, blir hans strategi att 
distansera sig genom att tala om en elektrisk apparat.124 Han talar bildspråk 
och talar om sig själv som ett objekt. Det kan vara en reaktion på smärt
samma upplevelser. En freestyle har inga känslor, den kan inte känna smärta. 
Det är ytterst oroande att ha något fel, framför allt som han har fått den upp
fattningen att felet inte går att åtgärda. Han pendlar mellan att tala om det 
farliga och att tona ner sin oro med att "den dagen den sorgen". Hans ambi

124 Lazarus & Folkman (1984). 
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valens kommer till uttryck i det att han både vill ha stöd och skjuter hjälpen 
ifrån sig. Han vet inte riktigt vad han ska ta sig till och nöjer sig med att helt 
enkelt konstatera att han är en sån person. 

Pojken har onda aningar. Något kan hända och han är rädd. Han kan inte 
peka på vad som är fel eller på konkreta situationer eller händelser som av
löpt på ett oönskat sätt. Det handlar mer om en känsla av att något är fel. 
Han betonar också att han är fysiskt fullt perfekt, och att felet sitter i hjärnan. 
Han talar inte om sitt mentala tillstånd, om sin psykiska hälsa eller att det 
hela rör sig på ett känsloplan. Under berättelsens gång går han dock över 
från att tala om kortslutning och elschema till att tala om en böld som pyr. 
Slutligen börjar han tala om rädslan för att han själv ska göra något dumt och 
om sin oförmåga att öppna sig inför andra och ta emot hjälp. Han konstaterar 
att han "är en sån person", en person som kortsluter sig själv och stänger 
andra ute. Berättelsen visar pojkens ambivalens. Han vill ha hjälp men kan 
inte ta emot den, vilket speglar hur han har blivit behandlad tidigare. Han har 
ingen erfarenhet från sin uppväxt av att vuxna i omgivningen erbjudit honom 
sitt stöd. Han har ingen vana vid att ta emot hjälp av föräldrarna, de har inte 
utgjort något stöd. När han talar om dem som ska stoppa honom, hjälpa ho
nom, talar han om "personer" som ska finnas runt honom, modiga personer 
som törs sätta stopp. Han uttalar ingen tanke om att föräldrarna ska erbjuda 
stöd, den förhoppningen har han inte längre. 

Summering 

Narrativen omkring självbilden antyder att dessa ungdomar inte har någon 
skarp och tydlig bild av det egna jaget. En bild som inte är fullt så utvecklad 
som den de skulle kunna ha vid denna ålder under gynnsammare omständig
heter. Det är något som är fel, något som inte stämmer, är vad de själva sä
ger. Narrativen tyder på att dessa ungdomar upplever sig finnas vid sidan av 
en social gemenskap, i negativ betydelse. De känner sig angripna och upple
ver att gränser sätts upp runt omkring dem, vilket leder till känslor av utan-
förskap, att de är oönskade och åsidosatta. En flicka, som under hela upp
växten utnyttjats sexuellt av sin far, har varit dömd till isolering och utanför-
skap på grund av faderns hot och krav på tystnad. Flickan fick uppleva igen
kännande och samhörighet i mötet med en flicka som utnyttjats på samma 
sätt av sin far. För utsatta flickor har den typen av personligt möte särskilt 
stor betydelse för upprättelse och giltiggörande. Flickorna talar vanligen med 
sin mor om faderns alkoholmissbruk och våldsutövande men nästan aldrig 
om de sexuella övergreppen. Mötet med en jämnårig och incestutsatt flicka 
är viktigt, inte minst av det skälet.125 Att få möta andra individer med lik-

125 En av de fem flickorna utsatta för incest har kunnat tala med sin mor om detta efter det att 
hon flyttat hemifrån. 
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nande erfarenheter kan stödja en vacklande självkänsla och starta upprättel
seprocessen. 

En flicka som gjort ett självmordsförsök känner sig iakttagen, en pojke 
tycker sig inte välkommen bland andra ungdomar och båda dessa situationer 
uppfyller dem med en känsla av att vara utanför, att vara annorlunda. Över 
huvud taget så är narrativens innehåll ett uttiyck för en marginalisering av 
dem själva. Det tycks som om den stora frågan handlar om gränser och be
gränsningar. Både gränser kring det egna jaget och av utrymmet för social 
gemenskap och eget handlingsutrymme. Det verkar vara så att det betraktas 
som att något är fel om ungdomarna inte beter sig som andra ungdomar. 
Osäkerheten över det egna jagets gränser tas upp med hjälp av bildspråk. 
Pojken som känner sig osäker och annorlunda söker sig fram i sin process av 
meningsskapande, "se mig som ett elschema". 

Pojkarna använder uttryck som att "lukta skit", att "lukta hästskit" och att 
"vara skitpackad". Under uppväxten har pojkarna, oftare än flickorna, fått 
hjälpa en "skitpackad" far till sängen då han varit så berusad att han "pissat 
på sig" eller "kommit hem och har skitit på sig". Pojkarna har sett sin far 
ynklig och illaluktande och i ett läge där han fullständigt saknar kontroll. De 
talar ofita om sin egen rädsla för "att förlora kontrollen" och för "att lukta 
skit". 

Flickorna tycker sig avvika rent utseendemässigt och pojkarna i sin men
tala status. Ett av narrativen beskriver hur en flickas missnöje över utseendet 
drev henne till ett drogmissbruk. Missbruket, som var tänkt att leda till "den 
smala lyckan" och gemenskap, ledde i stället till större isolering. Kanske är 
det så att när flickorna trots alla ansträngningar inte kunnat förändra något 
annat runt omkring, ser de ändå en möjlighet i att förändra sig själva. I sina 
försök att duga, att bli accepterade och att kunna påverka, tillåter sig flick
orna att experimentera hårt med sig själva och sina kroppar. Flickorna 
grubblar över sitt utseende medan pojkarna misstänker att andra tycker att de 
luktar illa. 

Det är tydliga skillnader mellan hur ungdomarna vill att livet ska vara och 
hur livet faktiskt utformar sig för dem. De vill inte leva ett liv där våld ingår, 
de vill inte bli utsatta för våld och de vill inte bruka våld. Ändå är detta något 
som sker. När ungdomarna talar om den egna vardagsverkligheten återger de 
upplevelser där det kan konstateras en skillnad i vad de säger sig stå för och 
vad de utför i handling. Detta måste inverka på självbilden och tydligheten i 
dess konturer. Att säga en sak och att göra något helt annat bör rimligtvis 
göra dem vagare i sina ståndpunkter, så att de senare ska slippa att agera 
emot sin vilja och emot sina tidigare uttalanden. De blir också, kanske mer 
än nödvändigt diffusa, eftersom de ofta talar om sig själva ur en betraktares 
perspektiv, som iakttagen av andra i omgivningen. De uttalar sig utifrån den 
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"inbillade publikens" perspektiv, vilket i och för sig är naturligt under ton
åren.126 

Att socialiseras i våldets närhet 

De sex områden som inledningsvis fick utgöra grund för analysarbetet är 
samtliga nödvändiga delar i den kontext som är aktuell vid tiden för ungdo
marnas definition av situationen. När ungdomarna skapar sitt jag med hjälp 
av narrativisering är dessa sex områden delar av en integrerad helhet, så att 
en förändring inom ett område kan leda till förändring på andra områden, 
dock inte ofrånkomligt. Det jag tolkar och har betecknat som det varaktiga, 
men även det motsägelsefulla, ger starka signaler om stabilitet och stillastå
ende. I det som inryms under rubriken det föränderliga kan jag däremot i 
ungdomarnas betraktelse av våldet och sig själva, deras relationer till andra 
individer, deras känslor och strategier för att bemästra omvärlden skönja en 
möjlighet till förändring som blir synlig över samtliga områden. Uppväxt
villkoren är en sammanhängande enhet som kan uppvisa både stabilitet och 
förändringsbenägenhet och därför framträda mycket motsägelsefullt. 

Våldets närhet, ofta med alkoholmissbruk som inslag har begränsat ung
domarnas möjligheter till utveckling.127 Alkoholmissbruket har inverkat på 
familjens sätt att vara tillsammans.128 Det som annan forskning talar om som 
medberoende, och att familjens rutiner och ritualer bryter samman under 
alkoholen, stämmer väl för två tredjedelar av dessa familjer, och i allra hög
sta grad i de familjer där även kvinnan missbrukat.129 Som också annan 
forskning visat är våldet grövre i de familjer där mannen är grav missbrukare 
och i familjer där båda vuxna missbrukar.130 Att missbruket utgör en gene
rell belastning på barnen och medför en ökad risk för övergrepp, som tidi
gare forskning konstaterat, gäller även i dessa familjer.131 Jag kan däremot 
inte finna att informanterna i denna studie generellt har tendenser till eller ett 
utvecklat eget alkoholmissbruk. En tredjedel av dem tar avstånd, en tredjedel 
har provat på vid något tillfälle och en tredjedel använder alkohol på ett of
tast kontrollerat vis. Informanterna uppvisar inte heller skolproblem eller 
sociala anpassningsproblem som en direkt följd av eget eller föräldrars alko
holanvändande.132 I överensstämmelse med tidigare forskning används al
koholen som ursäkt för det våld som utövas, både inom familjen och i ung
domarnas egna parförhållanden. 

126 Elkind (1986), s 42ff. 
127 Garbarino & Gilliam (1980); Davidson (1994). 
128 Hägertz (1992); Lindstein (1995). 
129Hansen (1990,1992); Storm Haugland (1992); Mützell (1994). 
130 Zubretsky & Digirolamo (1994). 
131 Jaffe m fl (1990). 
132 Andersson (1993). 
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Det kan konstateras att det i dessa familjer utövats en svart pedagogik.133 

Fäderna i den här studiens femton familjer har härskat över familjen genom 
att isolera den. Han har visat förakt, hånat, förödmjukat, dragit in kärleksbe
vis och utövat våld intill tortyr. Barnen har inte getts tillfälle att reagera. Den 
övriga familjen har avkrävts tystnad precis så som Alice Miller framhåller, 
när hon beskriver att allt detta sker bakom en mask av vänlighet.134 Fadern i 
den här studiens femton familjer har dock brukat sin mask av vänlighet en
dast när det funnits utomstående i närheten. Inom familjen har han inte dolt 
sitt maktmissbruk på något sätt. 

Ungdomarna i denna studie har starkt påverkats av att de fostrats till tyst
nad, "vi visste att det pappa sa gällde, vi hade respekt för vi visste ju att vi 
kunde få stryk. Därför ifrågasatte vi inte".135 Faderns kontroll och makt
utövning har varit så stark att han till slut inte nödvändigtvis behövt bruka 
fysiskt våld.136 För ungdomarnas del, framför allt för flickornas, kunde det 
räcka med psykiskt våld, "han slår mej med tankar", vilket var tillräckligt 
smärtsamt för att hålla dem på plats. Ett ständigt överhängande hot har gjort 
ungdomarna iakttagande och misstänksamma, framför allt mot individer i 
deras närmaste omgivning. Faderns totala dominans har varit styrande och 
lett till att ungdomarna fråntagits möjligheten att skapa goda och tillitsfulla 
relationer. De unga har inte fått möjlighet att knyta kamratkontakter och 
utveckla kamratrelationer. Bristen på kontakt med jämnåriga torde ha inver
kat negativt på deras utveckling av social kompetens.137 Tidigare forskning 
pekar på att barn som växer upp med våld i hemmet har lägre social kompe
tens än barn som inte erfarit våld i hemmet.138 När mannen isolerar sin fa
milj från utomfamiljära relationer försvinner en naturlig arena för övning av 
den sociala kompetensen, kontakten med de jämnåriga, för barnens del. In
formanterna i den här studien betraktas som annorlunda bland jämnåriga och 
torde inte ha utvecklat sin sociala kompetens till fullo, de har inte haft till
gång till den viktiga kamratgruppen. Kamratrelationer är betydelsefulla 
agenter i könsrollssocialisationen och studier påtalar deras indirekta inverkan 
på utfallet av överföringen av våldsutövande mellan generationer.139 Kunde 
överföringen ha påverkats, till och med hindrats, om kamratrelationer haft 
större inflytande? 

Ungdomarna konstaterar att omgivningens vuxna kunde ha ingripit, men 
att framför allt grannar och lärare valde att inte göra det. Trots allt blir lärar
na betraktade som svikare endast i de fall ungdomarna uttryckligen bett om 
hjälp. På samma sätt kan konstateras att ungdomarnas uttalanden om "soc 

133 Miller (1982). 
134 Miller (1986). 
135 Somers (1993); Leira (1990). 
136 Elman (1990a); Lundgren (1992a). 
137 Frönes (1994). 
138 Jaffe m fl (1985); Wolfe m fl (1985). 
139 Burgess & Youngblade (1988). 
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och BUP och hela skiten" gäller efter det att de mött någon av dessa yrkes
utövare personligen och haft möjlighet att pröva dem. Innan dess har de inte 
haft något att referera till, innan mötet var dessa myndighetspersoner 
"blanka". I och med mötet blir ungdomarna negativa, kritiska och ifrågasät
tande till vuxna yrkesutövare, och framför allt förändras tonåringarnas bild 
av socialtjänstens anställda som eventuella stödpersoner. 

Frånvaron av socialt stöd har fråntagit ungdomarna möjlighet att känna 
tillit till någon "jag tror liksom inte att nån ska ställa upp för mej, så där 
riktigt max alltså". Samtidigt är saknaden är mycket uttalad "det är sakna
den, saknaden efter nån. Efter kärlek, helt enkelt. Kanske finner jag nån 
nära vän". I litteraturen beskrivs den mycket stora betydelsen av en nära vän 
som socialt stöd.140 Alice Miller går så långt som till att säga, att det kanske 
bara behövs en enda insiktsfull vuxen för att rädda ett utsatt barn.141 I de 
enstaka fall ungdomarna i den här studien kan säga att de fatt stöd, exempel
vis genom möjligheten att prata med någon vuxen om sina problem, tycker 
de sig ha blivit stärkta av detta, "när jag fått prata med nån blir jag starka
re". Faderns krav på hemlighållande har lett till att familjens barn fråntagits 
möjligheten att få stöd från någon vuxen i omgivningen, vilket förstärkt den 
tidigt skapade misstron och misstänksamheten mot omvärlden. Ungdomarna 
förhindras därigenom att lösa sina utvecklingsfrågor, exempelvis den viktiga 
frågan om identiteten, vilket gör dem osäkra, diffusa och svaga i sin själv
bild.142 

Framför allt flickorna har blivit mästare på att "läsa personer och situa
tioner", en nödvändig beredskap och en följd av att de tvingas definiera sin 
uppväxtsituation som våldets närhet. Uppväxtvillkoren har gett studiens 
informanter referensramar som skiljer sig från kamraternas. Våldet i hemmet 
har gett dem en särställning bland jämnåriga, de blir betraktade som avvi
kande och blir retade, slagna, mobbade och ständigt i centrum för trakasse
rier som hela skolans hackkyckling. Denna utsatta position har följt dem så 
att de blivit målet för trakasserier även då de flyttat och bytt skola. Det visar 
sig att dessa barn är dubbelt drabbade. Det våld fadern utövar i hemmet får 
en motsvarighet i skolan.143 

Ungdomarnas upplevelse är att de egentligen inte tillhör familjen, klassen 
eller ens världen, de tillhör tomheten, ensamheten. Samtidigt är de oroade 
för mor och syskon och känner sig ansvariga för deras säkerhet och trygghet. 
Trots att de känner sig utanför, känner de sig ändå ansvariga.144 I den sam
mansatta känsla de betecknar som ensamhet, finns många ingredienser som 

140 Se exempelvis Miller (1982,1986); Frönes (1994); Caliso & Milner (1994). 
141 Miller (1989). 
142 Erikson (1993); Elkind (1986); Straus (1994). 
143 Ärvd sårbarhet utgör en viss tolerans för utsatthet och kan innebära en ökad sannolikhet 
för att bli angripen även utanför hemmet, se exempelvis Cappel & Heiner (1990). 
144 En av de emotionsfokuserade strategierna Folkman & Lazarus (1988) identifierade be
nämndes 'accepterandet av ansvar eller skuld', s 311. 
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var for sig kan vara tunga att bära, men som tillsammans bildar ett nästan 
outhärdligt tillstånd av att vara oönskad och att inte duga, inte tillhöra någon 
gemenskap. Att vara ensam och utanför i en situation där våld och hot om 
våld ingår förstärker känslan av utsatthet. 

Tidigare forskning beskriver att barn som offer och vittnen visar fysiska 
symtom i form av huvudvärk, magproblem, astma, sömnproblem och lik
nande.145 I den här studien säger ungdomarnas berättelser något annat. En av 
flickorna hade magproblem som barn, vilket hon idag tror bero på att den 
stora ensamheten gjorde sig märkbar redan då. Ingen av de femton infor-
manterna talar om astma, huvudvärk eller sömnproblem på det sätt andra 
studier redovisar. Något som jag själv räknar till brister i ungdomarnas häl
sotillstånd, och som på senare år börjat uppmärksammas inom forskningen, 
är mat- och andra missbruk och beroenden.146 Även pendlingar i deras 
mentala tillstånd, de återkommande psykiska svackorna, finns beskriven i 
tidigare forskning.147 Dessa ungdomar riskerar att få leva ett "berg- och dal-
baneliv".148 

Skolan skulle kunna vara en trygg plats under många av dygnets timmar 
och dessutom en källa till ett hopp om framtiden. I stället tycks det vara så 
att våldet i hemmet även färgar tillvaron i skolan. I överensstämmelse med 
andra studier av dem som upplevt våld i hemmet som barn är studiens in-
formanter måltavlor för de jämnårigas trakasserier.149 Det tycks som om 
ungdomarna inte har strategier för att bemästra denna ytterligare utsatthet. 
Den "ärvda sårbarheten" har lett till att ungdomarna fått sämre resurser att 
undvika våld och utsatthet i situationer utanför hemmet.150 

Ungdomarna visar skolrelaterade symtom och effekter som kan tänkas 
höra samman med våldet, dock inte tillnärmelsevis så starka och tydliga som 
annan forskning nämner.151 Ungdomarna berättar att skolk och oregelbunden 
närvaro, svaga prestationer och koncentrationsstörningar inte varit ovanligt 
för deras del i skolan. Enligt tidigare forskning har "familjevåldets barn" inte 
fått lära sig någon känsla för personlig gränssättning, vilket i sin tur kan leda 
till att de använder våld som problemlösare i skolan.152 För ungdomarna i 

145 Garmezy (1983); Davis & Carlson (1987); Cristensen (1988,1989); Leria (1990); Jaffe m 
fl (1990). 
146 Waller m fl (1995); Wonderlich m fl (1996). 
147 Det amerikanska begreppet "emotional seesaw" som i översättning betyder ungefär 
'mentala gungbrädor' kan kanske gälla här. Vanligt är också begreppet "Yo-Yo children", se 
exempelvis Cobin Gulette (1988), s 125-126. 
148 Farmer, S. (1989) Adult Children of Abusive Parents. New York: Ballantine Books, s 
20ff. 
149 Se exempelvis Walker, M. (1992), s 55ff. 
150 Cappel & Heiner (1990), s 149. 
151 Forskning som tar upp skolrelaterade problem i samband med våld i hemmet, se Remaley 
(1995); Carlson (1990, 1991). 
152 Se exenpelvis Ann Remaley, s 242, i hennes avhandling från 1995. Se även Kempton m 
fl (1989); Smith (1989). 
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den här studien har våldet i skolan oftast bestått i den mobbning de varit 
utsatta för, och endast vid något tillfälle av våld de själva utfört. Det har i 
stället varit så att när orosmolnen hopat sig har uppfinningsrikedomen varit 
stor från informanternas sida, vad gäller sådant som kunnat avleda uppmärk
samheten och förhindra våldet. Detta är ungdomar som medvetet avleder och 
inte utlöser våldet. 

Om inget stöd finns att hämta i omgivningen vare sig i hemmet, skolan 
eller samhället så måste stödet skapas hos tonåringen själv. Det är också det 
som har skett. Ungdomarna har förändrat något inom de givna ramarna, de 
har utvecklat en "hjälp till självhjälp". De har kunnat kringgå kravet på tyst
nad utan att vara osolidariska mot familjen. De har omformat sina tankar till 
ord i dikter, dagböcker, sagor, noveller, pjäser, sångtexter och allt de kunnat 
komma på. Tystnadens kultur får inte längre fatt dominera dem så fullstän
digt. De har talat genom det skrivna ordet, det regisserade ordet från en scen 
eller i musikens former. 

Den misstro mot omgivningen som skapats, har fungerat som ett skydd 
mot att återigen bli sårad och sviken. Den kanske största förändringen inträf
far när tillitsbristen och misstänksamheten ger efter och ungdomarna börjar 
känna tillit till en annan individ, vilket är något som har kunnat iakttas under 
studiens gång.153 De har börjat känna tillit och kunnat tala öppet om det 
onda, de har vågat lita på mig, som i de flesta fall blivit den första vuxna 
som fått deras fulla förtroende. 

En aspekt av medvetandegörande blir synlig efter många möten med 
ungdomarna. Stigande ålder har medverkat till ny kunskap och ny förståelse. 
Våra intervjuer och samtal har kanske också haft en betydelse. Genom att 
sätta ord på sina tankar har informanterna fått möjlighet att formulera stånd
punkter och skapa mening i händelser i deras liv. De har samtidigt arbetat 
med att skapa sitt jag i denna sökande process, och självbilden förändras 
med hjälp av berättandet.154 De relaterar till att förr så trodde jag att ... men 
nu förstår jag, och de kan identifiera skillnaderna. Under samtalens gång har 
informanterna formulerat sin bild av våldet under uppväxten och föränd
ringen är tydlig; de har idag en annan uppfattning än vad de hade tidigare om 
vad det innebär att leva ett "normalt liv". Utsagan att de "trodde att de levde i 
en normal familj" visar att de idag har en större medvetenhet än vad de hade 
tidigare. De har alla på liknande sätt gått igenom en medvetenhetshöjande 
process som inte varit helt utan smärta. Processen har, som jag ser den, pas
serat tre faser: 

153 Det är inte för sent att lösa utvecklingsfrågan tillit - misstro på ett gynnsamt sätt (Erikson, 
1993). 
154 Narrativisering - att bli medveten om sitt liv genom berättande om egna upplevelser och 
erfarenheter. Se exempelvis Sarbin (1986); Polkinghorne (1988); Witherell & Noddings 
(1991); Rosenwald & Ochberg (1992); Cortazzi (1993); Riessman (1993); Josselson & Lie-
blish (1993, 1995); Hydén & Hydén (1997). 
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Ända från början lärde de sig leva och fungera i sin familj. I familje
mönstret ingick som något naturligt att modern blev misshandlad av fadern 
och ibland hände det att hon låg blödande på golvet. "Ibland klev man över 
och förbi henne på väg till skolan, det var inget konstigt. " Strikta regler och 
hård tidkontroll gjorde att barnen inte hade särskilt stort utrymme för att fa 
insyn i andra familjers sätt att fungera. Det var heller inte det viktigaste de 
hade att fundera över, med tanke på att fadern kunde ha tagit tid på hur 
många minuter det tog för dem att förflytta sig mellan hemmet och de platser 
barnet ibland vistades på. Om barnen missade tidsmarginalen var misshan
deln ett faktum. Den handlingsstrategi informanterna kunde välja var att 
koncentrera sig på att följa regler och passa tider för att undgå den fysiska 
smärtan. 

Nästa fas inleddes när barnen ändå upptäckte att den egna familjen inte 
fungerade som andra familjer, inte var en normal familj. Det blev oftast en 
omtumlande insikt, vilken samtidigt gav dem vissa förklaringar som de 
kunde godta. Av deras berättelser att döma kom den nya förståelsen i skolål
dern (7-9 år). Barnens tolkning blev den att familjen är inte normal, och det 
måste bero på att jag inte är normal, så det är mitt fel. Deras strategi för att 
hantera den nyupptäckta situationen blev att försöka bli bättre, snällare, duk
tigare men framför allt annorlunda än hittills. Ansträngningarna för att bli 
annorlunda hade nästan inga gränser. 

Efter några år av fruktlösa ansträngningar tvingades barnen inse sina 
misslyckanden. De kunde konstatera att det inte blev mindre våld i hemmet 
hur de än försökte. För de enskilda ungdomarna blev i det läget olika hand
lingsmöjligheter aktuella. Den strategi några av dem valde var att försöka ta 
sitt liv för att slippa leva vidare så misslyckad, medan andra försökte fly till 
droger eller till annan ort. Ytterligare någon prövade att via insamlandet av 
fakta om våld och missbruk läsa sig till en förståelse. 

För de flesta av dessa ungdomar kom insikten i 14-15 årsåldern om att det 
kan förekomma våld i hemmet, att det förekommer våld även i andra hem än 
det egna och att det aldrig är barnens fel. Några av ungdomarna säger sig ha 
blivit på det klara med detta faktum under studiens gång. 

"När man ska förklara en situation så blir det som att man ser den 
från ett annat håll, klarare...!? " (flicka) 

"Jag vet ju att det inte är mitt fel. För om nån ska skämmas för det så 
är det farsan. Men jag har skämts redigt. Som när jag var 6-7 år så 
var det ju normalt för mej att farsan gav morsan en smäll. Det var 
inget jag reagerade på. Jävla hora, och en smäll. Jaha, tänkte jag då, 
morsan är en jävla hora och ska ha en smäll. Men når jag kom hem 
till en kompis och hems föräldrar stod och kramades i köket, då... Det 
kändes fel på nåt sätt. En farsa ska vara full och ha pissat på sej, slå 
morsan och hota och svära. Så är det normala. Sen förstod jag att 
andra levde på ett annat sätt. " (pojke) 
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"Ibland så trodde jag att det var helt normalt, så hade nog alla... men 
sen då jag vart äldre, då trodde jag att jag var helt ensam i hela värl
den om det här. Att det var bara jag ... och att alla andra hade det 
perfekt. Och sen så fick jag veta att det inte var bara jag och så. " 
(flicka) 

En följd av att vi i våra samtal har lyft fram våldshändelserna i ljuset och 
granskat det som skett, har blivit att skuldkänslorna avtagit. Ungdomarna har 
kunnat konstatera att det som hänt inte är deras fel, vilket i sin tur inneburit 
att skulden mer uttalat förflyttats till fadern (i något fall till modern). När 
ungdomarna blivit medvetna om att våldet i hemmet är de vuxnas ansvar, har 
de granskat sitt eget beteende och jämfört med andra jämnåriga. Självbilden 
har förändrats något under tonåren på åtminstone en punkt väldigt tydligt i 
deras berättande över tid. Jag är helt vanlig "har jag förstått nu" konstaterar 
ungdomarna som ett resultat av den process, där skulden och ansvaret för 
våldet har kunnat placeras hos de vuxna, framför allt hos fadern. Narrativise-
ring är en meningsskapande och medvetandegörande process, och som sådan 
kan den värderande funktionen leda till att ungdomarna definierar sin situa
tion och sitt jag på nytt sätt och väljer andra copingstrategier. De kan välja 
bort att ta skuld och ansvar.155 

Ungdomarna anser att orsaken till att det blir våld är att han (pappa, styv
far, mammas sambo) har något psykiskt fel eller så har de (mamma och 
pappa) lärt av sina föräldrar att det ska vara så. Det lättare för en man att 
hitta en kvinna med dåligt självförtroende som han kan misshandla, än vad 
det är för en kvinna att veta att mannen är en kvinnomisshandlare, eftersom 
det inte finns några direkta tecken som visar på det. Pojkarna vill inte bli 
som sin far och flickorna tänker inte acceptera en situation som moderns. 
Det har trots dessa utsagor hänt att pojkarna slagit sin flickvän och ansett att 
hon förtjänat det, och att flickan stannat kvar hos sin pojkvän även om hon 
blivit förnedrad och misshandlad av honom. Det tyder på att våldets repro
duktion har fungerat enligt överföringsteorin i stort.156 En socialt ärvd vålds
benägenhet skulle kunna antydas hos pojkarna medan flickorna återfinns i 
den utsatta positionen. Ungdomarna vill inte överta sina föräldrars mönster, 
men det sociala arvet verkar springa ikapp dem ändå. Det är svårt för dem att 
skaka av sig och bli kvitt de barndomsupplevelser som ristats in i dem. De 
vet inte vad som utgör kärnan, vad de ska springa ifrån eller göra sig av med. 
De vet inte varför våldet har förekommit. Därför vet de inte heller vilka 
spöken de har att ta strid emot och vilka troll som ska lyftas fram i ljuset.157 

155 Folkman & Lazarus (1988). 
156 Peled, Jaffe & Edleson (1995). 
157 Tystnadens kultur skapar ofta ett sekundär-trauma, ett tabuiserat trauma, som endast kan 
lösas genom att "lyfta fram trollen i ljuset" i en öppen dialog i syfte att giltiggöra ungdomar
nas våldsverklighet och erkänna den, och därigenom erkänna dem. Det är vad Halldis Leira 
föreslår (Leira, 1989; 1990) i sitt handlingsprogram, och det är också min erfarenhet efter att 
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Ovissheten får dem emellertid inte att ge upp försöken. Ungdomarna i denna 
studie visar en stor motståndskraft och har med hjälp av sin kreativa förmåga 
funnit copingstrategier med andra uttrycksformer än brukandet av våld. De 
kan konservera eller konfrontera sin situation och väljer oftast det senare. 
Just att ha som målsättning att leva ett annat sorts liv, att bete sig annorlunda 
än sina föräldrar och söka strategier för att undgå att likna dem, har av olika 
forskare framhållits som avgörande för utvecklandet av resilience.158 

(Våld)Samma villkor för flickors och pojkars utveckling? 

Könsrelaterat våld som modell 

Våldet som förekommit hemma har påverkat mig, konstaterar ungdomarna 
när de betraktar sig själva och sina uppväxtvillkor. Jämfört med de nio ung
domar som varit offer för faderns våld talar de sex ungdomar, som inte 
själva har varit utsatta för våld av sin biologiske far om honom i mer positiva 
ordalag.159 De håller kontakten med sin far, två pojkar som träffar honom 
ibland tycker att han fortfarande är "lite vrång" men att han är på rätt väg. 
Det handlar om tillfälliga möten med fadern eftersom de inte bor tillsam
mans som familj längre. Det blir träffar under kortare stunder, vilket kan 
bidra till att det blir mindre påfrestningar än tidigare, och därmed ett lugnare 
möte. Kan det vara så att smärttröskeln är högre hos dessa barn, så att de kan 
fungera mer motståndskraftigt (resilient)? Är det så att de har återhämtat sig 
en aning, så pass mycket så att de kan hålla kontakt med sin far eller har de 
inte farit lika illa som de barn som är både varit vittnen och utsatta för våld 
själva. 

Det är en skillnad mellan de ungdomar som inte blivit slagna av sin far 
och de övriga, även i fråga om hur de anser att våldet har påverkat deras 
utveckling. De som varit utsatta för faderns våld beskriver hur fel deras ut
veckling blivit. Om fadern inte misshandlat dem skulle de ha haft bättre 
självförtroende och varit mer öppna och glada, tror de. De som inte varit 
utsatta för fysiskt våld av sin biologiske far, talar oftare om sig själva som 
bärare av den positiva egenskapen att vilja hjälpa andra som har de svårt. Är 
det en skillnad mellan dessa ungdomar i fråga om vad de har att ge? Är de 
barn som inte fysiskt misshandlats mindre svikna? De ger även mycket tyd
ligare uttryck för hur de inte vill att deras liv ska utforma sig, vilket kan tyda 
på att de tillåtits att i någon mån ha egna synpunkter och fått uttrycka dem, 
medan de fysiskt misshandlade tystats mer "totalt". 

ha samtalat med ett stort antal ungdomar. Se även Stanford (1991); Herman (1992); Walker 
(1992); Cristianson (1994). 
158 Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf (1994). 
159 Exempelvis talar de om honom som en snäll men konstant otrogen man eller att en snäll 
farfar dog och då blev pappa bäst. 
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I tre av familjerna har även modern utövat våld, inte ensam utan tillsam
mans med mannen.160 Det har varit mycket skrämmande för dessa tre ung
domar att modern slagit dem; en flicka beskriver det inträffade som det 
värsta som hänt.161 De båda pojkarna som blivit slagna av sin mor har i sin 
tur själva slagit henne. Dessa tre informanter talar jämförelsevis negativt om 
sin mor, i helt andra ordalag än vad de övriga ungdomarna gör. Alla tre är av 
den åsikten att vid de tillfallen modern blivit misshandlad, beror det på att 
hon själv har provocerat och förorsakat våldet, ofta genom att slå själv 
först.162 Dessa tre säger sig vara känslomässigt nollställda inför sin mor. 
Trots att en av pojkarna verkligen förnekar några som helst känslor motsäger 
han sig en aning genom sitt uttalande "Jag har inga känslor för henne. Nej. 
Jag föraktar henne. Jag slår henne aldrig nu. Jag har inte slagit henne sen 
jag började rå på henne. " Vad står detta "förakt" för? Kan det vara en av
ståndsmarkering, ett skydd mot smärtsamma känslor? Det betraktas allmänt 
som ett större svek om en kvinna, än en man, slår sina barn.163 Förmodligen 
sitter det sveket så djupt och är så smärtsamt, att enda sättet att hantera dessa 
känslor blir för barnen att stänga av och "frysa" de känslor de har för sin 
mor. 

Fjorton av ungdomarna har levt med vetskapen om att de kunde bli dö
dade när som helst av sin far. Medan dessa fjorton har känt att hoten varit 
verkliga, är det en flicka som inte tror att fadern skulle genomföra det som 
låg i hoten och döda henne. Den flickan lever mycket nära sin mor och sina 
yngre hemmavarande syskon. Våldet och alkoholmissbruket har tillförts 
hennes familj av de olika män som modern haft relationer med. Flickans far 
flyttade ut och andra män intog hans plats och våldsutövande. Modern har 
varken utövat våld eller missbrukat alkohol eller droger. Flickan är en av de 
två ungdomar som inte själv utsatts för någon form av fysiskt våld (jämför 
tabell 2 sid 60). Några sexuella övergrepp har inte heller förekommit mot 
någon inom hennes familj enligt vad hon själv erfar. Hon har inte haft kon
takt med socialtjänsten, BUP eller varit placerad i fosterhem. Däremot har 
polisen vid ett flertal tillfallen tillkallats då modern utsatts för våld av de 
män hon levt tillsammans med. Familjen har flyttat ofta på grund av mo
derns ambitioner att komma ifrån våldet och skapa en bättre tillvaro för sig 

160 Flickorna ser och lär av erfarenhet att våld "går för sig" hemma men inte offentligt för 
kvinnor, se Ben-David (1993), s 353-357. 
161 Det faktum att modern utövat våld mot flickan har påverkat deras relation negativt. Rela
tionen mellan far och dotter är mer positiv. Flickan har valt att bo tillsammans med sin far och 
i det hemmet förekommer inte något våld. Se Martin m fl (1987) vars resultat indikerar att 
ungdomar reagerar olika på mödrars respektive fäders utövande av våld. 
162 Kvinnor som misshandlas själva är dubbelt så vanliga barnmisshandlare än kvinnor som 
själva inte varit offer för våld, enligt Straus (1984). 
163 Andra studier visar också att barn som misshandlats av "enbart-manlig-förälder" uppvisar 
mer balans i sättet att relatera. Se exempelvis Koski (1988), s 27. 

291 



Del 3 

och barnen.164 Modern tycks vara en sann optimist som ständigt orkar ta nya 
tag och sällan ser problemen utan i stället möjligheterna. Att hennes dotter 
inte kan tro att hoten om att döda skulle kunna realiseras kan bero på att hon 
inte behövt uppleva det fysiska våldets smärta för egen del. Det är också 
möjligt att flickans trosvisshet, i fråga om att våldet inte skulle vara dödligt, 
har inympats i henne med hjälp av moderns optimism och livskraft. 

Ungdomarna har upplevt moderns utsatthet för faderns våld och känt att 
de saknat egna handlingsmöjligheter för att skydda henne och syskonen. 
Både flickorna och pojkarna tar på sig en stor del av skulden och resonerar 
kring vad de kunde ha gjort och vad de gjorde. I de fall de inte kan känna att 
de gjorde allt som stod i deras makt, ökar skuldkänslan och de negativa tan
kar de har om sig själva. Flickorna anser att våldet har påverkat deras bete
ende så att de provocerar fram våld. Pojkarna anser sig ha "nåt fel i huvet, 
tror jag" eller kanske "en plus och en minuspol som sitter fel". Ungdomarna 
tar ofta själva på sig skulden och ansvaret för att ha förorsakat de onda 
handlingar som riktas mot dem. Att ta på sig ansvaret kan utgöra ett led i en 
strävan efter värdighet.165 Att ta skuld eller ansvar är också en emotions-
fokuserad copingstrategi.166 

Ungdomarna betraktar sina föräldrar inte enbart i deras funktion som för
äldrar utan också som två parter i ett parförhållande. Pojkarna talar om hat
kärlek, om att modern får acceptera eftersom hon är ekonomiskt beroende, 
om faderns otrohet och övergrepp. Flickorna beskriver ett dominans- och 
underordningsförhållande, där faderns makt utövas mot modern med krän
kande sexuella handlingar som redskap. Ungdomarna beskriver det sexuali-
serade våld de möter i föräldrarnas relation, och flickorna kan måhända för
utse sin egen position som kvinna i ett parförhållande. Flera av dem marke
rar mycket bestämt att de inte skulle vara kvar i en relation om de skulle 
utsättas för kränkande handlingar av sexualiserat våld. 

De rollmodeller barnen dagligen haft tillgång till i den primära socialisa-
tionsprocessen har ingått i en parrelation med en manlig förövare och ett 
kvinnligt offer för våld. Ungdomarnas utveckling av en könsidentitet påver
kas förmodligen av att föräldrarna som identifikationsobjekt framträder som 
förövare av respektive offer för våldet, roller som starkt förknippas med en 
viss könstillhörighet. Våldet inverkar på ungdomarnas liv och bidrar till att 
forma dem som individer, och påverkansprocessens utfall kan antas skilja sig 
åt beroende på om barnet i fråga är flicka eller pojke.167 Ungdomarna vill 

164 Det är vanligt med många separationer enligt annan forskning. Se Stagg m fl (1989) i 
studien av förskolebarn som kom med sin mor till kvinnojouren. 31% av barnen hade varit 
med om två eller fler separationer de senaste 12 månaderna. 
165 Se Trost & Levin (1996), s 185-190. 
166 Folkman & Lazarus (1988). 
167 Om könssocialisation se exempelvis Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991); se även Birns, 
Cascardi & Meyer (1994) om länken mellan könsrollssocialisation och hustrumisshandel som 
fenomen. 
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inte bli som sina föräldrar, vare sig som offer eller förövare, de tar bestämt 
avstånd från våld som inslag i barndomsmiljön.168 För många blir dock detta 
avståndstagande något av ett önsketänkande, då en granskning av den egna 
verkligheten visar på händelser där pojkar slår och flickor får utstå våld inom 
en parrelation, något som också annan forskning visat.169 

Flickorna tar på sig skulden och säger sig ha provocerat sin pojkvän me
dan pojkarna tycker att flickvännen betett sig felaktigt och gjort sig förtjänt 
av en smäll. Även här visar sig en skillnad mellan könen, på det sättet att 
pojkarna själva kan välja mellan att avstå ifrån våld eller att bruka våld me
dan flickorna inte har samma möjlighet. Flickorna försöker skapa den goda 
relationen, en uppgift som inte är förenlig med att lämna sin partner. De 
försöker i stället att få slut på våldet och samtidigt vara kvar i relationen, 
vilket leder till en anpassning som är könsbunden i överensstämmelse med 
vad annan forskning beskriver. Barrie Levy ser en tydlig tendens i USA med 
våld bland unga i parförhållanden, dating violence. Hon betonar särskilt 
risken för unga flickor som är "förälskade och i fara".170 

Ungdomarna betonar att de vill ha och försöker att skapa goda relationer 
till sin partner, och ändå verkar det som om pojkarna för våldets tradition 
vidare, precis som överföringsteorin beskriver. De har upplevt fadern full 
och våldsam, ett beteende de tar avstånd ifrån. Samtidigt talar fyra av poj
karna om att de själva varit fulla och alla fem att de slagit sin flickvän någon 
gång. Att ungdomarna säger sig vara emot brukandet av våld innebär, när 
pojkarna ändå utövar våld, att de inte handlar i enlighet med sin övertygelse. 
Vad de säger och vad de gör går isär. Är det då så att deras avståndstagande 
från faderns beteende endast är en läpparnas bekännelse? Är detta avstånds
tagande verkligen förankrat inom dem? Och om det är väl förankrat, vad 
betyder det då för självbilden att handla tvärt emot? Det är i och för sig ett 
generellt fenomen, att uttala en (ideal) bild av sig själv och sin övertygelse i 
ett vidare perspektiv, där den bilden inte alltid gäller för en specifik situa
tion.171 

Pojkarna är väl medvetna om våldets negativa konsekvenser och vill 
verkligen inte utöva våld själva. Även flickorna tar avstånd från våldet, de 
vill ha goda relationer till en partner och ändå hamnar hälften av flickorna i 
våldsutövande, som offer men inte som förövare. Flickorna har tagit avstånd 
också från offerrollen. De vill inte ha ett liv som mammas, men tvingas trots 

168 Om att bryta det sociala arvet, se Jonsson (1973); Herrenkohl, Herrenkohl & Toedter 
(1983); Caliso & Milner (1994); Zuravin, McMillen, De Panfilis & Risley-Curtiss (1996). 
169 Om intergenerational transmission-teorin, se exempelvis Peled, Jaffe & Edleson (1995); 
Mac Ewen (1994). 
170 Forskningen har ganska nyligen uppmärksammat dating violence, se exempelvis Levy 
(1991; 1993); Gelles (1995); Carlson (1996b); Gray & Foshee (1997). 
171 McCandless & Trotter (1977) talar om att exempelvis studier av självbild kan störas av 
"social desirability" då försökspersoner tenderar att beskriva sig själva som bärare av de 
egenskaper de tror är önskvärda eller eftersträvansvärda, s 515-517. 
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detta konstatera att de upprepar mönstret. Att flickorna blir offer och inte 
förövare stämmer med resultat från tidigare forskning.172 Att så kan ske, tror 
flickorna beror på att de inte fått bearbeta händelser från sin uppväxt. Ung
domarna har förbjudits att tala, något som flickorna betonar oftare än poj
karna. Det är också flickorna som uttalar behovet av bearbetande samtal. Jag 
tolkar pojkarnas sätt att föreställa sig samtal mer som en avslöjandeakt än 
som en bearbetning, och avslöjandet ter sig skrämmande. Att spegla sig i 
samtal ligger närmare till för flickorna. 

Om det är något som i berättelserna framstår som kännetecknande för 
ungdomarnas fader, så är det egenskapen att kunna manipulera. Ungdomarna 
har själva drabbats av detta manipulerande och de flesta tycker mycket illa 
om bruket av den förmågan. Samtidigt anser sig både flickor och pojkar vara 
bra på att manipulera andra, att få människor att göra som de vill. Flickorna 
tycker sig både kunna manipulera och vara lika sina föräldrar. Pojkarna sä
ger också att de kan manipulera, men vill inte kännas vid någon likhet med 
föräldrarna. Möjligen har jag ärvt pappas tendens att vara svartsjuk, säger en 
pojke. Är det svårare för pojkarna att kunna erkänna likhet med föräldrarna, 
då en pojkes likhet med sin far skulle kunna innebära också en likhet i 
våldsbenägenhet och brist på kontroll. För flickorna ter det sig mindre 
skrämmande att vara lika sina föräldrar, eftersom de på grund av sin 
könstillhörighet inte känner lika stor oro över risken att utvecklas till en 
våldsutövare. 

Att skapa sitt jag 

Både flickorna och pojkarna säger om sig själva att de alltid bär på en mask 
och inte visar sitt riktiga jag. Samtidigt säger de att de tycker om sig själva 
som den person de utvecklats till. Man kan fråga sig vad som egentligen 
sker, när de inte kan visa upp sig som den person de är och tycker om att 
vara, utan i stället måste uppträda som någon annan, vara "maskerad". Är det 
så att bärandet av denna mask skadar den egna identiteten och självbilden? 
Fungerar masken som en sköld mot verkligheten för att skydda det egna 
jaget? Flera av ungdomarna säger sig vara osäkra på vem de egentligen är 
och kanske är bristen på stabil identitet vad masken ska dölja, eller hjälpa att 
pröva ut? Att sätta på sig en mask kan vara ett sätt att ställa sig en bit ifrån 
och inte tillåta någon eller något att komma för nära. Det blir ett sätt att välja 
sig mot upprepade besvikelser, men försvårar samtidigt en öppen kontakt 
med andra. Den saknade tilliten, de många besvikelserna, den diffusa själv
bilden och ovanan vid sunda och nära relationer kan leda till att ungdomarna 
gömmer sig bakom en mask, och samtidigt förstärka upplevelsen av ensam
het och utanförskap. 

172 Se exempelvis Pagelow (1984); Jaffe, Wolfe & Wilson (1990); Peled, Jaffe & Edleson 
(1995). 
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Ungdomarna beskriver att de har utvecklats fel och att denna felutveck
ling orsakats av faderns agerande. Våldet och rädslan har inverkat negativt 
på den personliga utvecklingen. Flickorna och pojkarna handlar på ett sätt 
som strider mot deras inre vilja då de manipulerar, provocerar till våld och 
inte står upp för sina åsikter. Att de handlar i strid mot sin inre övertygelse 
leder till att de inte vet när de är sig själva, de blir förvirrade och förtvivlade. 
Ett vanligt uttalande är att de inte längre är säkra på sin identitet. De sätter på 
sig en mask, vilket tyder på att de laborerar med olika roller och sätt att vara. 
Identitetsutvecklingen är en prövningens tid, enligt Erikson och andra teore
tiker både naturlig och nödvändig.173 Jag ser ändå en skillnad i det frivilliga 
experimenterandet i en normal identitetsutveckling och detta påtvingade, där 
ungdomarna måste agera i strid mot sin övertygelse. Faderns våld lägger 
hinder i vägen för en identitetsutveckling som skulle leda till ett tydligare 
jag. Den positiva lösningen i det femte kritiska stadiet, identitetsutveck
lingen, kännetecknas enligt Erikson av att individen utvecklar sin identitet. 
Den misslyckade lösningen kännetecknas av att individen inte finner sin 
identitet utan stannar i förvirring. De flesta ungdomarna i denna studie talar 
om förvirring och en stor oro över detta tillstånd. 

Ungdomarna betraktar sig själva som mer mogna än sina klasskamrater 
och jämnåriga. Flickorna anser detta vara bra ibland, då deras erfarenheter 
har lärt dem att hantera svåra situationer. Samtidigt är det dåligt, i de fall de 
blir utstötta och mobbade av samma anledning. Det upplevs inte alldeles 
enkelt när det som är bra samtidigt är det som är dåligt. Det blir också svårt, 
när det som ungdomarna uppskattar hos sig själva, inte vinner gehör hos 
omgivningen. Det är omgivningens bemötande som ger dem en känsla av att 
vara fel. Själva är de i grunden nöjda med den person de blivit. När diskre
pansen mellan en inre känsla av att duga och vad de uppfattar som den yttre 
verklighetens signaler om motsatsen blir tydlig, uppstår en osäkerhet. Man 
kan fråga sig utifrån vems perspektiv ungdomarna talar när de beskriver sig 
själva, det egna eller andras? Detta tycks variera och perspektivbytet kanske 
även ligger bakom och påverkar den stora osäkerheten i fråga om den egna 
identiteten.174 

Detta med att tvingas bli vuxen i förtid, vara mer mogen, annorlunda och 
betraktas som "äldre" än sina kamrater kan betyda olika saker. Dels att dessa 
ungdomar inte fick vara barn när de var barn, vilket inneburit att de gått 
miste om en mängd upplevelser som barn normalt får. Dels kan de speciella 
erfarenheter de fått beroende på sin uppväxt, göra att de känner sig "förmer" 
eller "överlägsna" sina jämnåriga och fortfarande barnsliga kamrater. Det 

173 Erikson (1993), s 213ff. 
174 Flera av ungdomarna visar på motstridiga känslor och en viss förvirring i sina uttalanden 
om sig själva. När exempelvis Karin talar gör hon det på ett sätt som kan beskrivas som att 
hon överväger och har svårt att välja mellan olika uttalanden. Det motsägelsefulla kan tyda på 
en osäkerhet och kanske är det så att de motstridiga budskap hon presenterar speglar en verk
lig ambivalens (se s 74-75). 
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skulle kunna vara genuint positivt för självkänslan, då de ju faktiskt har 
andra kunskaper och en annan kompetens än jämnåriga på vissa områden.175 

Hur går det med identitetsutvecklingen för dem som måste avstå ifrån vitala 
delar av stegen på vägen? Det handlar både om det lilla barnets totala bero
ende av omvårdnad (att fa vara ett litet och omhändertaget barn) och ton
åringens frigörelse från beroendet (att bli självständig, fri, oberoende). Båda 
är viktiga led i en sund utveckling där det tidigare steget dessutom är en 
förutsättning för en god utveckling av det senare.176 

Identitetsutvecklingen i dess gynnsamma form leder till att individen blir 
i stånd att utveckla samhörighet och intimitet i nära relationer, enligt det 
sjätte steget i Eriksons teori. Studiens flickor reagerar på faderns otrohet och 
tar avstånd från hans beteende, men konstaterar samtidigt att detta verkar 
vara något som modern far stå ut med. Flickorna vill inte bli utsatta för 
samma kränkande beteende, vilket kan vara en av anledningarna till att flera 
av dem har svårigheter med intimitet och närhet. De berättar, inte utan 
smärta, om längtan och behov av närhet som ouppnåeliga på grund av räds
lan för att komma någon pojke/partner riktigt nära. Det är förmodligen så att 
de inte vågar, klarar eller vill riskera att bli skadade, svikna och övergivna än 
en gång. Ett försvar mot detta, om än ej uttalat eller medvetet, är att inte gå 
in i en nära relation eller att se till att själv bryta om det skulle bli för mycket 
närhet.177 

Ungdomarnas önskningar att bli bedömda som goda och räknas som 
dugliga individer i andras ögon är i stort ett avståndstagande från det liv 
föräldrarna stått för. Både flickorna och pojkarna är inställda på att anstränga 
sig för att undvika ett liv som föräldrarnas.178 Pojkarna vill kunna mer, de 
vill prestera mer för att visa att de är värdiga personer. De tror sig vara nå
gon genom att kunna något. Flickornas ansträngningar går ut på att vara bra 
som personer genom att hålla goda relationer till människor de möter. De 
tror sig vara någon genom att se till att alla mår bra och att relationerna är 
goda. Den här iakttagna könsskillnaden överensstämmer med teorier om att 
de flesta män omfattas av en tekniskt begränsad rationalitet och de flesta 
kvinnor av en omsorgs- eller ansvarsrationalitet.179 Pojkarna anstränger sig 
för att bli duktiga på sitt specialområde och flickorna förblir relationsarbe-
terskor genom att känna ansvar för familjen och visa ett omsorgsfullt age
rande i fråga om individer runt omkring dem. På det viset stämmer flickor

175 Om att vara avancerad på områden där jämnåriga inte har alltför stor erfarenhet, att kunna 
sitt närområde, att ha god förtrogenhet att helt enkelt vara 'street smart'. 
176 Erikson (1988); Erikson (1993). 
177 Omsorgsrationella flickor bryter ogärna ett förhållande de verkligen satsat på. De förblir 
relationsarbeterskor och arbetar vidare med att skapa 'den goda relationen'. Se Peled m fl 
(1995). 
178 Se Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf (1994) om betydelsen av att fatta ett beslut om att 
avstå från att upprepa föräldrarnas liv och misstag. 
179 Sörenssen (1982); Ve (1995). 
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nas mönster väl med teorin om könens olika rationaliteten Men då ska note
ras att även pojkarna i denna studie visar ett starkt omsorgs- och ansvarstän
kande, vilket inte är i linje med teorin som säger att pojkar mer skulle om
fattas av en tekniskt begränsad rationalitet. Pojkarna i denna studie är mer 
omsorgs- och ansvarsrationella som pojkar, än vad teorin förutsäger. 

När ungdomarna har fyllt i sina livslinjer med viktiga händelser finns det 
några händelser som framstått tydligare än andra. Dessa har omgärdats av 
tecknade solar, hjärtan och uttrycken puss-puss och darling, och färgprakten 
kring texten har många gånger varit iögonfallande. Oftast har det handlat om 
ett litet syskons födelse eller djur som kommit in i ungdomarnas vardag; en 
kattunge, en hundvalp, en häst eller ett marsvin. Samtliga ungdomar ger 
uttiyck för mycket positiva känslor för små barn och djur, särskilt för de som 
finns i deras omedelbara närhet. Det kan vara så att de genom att visa om
sorg om andra kan känna att de är behövda. Att betyda något för någon är en 
positiv känsla, något att eftersträva. Motsatsen är att inte ens räknas i 
"ingenklassen". Att inte vara någon i den lägst stående kamratgruppen kan 
betyda att man är värdelös, då kan man lika gärna ta livet av sig.180 

Flickorna säger om sig själva att de är splittrade, inte tål kritik, är lata och 
har dåligt självförtroende. Pojkarna säger att de inte saknar begåvning men 
däremot saknar koncentration. De har inte så lätt för att bli arga, men när de 
väl blir det går det till överdrift. Den bild ungdomarna får av sig själva är 
negativt laddad av att vara "fel"; för tjock, dum i huvudet, nervig, inte till
räckligt allmänbildad, oönskad, ett påhäng, något att skämmas över... De 
negativa attributen är många, samtliga konstaterar någon gång under inter
vjuandet att "det är nåt fel på mej". Flickorna anser att de ställer upp för 
andra och pojkarna tycker att de själva är extremt hjälpsamma. Trots dessa 
egenskaper upplever ungdomarna att de aldrig har fått uppskattning, vilket 
de anser bero på att det är något fel på dem, att de inte duger. 

Både flickorna och pojkarna är hjälpsamma och omsorgskännande mot 
dem som de uppfattar som svagare och i behov av stöd. De har dock själva 
svårt att söka hjälp och lider av att inte kunna tala med någon om vad som 
rör sig i deras tankar. Alla säger sig vara i behov av någon bästa vän och en 
vuxen att tala med. Flickorna känner att de tar åt sig och påverkas mycket 
starkt av negativ kritik medan pojkarna tycker sig kunna hålla negativa 
kommentarer på avstånd. Flickorna talar om sitt självförtroende som svagt 
även om det, för vissa av dem, har blivit en aning starkare på senare tid. 
Pojkarna hävdar att självförtroendet är starkt men att de har blivit allt osäk
rare i fråga om sin identitet på senare tid. Flickorna talar om en förmåga de 
har att "läsa andra", och i det lägger de in en förmåga att förstå hur andra 
individer tänker, resonerar och kan tänkas handla. Den förmågan tillskriver 
inte pojkarna sig själva. 

Så säger exempelvis en av pojkarna. Se s 174. 
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Ungdomarna tycker sig ha klarat av stora svårigheter och flera av dem 
beskriver sig själva som "överlevare". De flesta av ungdomarna talar om att 
de då och då drabbas av psykiska "svackor" som yttrar sig i att de ibland 
känner sig svaga och orkeslösa, är trötta och har ett stort sömnbehov. Om 
ytterligare påfrestningar tillkommer samtidigt som ungdomarna upplever sig 
vara nere i en sådan svacka, kan det få ödesdigra följder i form av själv
mordsförsök och missbruk. Andra studier talar på samma sätt om symtom på 
det mentala planet med uttiyck som "perceptual roller-coaster" och "yo-yo 
children" ,181 

Att förhålla sig till föräldrarna 

En fara i att växa upp i våldets närhet är att situationen tillhandahåller före
bilder av icke önskat slag.182 Det är inte möjligt att genom en granskning av 
utsidan identifiera de individer, förövare och offer, som är inblandade i 
våldshändelser. Det finns inga tydliga tecken på vad som skiljer våldsverkare 
och icke våldsverkare åt. Ungdomarna har sett förebilden för det egna och 
det motsatta könet slå och bli slagna. Det är framför allt faderns (mannens) 
våld mot modern (sin kvinna) och mot övriga familjemedlemmar barnen 
tvingats bevittna. Det kan tyckas omöjligt att gardera sig mot att upprepa 
mönstren.183 

Hur ska ungdomarna få andra förebilder än föräldrarna, då faderns regler 
förhindrar dem att få insyn i andra familjers sätt att fungera? De har inga 
andra rollmodeller att lära av, och ungdomarna konstaterar med en uppgiven 
suck att fadern har påverkat deras utveckling fel. Han kan få dem att känna 
sig dåliga, vara misstänksamma, manipulera andra och provocera till ett våld 
de egentligen inte vill ska äga rum, som de tar avstånd från. Om den svarta 
pedagogikens uppfostran sätts in tidigt nog så kommer, enligt Miller, den 
vuxne senare att oaktat sin intelligens uppleva andras vilja som sin egen.184 

De starka känslorna av vrede, ilska, hat och hämnd som ungdomarna känt 
har haft stor intensitet när de riktats mot föräldrarna. Det kan å ena sidan 
betecknas som i högsta grad normalt att känslor av vrede och ilska riktas från 
tonårsbarn mot sina föräldrar, medan å andra sidan kan känslor av hat och 
hämnd tyda på en djupare störning i relationen. Även om känsloflödet är lika 
intensivt så är det känslor av olika dignitet som riktas mot båda föräldrarna. 
Vrede och ilska är mer direkta och öppna känsloyttringar från dessa ungdo
mar riktade mot modern medan de betydligt starkare känslorna av hat och 
hämnd riktas mot fadern. En skillnad kan ligga i att ungdomarna har haft 
möjlighet att agera ut sina känslor gentemot sin mor genom att gräla, kon
fronteras och bli vän igen. Samma möjlighet har emellertid inte funnits när 

181 Se exempelvis Farmer (1989) s 20ff; Cobin Gulette (1988), s 12-126. 
182 Milner m fl (1990). 
183 Miller (1986); Somers (1993). 
184 Miller (1982), s 27. 
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det gäller känslor som riktas mot fadern. De aggressiva känslorna mot fadern 
har ungdomarna fått bära på i smyg. Detta inverkar alldeles säkert på ung
domarnas möjligheter till utveckling av relationen till honom. Det finns 
också en skillnad i hur fadern och modern behandlat dem, som leder till att 
känslorna mot föräldrarna är olika. 

Både flickor och pojkar är övertygade om att deras far inte känner sitt 
eget barn. Av ungdomarnas berättelser att döma ägnar de själva betydande 
tankemöda åt att förstå sin fars ageranden och bevekelsegrunderna bakom 
dessa. På det viset överensstämmer deras förhållningssätt med de teorier som 
betonar att individer i underordnade positioner måste lära känna och förstå 
dem som innehar makten, då handlingsstrategier och beredskap att möta 
deras maktutövning kan vara avgörande för den underordnades överlev
nad.185 

Enligt barnens beskrivningar har föräldrarna två sidor. Ungdomarna för
söker verkligen ta ställning till båda sidorna och kan urskilja både svagheter 
och styrkor.186 Flickorna ger uttryck för både värme och ilska gentemot sin 
mor och far. Modern betraktas oftast av flickorna som en stark person för att 
hon har stått ut med eländet och med beundran och värme för att hon har 
gjort sitt bästa för att ta väl hand om sina barn. Med ett vaksamt öga på livet 
ser flickorna ingen katastrof i att "ärva" sin mors omsorgsegenskaper. Flick
orna betraktar även sin mor som svag ibland, exempelvis då hon stannar kvar 
i en relation med en man som utövar våld mot henne. Viljan att sträva efter 
ett annat liv än vad modern haft finns därför hos flickorna. 

Flickorna har en tendens att skuldbelägga både modern och sig själva ge
nom att lägga förklaringen till våldet i sitt eget beteende gentemot en pojk
vän ("jag själv måste ha varit irriterande") eller i sin mors beteende gent
emot fadern ( "min mor var inte stark och självständig").187 Flickorna finner 
ofta anledningen till det manliga våldsutövandet i någon "brist" hos modern, 
hon beter sig störande. Sådana beteenden betecknas som utöyck för svaghet 
och beroende och uppträder enligt flickorna hos individer utan kontroll över 
sitt liv. Att inte ha sådan kontroll är en mycket skrämmande tanke för flick
orna. 

Ett sätt för en flicka att visa att hon har kontroll över sitt liv, kan vara att 
demonstrera kontroll över sin kropp, exempelvis genom sitt ätbeteende. 
Flickan riskerar på det sättet att utveckla ätstörningar och i nästa steg att 
detta "ätproblem" utvecklas till ett beroende. Då förlorar hon den kontroll 
hon velat uppnå. Att koppla flickornas ätproblem till moderns svaghet och 
beroende bör inte göras utan att samtidigt fundera, dels över de betingelser 
mannens makt och kontroll tvingat kvinnan att leva under och dels över fa-

185 Miller, J. B. (1980). 
186 Se exempelvis Jaffe, Wolfe & Wilson (1990). 
187 Finkelhor (1983) om den vanligen förekommande tendensen att ta på sig skuld som en 
följd av manipulering. 
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derns bidrag till att flickorna utvecklar dessa ätproblem. Min tolkning av 
flickornas berättelser är att faderns kränkningar mot deras integritet har ett 
samband med ätstörningarna. Den senaste forskningen antyder ett samband 
mellan ätstörningar och sexualiserat våld, främst incest och sexuella över
grepp.188 

Att överleva våldets närvaro 

Det varaktiga, det motsägelsefulla och det föränderliga har givetvis olika 
betydelser för ungdomarna i olika situationer. Tankarna om vardagslivets 
våld och missbruk kan i en situation då handlingsmöjligheter är stängda leda 
till uppgivenhet och skamkänsla om ansvarstagandet för mor och syskon 
misslyckats. I en annan situation kan det hända att de bemästrar faran, kan 
erbjuda mor och syskon skydd och vara omsorgsrationella i enlighet med sin 
inre känsla. Det är när ungdomarna definierar utsattheten som varaktig som 
tankar på självmord och tankar på att döda sin far blir aktuella. När motsä
gelsefulla tankar, ambivalenta känslor och motstridiga budskap dominerar 
vardagen blir ungdomarna rädda och osäkra på sin egen identitet, vilket gör 
att de definierar situationen som farlig. 

"Jag är rädd för dom tankar som rörs i huvet på mej. Att jag tar livet 
av mej, att jag slår ihjäl nån, slår ihjäl en kompis som har legat med 
min tjej ... vad faan som helst. Därför har jag sökt kontakt med B UP 
också. Jag har blivit så rädd för mina tankar. " 

Det föränderliga är oftast hoppingivande vad gäller dessa ungdomars 
villkor, trots att det många gånger är förändringar som påtvingats dem av 
yttre omständigheter, exempelvis vad gäller familjeform och boende. Ung
domarna har i det läget definierat situationen så, att de inte ska göra stor sak 
av en händelse som de själva inte kan påverka, och så har de anpassat sig till 
de nya villkoren. 

Jag konstaterar att det krävs både styrka och mod att klara uppväxtvillko
ren på det sätt informanterna gör. Ungdomarna anstränger sig att göra det 
ogiltiga giltigt genom att skriva om det, studera fakta om våld och missbruk 
och försöka behålla förståndet. "Tänket kommer han inte åt. Han kan inte 
kontrollera mina tankar!" De försöker göra det osynliga synligt genom att 
rymma, gå till polisen och be om hjälp, sluta äta alternativt hetsäta, göra ett 
självmordsförsök och med olika medel påkalla en uppmärksamhet som ska 
leda till en förändring. "Jag tänkte göra som vanligt, rymma hemifrån och 
bli efterlyst av polisen och allt detta... men jag orkade inte en gång till. Jag 
kunde ju själv gå till polisen. " De försöker få det onda att försvinna, de ber 
böner, de förlåter och de försöker skapa ett tillstånd av husfrid och lugn, med 
hjälp av förnekande. "Jag tar till flaskan. Direkt. " Alla dessa försök till trots 

188 Se exempelvis Waller m fl (1995); Wonderlich m fl (1996). 
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kan ändå leda till att ungdomarna förlorar sin kamp om rätten att tala om sitt 
liv och därmed tolka sin egen verklighet. När den kampen tycks avgjord så 
att tolkningsföreträdet för alltid tycks tillfalla fadern är ungdomarna beredda 
att ge upp. "Då tyckte jag att jag hade inget kvar... så jag tog rakbladen och 
skar. " 

Den bild ungdomarna förmedlar är att våldet är sporadiskt, oberäkneligt, 
konstant och skrämmande. Sexuella övergrepp och händelser då mor och 
syskon svävat i livsfara beskrivs som det värsta som kunde hända, det psy
kiska våldet upplevdes starkast i sådana situationer. Vittnen till händelsen 
har funnits, men sällan har någon ingripit. Efter en våldshändelse har tystnad 
rått. Händelserna har varit viktiga därför att de har inneburit att ungdomarna 
fått andra erfarenheter av livet än sina jämnåriga kamrater. Att under dessa 
uppväxtförhållanden säga att de inte önskar att något varit annorlunda kan 
synas motsägelsefullt, främst mot bakgrund av alla liknande upplevelser av 
våld som ungdomarna beskrivit. 

Att önska eller inte önska att något varit annorlunda är en fråga om när 
ungdomarna uttalar sig och framför allt vad de syftar på i den stunden. Om 
vi lyfter fram självbilden, hur de ser på sig själva som en produkt av dessa 
uppväxtförhållanden, framstår deras uttalanden rimliga. Händelserna har, 
bortom all sorg och smärta, lämnat ungdomarna med en känsla av att tycka 
om sig själva. De upplever sig kapabla som har klarat sig under sådana vill
kor. De känner att de duger till något. I uttalandet att de inte önskar att något 
varit annorlunda, annat än ... ligger en önskan om en dramatisk förändring; 
de önskar en annan far. Det är inte sig själva de önskar annorlunda! 

Skilda världar 

Annorlunda yttre villkor ger barn från familjer där våld förekommer an
norlunda erfarenheter och inre upplevelser än sina jämnåriga. De yttre vill
koren i ungdomarnas liv, den faktiska verkligheten av konkreta omgivnings
faktorer, är utifrån sett "det synliga" på olika arenor. De inre villkoren; de 
egna upplevelserna, de egna känslorna och en egen inre dialog, är utifrån sett 
"det osynliga". Betydelsen av våldets negativa inverkan på ungdomarnas 
välbefinnande förstärks när de vistas på arenor utanför hemmet, exempelvis i 
skolan och samhället i en vidare bemärkelse. Vid analysen av informanter-
nas berättelser framstår de faktiska villkoren tydligt, vilket gör att man 
kunde förvänta sig att ungdomarna av omgivningen bleve bemötta med em
pati. En omgivning som saknar empati och mod "ser" emellertid inte barnets 
verklighet. Det tycks som om våldet skulle förekomma i en annan värld. 
Ungdomarnas bild av våldet överensstämmer i stort med de faktiska villkor 
annan forskning konstaterat. Personliga upplevelser, som här redovisats, ger 
ett tillägg till vårt kunnande om våld i hemmet och lyfter fram ytterligare en 
värld att utforska. 
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I hemmet präglas de yttre villkoren av det sexualiserade våldets närhet. 
Mannens dominans och våldsutövande skapar en hotfull atmosfär och hans 
krav på solidarisk tystnad drivs fram med hjälp av härskartekniker. Familje
medlemmarna lever under ständigt förtryck och kvinnan hålls på plats i en
lighet med den relativa dolda underordningen. Den definition jag inledde 
studien med, att våldets närhet i hemmet skulle bestå av kvinnomisshandel, 
är inte längre aktuell när ungdomarnas upplevelser ska presenteras. I tretton 
av de femton familjerna är det inte enbart modern som är misshandlad. Näs
tan samtliga familjemedlemmar är offer för våld från en manlig förövare och 
flera flickor och mödrar är utsatta för sexuella övergrepp. Informanterna i 
denna studie är inte bara vittnen, tillräckligt nära för att iaktta våldet, de är 
även fysiskt utsatta för våldet. Ungdomarna är därför mycket närmare våldet 
än "i närheten" vilket är vad våldets närhet inledningsvis stod för. Ungdo
marna i denna studie kan inte enbart betrakta det som sker, de är i högsta 
grad indragna i det pågående; våldet omger dem. Vardagslivet präglas i allra 
högsta grad för dessa tonårsbarn av våldets närvaro. 

De symtom och effekter våldet medför för barnens del kopplas vanligen 
inte till det sexualiserade våld som utövas i hemmet. Tabu mot att tala och få 
erkänsla för egna upplevelser lägger hinder i vägen för en bekräftelse av 
tonåringens både inre och yttre verklighet. Tystnaden och osynliggörandet 
leder till isolering och en genomgripande och total känsla av att vara maktlös 
och ensam. De inre upplevelserna leder till individuella försök att bemästra 
både problemen och känslorna. Barnens försök att bemästra sina villkor gör 
klart att de problemfokuserade strategierna sällan är möjliga, och då återstår 
strategierna för att bemästra känslor. Utan faktiska möjligheter till aktiv 
handling upplever sig barnen maktlösa och dessa omständigheter tycks dess
utom leda till en inre sårbarhet som ständigt ömmar. För att undvika den 
smärta det öppna såret ger finner barnet strategier att dölja sin hudlöshet. 
Barnet skapar ett skyddande hölje genom strategier som verkar smärtlind
rande. 

När barnen inte vistas i hemmet vilar ständigt kravet på hemlighållande 
över dem. Det leder med nödvändighet till en distanserad hållning till perso
ner de möter utanför hemmet. Barnen upplever sig själva som mer mogna 
och uppfattas som annorlunda av sina jämnåriga. I skolan kan annorlunda-
skapet uppfattas som ett hot för de övriga skolbarnen och det är möjligt att 
den mobbning som förekommer har sina rötter här. Att barnet blir utsatt för 
kränkningar av de jämnåriga och negligerade av de vuxna i skolan, förstär
ker känslan av utanförskap och bidrar till upplevelsen av att vara oönskad 
och värdelös. Den inre upplevelsen säger dem att de inte räknas. Den inre 
känslan av misstro mot vuxenvärlden som skapats i hemmet förstärks till en 
dubbel utsatthet som följd av att även skolans vuxna sviker. Att de vuxna i 
skolan negligerar händelserna uppfattas mer som en bekräftelse på barns 
betydelselöshet än som ett svek mot dem. 
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Med tidens gång uppstår så småningom en situation som både kan se 
olika ut för olika individer och leda till olika strategier och lösningar. Det 
kan dels uppstå en utmattning på grund av den kraft som åtgår till att hålla 
balansen mellan det faktiska yttre och det osynliga inre. I vissa fall leder det 
till att barnet kompromissar med sitt inre och går utanför den egna familjen 
för att söka hjälp. Då framträder de yttre villkoren på samhällsarenan fiill-
ständigt 

tydligt. Där medverkar de professionella aktörerna till att osynliggöra 
problemet, hålla brotten dolda och tillåta att barnen blir bortglömda. De vux
nas agerande gör att samhällets planerade hjälpåtgärder förblir obrukbara. 
När barnen möter detta fiillståndiga svek från vuxenvärlden gör hopplös
heten sitt intåg och upplevelsen av att vara totalt övergiven invaderar barnet. 
De utvägar som då tycks möjliga för barnet är att antingen vänta på den dag 
då pappa inte lever längre, eftersom livet inte kan bölja förrän pappa är död, 
eller att ge upp sin plats i livet. Barnets bemästringsstrategier blir antingen 
att helt enkelt försöka stå ut eller att försöka avsluta sitt liv med självmords
handlingar. De yttre villkoren skapar begränsningar för möjligheter att på 
annat sätt hantera den inre verkligheten. Våldets närvaro är en fråga om liv 
och död. 

Det yttre 

Ett fiiUständigt svek 
En dubbel utsatthet 

I våldets närvaro 

Skolan Hemmet 

Maktlös och ensam 
Oönskad och värdelös 

Totalt övergiven 

Det inre 

Det som också skulle kunna hända är att livet tar en annan vändning med 
stöd i olika skyddande faktorer hos barnet själv och i omgivningen. Det tys
tade barnet kan finna strategier som tillåter det inre att höras och synas. Ge
nom att själv skapa texter, bilder, musik och rörelser bearbetas barndomens 
trauma. Om den yttre världen bekräftar dessa skapelser blir barnet i sin tur 
bekräftat och det inre därmed erkänt. Om den som bryter tystnadens tabu 
möter insiktsfulla lyssnare kan giltiggörandets spiral inledas. Om den som 
söker stöd i en annan individ finner en verklig vän eller partner minskar 
ensamheten. Om barnet som söker hjälp möter vuxna och yrkesutövare som 
vågar släppa rädslan och se barnets verklighet, tillerkänns barnet ett värde i 
sig och i världen. Motståndskraften kan mobiliseras, den inre styrkan be
kräftas och då öppnas vägen för en positiv självbild. Ungdomarna blir över-
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levare som trots sina känslor av skam, skuld, svek och sorgsenhet kan be
mästra sin situation med hjälp av egna resurser av skaparkraft, styrka och 
självvärde. En motspänstig vilja kan då hålla livsgnistan kvar hos dessa ung
domar. I våldets närvaro blir frågan om livet inte att leva utan att överleva. 

Ungdomarna kallar sig också "överlevare". Att utveckla modet att säga 
nej och att sätta gränser utifrån sin egen övertygelse är exempel på överlev
nadskraft. Att med hjälp av fantasi och drömmar sätta upp ett mål att leva 
upp till och hålla fast vid tron på det målets förverkligande, är ett annat ex
empel. Att minska plågan genom att förlåta eller genom att ge upp sina pla
ner på att kunna förändra någon annan individ än sig själv, att lägga sin 
energi på kreativa uttrycksformer i stället för att älta och bli bitter är ytterli
gare uttryck för överlevnadsförmåga. Ungdomarnas berättelser blir, mot 
bakgrund av de styrkor de själva uppvisar, mer hoppingivande än den elän
deskatalog som blev resultatet av min litteraturgenomgång. Att utifrån ung
domarna i föreliggande studie dra några slutsatser av vad som skulle kunna 
utgöra en grund för utvecklandet av resilience, kan vara att dra för höga 
växlar från insamlade data. Jag kan ändå konstatera att de drag som känne
tecknar den studerade gruppen ungdomar är den kreativa förmågan, den 
höga anpassningsbenägenheten, viljan att tolka och förstå verkligheten och 
modet att ta ansvar. 

Att ungdomarna är "överlevare" skulle betyda att de utvecklat de egen
skaper som enligt tidigare forskning är nödvändiga för att fungera resilient. 
De faktorer som Kirke Olson fann hos sina vuxna informanter som stöd för 
utvecklandet av resilience kan till en del bekräftas hos dessa ungdomar.189 

Deras fantasier och hopp och även deras sökande efter förklaring och förstå
else finns där. Saknas gör däremot de signifikanta andra positiva relationerna 
utanför familjen, tillgången till andra källor än vad föräldrarna kunnat er
bjuda, exempelvis en hemlig bundsförvant.190 En aspekt som enligt tidigare 
studier skiljer överlevare från övriga som varit offer för våld inom familjen, 
är en vuxenkontakt med goda intentioner.191 En sådan kontakt kan i min 
studie sägas ha funnits tillgänglig endast för två av ungdomarna och då i 
begränsad omfattning. En annan aspekt som skiljer överlevare från övriga är 
deras större ansvarstagande för yngre syskon och för husdjur. Detta an
svarstagande kan absolut sägas gälla för dessa femton ungdomar. Samtliga 
visar på ansvarskännande och omsorgsrationalitet. Har ungdomarnas åter
hämtningsförmåga utvecklats med stöd av en stark känsla för ansvar och 
omsorg? Kan det vara så att ansvaret för mor och syskon ger ungdomarna en 
känsla av att vara behövd, att vara betydelsefull? Att vara behövd kan vara 
en anledning att finnas, att leva vidare. Det kan även vara tillfredsställelsen i 

189 Olson (1992). 
190 Se exempelvis Miller (1989) och Jonsson (1973) om betydelsen av en bundsförvant. De 
tre informanter som varken har djur eller syskon talar om en plåga och en ensamhetskänsla 
som avsaknaden av "en levande nära vän" gett upphov till. 
191 Olson (1992); Miller (1989). 
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att vara behövd och fa ett positivt gensvar, helt enkelt att fa uppleva en posi
tiv och god relation. Dessutom kan det vara så att ungdomarna genom att ta 
ansvar för andra håller "det onda" på avstånd för egen del. De kan gå helt 
upp i omsorgen om andra och på så sätt tillfälligtvis undvika att "se" sin 
egen situation. De känner ansvaret för andras överlevnad och överlever 
själva som en följd därav. 
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- en avslutande diskussion 

Inledning 

Detta är den första svenska avhandlingen om ungdomars uppväxt med våld i 
hemmet. Den är grundad på djupintervjuer med tonåringar över en längre tid. 
Den skiljer sig därigenom från förekommande utländsk forskning, som oftast 
bygger på enkätsvar från ungdomar som befinner sig utanför hemmet, på 
college och i olika slags institutioner. Sådana studier kan ge en viss beskriv
ning av ungdomars villkor i våldets närhet, och de behövs, men måste enligt 
min uppfattning kompletteras med studier där ungdomars berättelser står i 
fokus. 

Gatuvåldet, närmare bestämt pojkars utövande av våld i den offentliga 
sfären, är den aspekt av ungdomar och våld som vanligen lyfts fram i forsk
ning och massmedia. I de fall det sexualiserade våldet mot ungdomar har 
beskrivits, har fokus riktats mot incest och andra sexuella övergrepp mot 
flickor i den privata sfären. I avhandlingen följs både pojkar och flickor, som 
växer upp i familjer där mamman och oftast också barnen utsätts för våld 
och övergrepp av en rad olika slag, inte bara av uttalat sexuell karaktär. 

Det privata i fokus for samtal 

Det har känts tungt att som forskare arbeta med ett material och innehåll som 
detta. Det är svårt att ta till sig information om all den ondska som drabbat 
ungdomarna i studien. Mitt eget motstånd i detta avseende har jag försökt att 
vara uppmärksam på och bearbeta. Omgivningens motstånd har i första hand 
visat sig genom tystnad, men även genom osynliggörande och tabubelägg
ning. De som i första hand drabbas av osynliggörandet är barnen och ung
domarna, vilket jag utförligt belyst i det föregående. Tilläggas kan, att ta-
buiseringen även drabbar den som forskar om dessa frågor. Ett exempel kan 
nämnas. Under en studieresa i USA skulle jag få hjälp med metoder för att 
bearbeta mina intervjuer av en seminariegrupp vid Harvarduniversitetet. 
Några av intervjuerna var översatta till engelska och skulle vara inlästa till 
seminariet. När detta inleddes framförde flera av seminariedeltagarna öns
kemål om att vi skulle tala om intervjuer mer generellt. De ville inte be
handla innehållet i intervjuerna eftersom det upplevdes alltför smärtsamt att 
ta del av mina informanters berättelser om våldet i familjen. 

En svårighet är att kunna balansera materialet i avrapporteringen, att välja 
ut "lagom" smärtsamma händelser för presentation. Om jag som forskare 
väljer ut de hemskaste, är risken att ingen orkar läsa och ta till sig verklig
heten. Att bara välja ut de lindrigare, skulle betyda att jag censurerar ung
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domarnas verklighet och ger en felaktig bild av deras vardag. Balansgången 
har varit svår, men min förhoppning är att den avlöpt väl. 

Jag håller medvetet igen i valet av citat och i övrigt om sexuella över
grepp. Det innebär inte att jag ser sexuella övergrepp som något mindre 
plågsamt eller som våldshändelser av lägre prioritet. Det innebär i stället att 
just denna studie fokuserar vardagslivets våld som helhet, på det sätt ung
domarna beskriver det. 

Femton ungdomar öppnar sina dörrar till det mest privata. Min förhopp
ning är att läsaren kan lära känna dessa tonåringar genom texten utan att bli 
turister i ungdomarnas liv. 

Förarbete 

Förarbetet till en studie som denna är grannlaga; etiska och moraliska 
spörsmål måste beaktas och frågan om en rimlig möjlighet att komma i 
kontakt med ungdomarna måste övervägas. De inledande försöken i den 
vägen blev som framgått av det tidigare, mindre lyckade försök. Kvalitativa 
metoder kräver att forskaren tycker att det är roligt att arbeta med människor, 
att vara "på faltet". Min tid på fältet blev både rolig och lärorik. Det uppsö
kande arbetssätt jag valde blev intensivt och drevs efter hand framåt av efter
frågan från fältet. Det som efterfrågades var studiedagar för större grupper 
och enskilda samtal initierade av eleverna själva. Det har känts som ett pri
vilegium att få möta tonåringarna på faltet och ta del av deras tankar i samtal 
och i skrift. Min egen upplevelse är att både informationen och samtalen var 
av stort värde. Det är dock inget som blir synligt i denna avhandling. Utöver 
intervjuerna med de femton informanterna fick ca 3 800 ungdomar och ca 
700 vuxna, mellan två och åtta timmars information och undervisning om 
det våld som dagligen förekommer i många svenska hem.1 Vi diskuterade 
frågor som vanligen bara tigs ihjäl och vi bearbetade våra egna tankar och 
attityder. Några av de gamla myterna kunde vi slå hål på genom att granska 
dem gentemot fakta. 

Många ungdomar fick möjlighet att efter informationstillfället ringa och 
prata. De kunde fa lite lättnad i den skam och skuld och förvirring de bar på, 
men även hjälp till självhjälp eller rent konkreta råd. För de allra flesta var 
det första gången de berättade för någon. Tonåringarna visste att de var ano
nyma för mig, men mig hade de oftast både sett och hört. De visste att på de 
telefonnummer jag gett dem, var det bara jag själv som svarade och det 
fanns telefonsvarare om de ville lämna ett meddelande. Även detta kunde de 

1 Siffrorna gäller för det inledande skedet av projektet. Efter det att data sammanställts har 
jag föreläst dels inom Socialstyrelsens projekt "Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel" 
och dels vid fortbildningsdagar för olika yrkesutövare, men också för Rädda Barnen, i Kvin
nojourer och för BRIS både centralt och regionalt - för tillsammans ungefar 10 000 vuxna 
yrkesutövare som möter utsatta barn. 
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göra anonymt, för vi bestämde oss för vissa kodnamn redan vid det första 
samtalet. De kodnamn ungdomarna valde säger en hel del om könskulturens 
ramar. Flickorna valde kodnamn som Blondie, Madonna, Angelique och 
Invisible och pojkarna valde att kalla sig AC/DC, Harley Davidson, The 
King och Anarki. Vackra, änglalika och osynliga flickor och bullrande, 
framfarande och rebelliska ledarpojkar. Har deras erfarenheter under upp
växten fått dem att betrakta sig själva som innehavare av dessa egenskaper 
eller ska det tolkas som något de strävar efter? För inte kan jag tro att det 
kodnamn de valde var något de bara råkade komma på just för tillfallet. 

När studien inleddes var målsättningen att vaije informant skulle ha till
gång till en kontaktperson på hemorten, att vända sig till om något skulle 
inträffa. Detta visade sig nästan omöjligt att ordna. Ungdomarna kunde inte 
namnge någon vuxen person som skulle kunna fungera som stöd och kontakt 
för dem. Jag hade inte föreställt mig att avsaknaden av vuxenstöd var så 
total! Det blev i stället så att jag själv ordnade med kontaktpersoner. För
modligen är just detta ett av skälen till att kontaktpersonens tjänster inte 
utnyttjats av ungdomarna. Ett ännu starkare skäl är ungdomarnas fullstän
diga brist på tillit till andra individer. 

Telefonsamtalen och mina anteckningar med anledning av dem fick mig 
också att fundera över vilka möjligheter ungdomar har att få tala med någon 
vuxen de känner tillit till. Det var mest flickor som ringde, efter att de sett 
mig föreläsa i någon aula.2 Jag tror att det finns några faktorer som bidrar till 
att de tog kontakt med mig: de fick vara anonyma, jag tog ingen kontakt med 
lärare eller föräldrar, de fick själva välja om och när de ville prata, jag förde 
inga officiella "journaler" som skulle följa dem i livet och dessutom upp
täckte de att jag vågade fråga och orkade lyssna. Den lärdom jag dragit av 
detta är att vuxenvärlden måste möta ungdomarnas behov av stöd, kanske i 
utbyte mot en minskad kontroll och mindre journalföring. Det är tonåringens 
absoluta stöd för ögonblicket som ska vara i centrum; tids nog hinner pap
perskvarnarna mala journaler och anmälningar. 

Inte bara ungdomarna hörde av sig efter föreläsningar och informations
tillfällen. Även medelålders män liksom kvinnor i alla åldrar har använt sig 
av telefonmöjligheten. De har ringt för att samtala om ett osynliggjort pro
blem, de har sökt "expertkunskaper" gällande särskilda fall eller de har öns
kat personlig ledning i en svår fråga. Det är utifrån min erfarenhet av det 
enorma behovet av "medtänkare" jag skulle vilja se någon form av mötes
plats med insiktsfulla medmänniskor för dagens och gårdagens offer för våld 
i hemmet. 

2 Att det är mest flickor som hör av sig är inte oväntat. Det är vanligare att flickor forsöker 
att prata om sina personliga problem och bekymmer med någon. Enligt vad Ragna Wallmark, 
dåvarande producent för BULLEN på TV, berättade vid Landstingsförbundets handledar-
konferens inom projektet Vården mot våld, den 24-26 september 1991, är det just flickor och 
just i högstadieåldem som skriver till deras programledning. 
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Det arbetssätt jag valde blev något av ett ensamarbete. För att kunna hålla 
på sekretessen och för att skydda ungdomarna gjorde jag allt arbete själv i 
fråga om att boka resor, hålla kontakterna per brev och telefon, genomfora 
och skriva ut intervjuerna. Mitt förhållningssätt till ungdomarna och studien 
har varit en balansgång i fråga om närhet och distans. Framför allt gällde det 
mitt ansvar för det jag drog igång genom att "rota" i ungdomarnas liv. Jag 
skulle kunna stå för det jag lovade och jag skulle finnas till hands om något 
inträffade. Det löftet blev inte svårt att hålla. Jag tror att tryggheten över att 
den möjligheten fanns, gjorde att behoven inte uppstod alltför ofta. 

Ungdomar att spraka med 

Min uppgift som forskare har varit att förstå det informanterna faktiskt säger 
och därefter i text återge deras talade språk på ett sätt som gör det möjligt för 
läsaren att följa. Ungdomar har ett särskilt språk som skiljer sig mycket från 
de vuxnas. Det som framför allt gäller ungdomars språkbruk är deras träff
säkerhet med ord och uttryck. De har sitt eget direkta språk där de skapar 
egna skräddarsydda begrepp. I mina öron lät exempelvis "byxmyndig", "det 
kukar till sig" och att "släcka ögonen" ovanligt, medan det visade sig vara 
uttryck som användes av ungdomar över hela Sverige. Det vanligast före
kommande uttrycket - sjysst - verkar användas överallt och i alla samman
hang. 

Ungdomarna har också ett annat sätt att prata än de flesta vuxna. 
Tvärtomspråket känns svårligen igen i text, men desto tydligare i tal där 
exempelvis moget med en viss betoning betyder omoget. "Det var roligt 
värre" innebär i en viss betoning att det liknade pest och något som varit 
"inte helt fel" betyder att det var ganska bra och "brorsan var duktig på att 
låta bli att hålla käft" betyder att han "pratade bredvid mun." Med tanke på 
tvärtomspråket skulle det kännas mer osäkert om någon annan gjort 
transkriptionen av intervjuerna. 

Informanterna talar gärna i bildspråk när de talar om sig själva. En av 
pojkarna pratar om sig själv som en dator och han glömmer för att man 
"glömt att trycka på save" eller att de svåra minnena finns kvar "är delitade 
men finns på hårddisken". En annan pojke beskriver att det är någonting som 
är fel hos honom genom att illustrera "se mej som ett el-schema". En flicka 
som försöker uttrycka det psykiska lidande fadern utsätter henne för upple
ver att "han slår mej med tankar". 

Ungdomarna har inte alltid haft de vedertagna begreppen, men med egna 
ord kunde de uttrycka sig. En del informanter, i regel flickor, har haft be
greppen, exempelvis pedofil, och kunnat bruka dem. Forskningen visar att 
kvinnor använder sig av krigsbegrepp när de beskriver misshandel, exem
pelvis invasion, gränskränkning och ockupation. I den här studien använder 
sig både flickor och pojkar av krigsbegrepp för att beskriva våldet. En av 
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pojkarna definierar den mest skrämmande hotbilden med att tala om giftgas, 
mutationer och att bli krigsfånge. Flickornas begreppsramar kring våldet rör 
sig om att hamna i konflikt, bråka, misshandla och att gå in på någon annans 
territorium. 

Flickor och pojkar skiljer sig inte åt vad gäller ansträngningen att lämna 
en korrekt beskrivning av sina upplevelser, inte heller vad gäller förmågan 
att tala om djupt personliga och mycket traumatiska upplevelser. Pojkarna 
beskriver att känslan inför det våld de utsätts för först når huvudet, "tänket", 
och sedan blir märkbar i händer och fötter. De blir "galna" och vill slåss, 
sparka och skrika. Våldet rusar också först till huvudet hos flickorna och 
känns därefter i magen, i hjärtat och i halsgropen. De blir tysta, vill för
svinna, inte synas och inte alls finnas till. Detta avviker mot vad som 
vanligtvis framhålls, främst inom kvinnoforskningen, det vill säga att pojkar 
(män) rent allmänt inte talar om och i ord ger uttryck för känslor på samma 
sätt som flickor (kvinnor). Det kan naturligtvis diskuteras om de fem poj
karna bland mina informanter är speciella i detta avseende eller är det bara 
det att de har fått en möjlighet att tala till någon som lyssnar. 

Vad är det då som gör att ungdomarna ställer upp för intervjuer? Handlar 
det om behovet att vittna och avbörda sig på samma sätt som beskrivs i stu
dier där vuxna vittnar om Holocaust-upplevelser under barndomen. Ibland är 
upplevelserna så svåra att det behövs både lång tid och ett stort förtroende 
för den som lyssnar innan offret vågar berätta. Det gäller inte minst flickor 
som blivit sexuellt kränkta. 

På min direkta fråga till ungdomarna om varför de vill delta i studien blir 
svaret att de vill kunna hjälpa andra barn som har det svårt. Ungdomarna 
deltar med sina personliga berättelser inte av egoistiska skäl utan för att 
skapa hjälpmöjligheter åt andra barn. 

Avsikten har varit att den unge skulle få berätta sin historia och ge sina 
tolkningar av den. Därför har jag strävat efter att vara så följsam och aktiv i 
mitt lyssnande som möjligt. Nyckeln ligger i att ge dem tid att välja sin egen 
berättelse, att finna de ord de själva vill bruka för att uttrycka den. Det är 
mycket som är dunkelt och svårt att sätta ord på, av olika skäl. Exempelvis 
flickan som med hot om våld tystats av fadern så till den grad att hon förlorat 
sina ord (begrepp). Vi samtalade, på hennes initiativ och under trygga for
mer, och hon kunde gå därifrån med sin egen historia. 

Deltagarna i den här studien är ovana vid att ha en uppmärksam lyssnare 
vid sin sida. Betydelsen av att tidigt få möta en utomstående som vågar fråga 
om ens bakgrund, minnen och tankar kring den egna identiteten kan inte nog 
betonas. För det sexualiserade våldets offer handlar det om att få möjlighet 
att bearbeta en verklighet som fått tigas ihjäl och skapat ett tabuiserat 
trauma. Jag har fått erfara hur en tonåring som inte blivit sedd eller lyssnad 
till efter några timmars samtal plötsligt stannar upp och häpet utbrister: 
"Faan, du tror mej ju!" Och det gör jag. Jag har aldrig haft anledning att 

310 



Kapitel 11. I hemmets lugna vrå - en avslutande diskussion 

tvivla på någon berättelse. Jag har lärt mig att allt går att prata om. Det är 
samtalsklimatet som är det avgörande. 

Under arbetets gång har ungdomarna också uttryckt tankar om forsk
ningsprojektet, haft synpunkter på mig som person och min roll i projektet 
och funderat hur det ska bli sedan, när "boken" har kommit ut och projektet 
avslutats. Själv har jag undrat vad det är som gör att ungdomarna fortsätter 
att berätta. Det är trots allt inte den sortens samtal som går lätt att komma in i 
och inte heller att komma ur så lätt. Det ligger ofta kvar tankar efteråt, säger 
de. Men samtidigt kan dessa samtal ge dem något tillbaka. 

"Det är som läkande på nåt sätt. Saker som jag inte vågat eller orkat 
tänka på, minnen som jag motar bort eller tränger undan ... dom kan 
jag ta fram tillsammans med dej. Och för varje gång vi pratat så blir 
det lättare, det känns som om jag har blivit av med en tyngd. Jag har 
varit på bottnen, men nu har jag blivit av med så många tyngder så 
jag år på väg mot ytan. Jag flyter uppåt mot ljuset och luften ...nu när 
inga tyngder håller mej kvar där nere längre..." (pojke) 

"Jag är som en blomma med kärna och blomblad. En fråga är som ett 
blomblad, en fundering, en titt på hur det egentligen ser ut... som äls
kar/älskar inte.... och sen nästa blad, fråga, fundering. När bladen är 
granskade och släppta för vinden, då finns centrum, kärnan, JAG 
(med eftertryck och uppåtsträckta armar, min anm.) kvar! " (flicka) 

Informanterna vet att deras berättelser ska publiceras. De talar om boken 
som ska ges ut och deras inställning till boken är att den helst ska vara "utan 
teorier och skit". 

"Det som du ska skriva på, du sa att det kan bli nån sorts bok? Vaddå, 
kommer den ut i bokaffärerna? Då måste jag ju köpa den boken och 
kolla. " (pojke) 

"Femton tonåringar av hela Sveriges befolkning. Det är några miljo
ner att välja på, det finns säkert flera som haft det liknande som jag... 
Jag berättar ju bara vad jag minns och vad jag kommer ihåg. Det är 
ju inte säkert att det är exakt det som är sant för nån annan. Men det 
kan ju inte jag hjälpa! Men visst år det ju min beskrivning du vill 
höra? Visst är det tonåringars berättelser du samlar på? Och jag tror 
inte att dom är likadana som pappornas berättelser av samma händel
ser. " (flicka) 

"Min intervju på engelska? Läckert! Så man är känd i USA också nu. 
Det låter spännande. Jag ger mej faan på att det blev en bestseller om 
du gav ut den! Men då får du allt hålla dej till mitt snack och inte 
blanda in en massa teorier och skit som du tänker göra. " (pojke) 
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Avsikter 

Min avsikt var att inte döma någon av föräldrarna, inte heller förövaren som 
i de flesta av dessa familjer skulle vara fadern. Jag var primärt ute efter att 
samla information om ungdomarnas livsvillkor och deras perspektiv på hur 
samhället skulle kunna stödja ungdomar som växer upp med våld i hemmet. 
Deras föreställning om vad ett stöd skulle utgöras utav kanske skilde sig från 
min egen föreställning. Exempelvis skulle den hjälp och det stöd de skulle 
önska, kanske inte alls beröra föräldrarna. Jag kunde inte heller utgå ifrån att 
ungdomarnas önskan om stöd samtidigt skulle innehålla ett önskemål om ett 
agerande mot förövaren. 

Fastän min avsikt var att inte döma eller ta ställning emot föräldrarna så 
har jag gjort det, och självkritik är på sin plats vad gäller intervjuerna. Ex
empelvis då en flicka berättade att hon skämdes över sin far i fängelset. Hon 
tyckte att han borde läsa något annat än pornografiska tidskrifter. Han hade 
aldrig någonsin haft något intresse och aldrig gjort något rejält arbete och 
flickan tyckte att fadern framförde så enfaldiga åsikter. Under stor pinsamhet 
kunde jag vid avlyssnandet av intervjun höra mig själv konstatera att "din 
pappa verkar inte så smart..." Det är möjligt att min kommentar inte var 
alldeles felaktig, men oavsett detta så var det fel av mig att kommentera över 
huvud taget. 

Det är nödvändigt att vara medveten om vad jag som forskare rör upp. 
Det måste vara "förbjudet" att överge ett barn som börjat tala och sedan inte 
kan fullfölja sitt deltagande i studien av något skäl. De ungdomar som inte 
blev informanter, som valt bort sig själva eller inte ryms, men börjat prata 
om sina upplevelser av våld i hemmet har inte lämnats åt sidan. Jag gav dem 
löfte om fortsatt kontakt, så länge de önskar, men jag har också ordnat så att 
de fatt adekvat hjälp i specifika situationer. 

Några av informanterna har erfarenheter av att själva eller någon annan 
(modern, släkting) polisanmält deras far. I min överenskommelse med ung
domarna ingår att jag inte ska göra anmälan. Vilken är min signal till ung
domarna i denna överenskommelse? Att man inte ska anmäla brott? Jag tror 
inte att så är fallet, eftersom vårt samarbete har lett till att de fatt hjälp att 
anmäla. I överenskommelsen gäller också mitt löfte till dem om stöd, hjälp 
och beskydd. Deras krav och förväntningar på mig har varit att inte agera 
utan deras vetskap. 

Informatörer 

Den grupp av ungdomar som här delger sina berättelser liknar de tonårsbarn 
vi ofta möter, men med annorlunda erfarenheter, som de solidariskt tiger om. 
De som kom att bli informanter, de "utvalda", har självmant tagit kontakt 
och önskat att fa delta i studien. Det finns många frågor att ställa sig inför 
det urval som blev resultatet av den arbetsmetod jag valde. En sådan fråga är 
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om det tänkas att jag har styrt urvalet med hjälp av mitt uppsökande arbets
sätt, att jag har varit tillsammans med ungdomarna och gjort mig synlig. 
Risken för denna styrning skulle inte ha varit lika stor om informanterna 
varit vuxna. Här var det emellertid 15-åriga informanter det handlade om, 
och risken kan inte uteslutas. 

En gemensam egenskap hos de femton informanterna är att de tar ansvar 
för familjens väl och ve. Det kan diskuteras om jag har fått ett snett urval av 
informanter i detta avseende. Forskningen beskriver att det äldsta barnet i 
familjer med alkoholmissbruk ofta tar på sig en ansvarsroll. Här handlar det 
om elva av femton familjer med missbruksproblem där tolv av de femton 
informanterna är första eller andra barnet i familjen och sju av dessa har 
yngre syskon. Har frivilligheten i urvalet gjort att jag fått kontakt med 
"hjältarna", de som tar ansvar i familjen? 

Att jag inte vågat riskera några ungdomars liv och hälsa har påverkat ur
valet. De värst utsatta finns inte med som informanter och kommer därför 
inte till tals i min studie. Frågan är hur vi når de värst utsatta utan att riskera 
att utsätta dem för ytterligare våld? Hur kan vi nå dem för att kunna skydda 
dem från våldet? 

Urvalet har även påverkats av att barnen inte har låtit sig intervjuas om de 
varit yngre än 15 år. De har gärna berättat, men inte med bandspelare och 
utskrifter av det sagda. Jag tolkade det som en rädsla för vad som skulle ske 
om det blev känt att de avslöjat familjehemligheten. Det var också med an
ledning av kravet på vårdnadshavarens medgivande till barnets deltagande i 
studien som tretton- och fjortonåringarna avstod från att bli informanter. På 
vilket sätt kan de få komma till tals utan att riskera att föräldrarna får vetskap 
om det? 

Det blev bara fem pojkar som informanter medan jag skulle ha kunnat ha 
många fler flickor än dessa tio. Varför är urvalet så snedfördelat könsmäs-
sigt? Pojkar har oftast inte samma träning i att prata om känslor som vad 
flickor har, och steget till att öppet samtala om personliga hemligheter är 
förmodligen större för pojkarna. Känslan av skuld och rädslan för att avslöja 
familjehemligheterna borde rimligtvis inte vara större hos pojkar än hos 
flickor, så det ser jag inte som någon förklaring till att det är fårre pojkar. 
Kan det vara så att pojkar har större svårighet att "baktala" sin far, som man
lig figur? 

Informanterna deltar frivilligt och på eget initiativ med sina berättelser. 
Är det så att de som inte pratade inte kände något behov av att prata? Har de 
förlorat sin förmåga att berätta? Har tystnaden lett till sjukdomar eller sym
tom på sådana? Har dessa ungdomar någonsin pratat? Finns de i livet? Var 
finns de ungdomar som mist sin mor? 

Det torde även finnas de som inte anpassar sig, som inte finner sig, som 
inte står ut och som inte kunnat klara den situationsbetingade hjälplösheten, 
ungdomar som inte hittar adekvata strategier i olika situationer och de som 
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inte återhämtar sig. Vilka ungdomar det skulle vara, vilka egenskaper de har 
och hur deras villkor ser ut kan jag inte annat än gissa mig till, eftersom de 
ungdomar som inte anpassar sig inte finns i min studie. Vad är det som utgör 
skillnaden mellan dem och mina informanter? Har dessa barn inte yngre 
syskon, det vill säga ingen att ta ansvar för? Känner de inte samma ansvar att 
hjälpa andra barn, så som informanterna i denna studie gör? Kan det vara så 
att de inte har mod eller ork att berätta, kan det till och med vara så att de 
inte längre befinner sig i livet? 

Ungdomarna fick uppgifter om projektets ursprung och genomförande 
och redan efter första intervjun fick de läsa utskriften av den och fick infor
mation om hur jag arbetade. De fick veta att jag döpte datafilerna med namn 
på grönsaker och därefter övergick de till att använda "sitt" grönsaksnamn i 
stället för kodnamnet vid sina kontakter. Telefonmeddelanden, brev och 
vykort anlände i en aldrig sinande ström med olika varianter av hyllningar 
till "sin" grönsak. Vad betyder det att de tog till sig denna etikett så förbe
hållslöst? Kan förklaringen, med stöd i stämplingsteorin, ligga i den skillnad 
i stigmatisering det inneär att vara ett nyttigt salladsblad och inte en oönskad 
"ungjävel"? 

Att de flesta ungdomar inte ville "avslutningsläsa" den del av studien som 
berörde deras egna intervjuer tolkade jag från början som att de inte ville 
kännas vid en del av sitt liv. Efter mina påpekanden om att den läsningen var 
något vi hade vi kommit överens om inledningsvis, blev det dock tydligt att 
detta handlade om något annat. Ungdomarna var helt enkelt rädda för att den 
kontakt vi under årens lopp byggt upp skulle avslutas samtidigt med projek
tet. Efter ett klargörande från min sida, om att vår kontakt kommer att brytas 
endast om och när de själva så önskar, har ytterligare någon läst sin del. De 
flesta säger sig dock vänta på "hela boken" eftersom det känns viktigt att 
veta också hur andra beskriver liknande uppväxtvillkor. 

Jag planerade varje möte med en informant med utgångspunkten att ung
domarna skulle skyddas. Bara det faktum att tvingas vidta särskilda 
skyddsåtgärder för att kunna samtala med en tonåring i Sverige idag kändes 
overkligt och skrämmande. Att jag själv skulle bli hotad, slagen och knuffad 
under studiens gång var något jag inte hade förberett mig på. Och efter stu
diens genomförande kan jag konstatera att jag är rädd. Jag har tagit del av 
våldets verklighet och det gör ont. 

Ibland har ungdomarna plötsligt fått för sig att de ska flytta och så har de 
gjort det. De har försvunnit helt oväntat och spårlöst. I vissa fall har kontak
ten varit bruten i ett halvår och jag har oroat mig. Efteråt kunde de säga att 
de flyttade därför att de kände för något nytt, något annat helt enkelt, så det 
har inte funnits någon grund för oro. Min oro hänger samman med risken för 
att ungdomarna inte ska orka leva längre. Oron är inte helt obefogad har det 
visat sig. Jag har mött många människor med anledning av denna studie. De 
femton informanterna lever ännu, men några av de andra jag mötte finns inte 
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i livet idag. Det har varit svårt att hantera dessa dödsbud när de nått mig, 
kanske framfor allt därför att det inte har handlat om "naturlig död". Ond 
bråd död, förorsakad av "yttre våld som inte räknas som olycka" eller av 
självmord, har drabbat några ungdomars syskon och en mor. 

Våld som uppväxtvillkor 

Nära relationer 

"Familjevåldets barn" har fått växa upp under känslomässigt ansträngda 
förhållanden, vilket kvinnan i många fall försökt förändra genom att bryta 
upp, flytta och i akuta fall fly från. Detta har nästan uteslutande varit verk
ningslöst, då mannen följt efter och gjort klart för kvinnan att fri, det blir hon 
aldrig, inte så länge hon lever. I den situationen har kvinnan kapitulerat, 
säger barnen, av rädsla, brist på ork och för "husfridens" skull. Men också 
för att få leva, för att kunna finnas till för barnen. 

Kvinnan och barnen flyr upprepade gånger för att undkomma mannens 
våld. Mannen förföljer kvinnan som slutligen tvingas att flytta för att skydda 
sig och barnen. Kvinnans och barnens värld rycks upp med rötterna. Den 
lagstiftning som finns, exempelvis lagen om besöksförbud, är nödvändig och 
fyller en funktion, men är otillräcklig, även om den utökas med trygghets
larm. Vilka signaler får barnet från samhället, när mor och barn måste flytta 
medan den som är brottsling kan leva kvar? På vilket sätt tar lagstiftningen 
hänsyn till barnens bästa? 

Kvinnan är rädd för ytterligare våld och vågar inte säga emot mannen hur 
som helst. Barnen kan få en uppfattning att de har en svag mamma och en 
stark pappa. Det är ju ändå hans ord som gäller. Om modern av rädsla inte 
kan föra barnets talan gentemot den våldsutövande fadern så har barnet inget 
ombud för sin sak. Risken är också att den "starka pappan" blir framför allt 
sonens idol, medan kvinnan blir den "svaga mamman". 

Våld mellan föräldrarna innebär enligt tillgänglig statistik i cirka hälften 
av fallen samtidigt våld mot barnen. Barnen är både vittnen och offer, och 
om de inte utsatts för våld så har de utsatts för bristande omsorg och för
summelse. Det vanliga är att barnen glöms bort i de vuxnas kaos. De små 
barnen följer mamman till kvinnojouren. De äldre barnen följer inte med till 
kvinnojouren och vem vet var de finns? Tonåringarna är både bortglömda 
och osynliga. 

Ungdomarna beskriver faderns känslomässiga frånvaro och bristande in
tresse för dem som individer. Samtidigt har de upplevt honom som ständigt 
närvarande i och med att han planterat ett överhängande hot mot deras exi
stens. Våldet och faderns fysiska närvaro är faktorer som verkar vara perma
nenta under ungdomarnas uppväxt. Mannen manipulerar sig in i familjen och 

315 



Del 3 

hemmet, trots skilsmässor och separationer. I andra fall dyker han upp helt 
plötsligt och i raseri. Han lämnar aldrig familjen någon ro. Han spelar på 
barnens känslor och lojalitet. De får skuldkänslor och kan ibland tycka synd 
om fadern, en ambivalens som leder till föreställningen att "det är nåt fel på 
mej", eller på mamma som är grym mot pappa. Jag frågar mig om faderns 
fysiska närvaro är önskvärd för barn i denna situation. Våldet är ett resultat 
av hans närvaro. En frånvarande far har inneburit att stämningen hemma 
varit betydligt bättre i dessa familjer. 

Flickorna och pojkarna har olika erfarenheter av det sexualiserade våldet. 
Hälften av flickorna har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa flickor 
tycker att deras far ser på dem och använder dem som objekt, på samma sätt 
som pornografin visar upp kvinnor och använder kvinnor som objekt, som 
om de vore till för männen. Flickorna uttalar sig mycket skarpt om porno
grafi, som de mår illa av att se i butikshyllorna och skäms över att fadern 
konsumerar. Pojkarna däremot tycker att "det är okay". Faderns antydningar 
om att dottern är något att visa upp för andra män, förklarar hon med att han 
"ser på mej på fel sått", han betraktar henne inte som en dotter utan som ett 
objekt. Detta blir tydligare när hennes kropp har utvecklats och fått former 
mer lika en vuxen kvinnas. Flickan använder inte begreppet "sjuk" i detta 
fall, vilket hon gör när hon talar om faderns våldsutövande i övrigt mot fa
miljen. Sexuella övergrepp går över gränsen, det är för vidrigt, konstaterar 
samtliga flickor. Ingen ursäkt kan förmildra detta brott. Flickornas reaktioner 
känns adekvata, då sexuella övergrepp är det brott som djupast kränker indi
videns integritet och identitet. 

"Han har velat påstå att det är två gånger som jag har tyckt om det, 
övergreppen ... Och dom två gångerna han påstått det sitter djupare 
än många andra. Och bara det känns skamligt, och jag är glad att jag 
aldrig tyckte om det, för då tror jag att då hade jag haft det svårare 
idag. " 

"Jag ville att det skulle gå över fort... jag försökte tänka på att det 
inte skulle göra ont. Jag låg och spände mej hela tiden ... det var 
många tankar... rädsla, ilska, besvikelse. Jag kände mej maktlös, jag 
kunde inte göra nånting. Och det är klart att jag hatar min pappa för 
att han utnyttjat mej sexuellt. " 

"För varje gång jag visade upp min kropp, sexuellt alltså, så fick jag 
betalt. Jag fick 300-400 kronor utav han för att jag visade upp mej. 
Jag mådde förjävligt dåligt! Men jag tänker inte på det nu, jag försö
ker att inte tänka på det. Jag har väl skrivit ibland, men saker som 
hände mej stoppade jag in och 'glömde' bort det. Jag grät en hel del. " 

Att bli kränkt av sexuella övergrepp är en extra belastning för dessa flickor 
och mödrar. Den gräns som fadern/styvfadern överskridit genom sina kränk 
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ningar får de incestutsatta flickorna att känna skam och skuld. Inte skulle väl 
en närstående vuxen göra det mest förbjudna mot ett barn om det var ett 
normalt barn? Och vem skulle tro flickan annat än mamma, men vad skulle 
hända med henne om hon fick veta? Att det är svårt, intill omöjligt, för 
flickorna att tala med sin mor om de sexuella övergreppen blir tydligt. De 
"vet" att de inte kan tala med henne om övergreppen på samma sätt som de 
kan tala om våldet eller alkoholmissbruket. Fadern begränsar därigenom den 
öppna relationen till modern. 

Ungdomarna uttrycker en förståelse och sympati för modern och hennes 
situation. Vid enskilda tillfällen anser de dock att hon skulle ha handlat an
norlunda. Väldigt sällan har de uppfattat henne som en svag person eller att 
hon tappat förmågan att handla. Hon gjorde vad hon kunde. Mödrar som 
slagit och mödrar som tagit till flaskan eller andra droger fördöms för just 
dessa handlingar, men däremot inte som mödrar. Ungdomarnas beskrivning 
av modern färgas framför allt av hennes kapacitet att klara moderskapet 
under de förhållanden som rått. 

Utomfamiljära relationer 

Ungdomarnas liv kantas av personliga förluster och bristen på stöd är utta
lad. Det våld de utsätts för hemma leder vidare till en utsatthet även utanför 
hemmet; i skolan, på fritiden och som samhällsmedlemmar. Samhällets in
syn i och kontroll av familjen är svag. 

När arbetet med Tonårsprojektet pågått ett par år och jag böljat samman
ställa mina data fick jag presentera dem vid ett trettiotal föreläsningsdagar 
inom ramen för projektet "Myndighetssamarbete vid Kvinnomisshandel". 
Jag mötte poliser, socialarbetare, olika kategorier lärare och ledare för barn-
och ungdomsgrupper, sjukvårdspersonal av alla kategorier, jurister, politiker 
och anställda inom kriminalvården. Jag erfor att det finns en mängd vuxna 
yrkesutövare som söker ny kunskap och nya vägar för att på bästa sätt stödja 
barn som far illa. Tyvärr har jag ofta stött på även det motsatta. Det gör mig 
mycket upprörd och samtidigt ifrågasättande, när den manlige socialsekrete
raren i en av Västerbottens inlandskommuner säger sig ha "arbetat här i 27 
år och det har aldrig förekommit våld i någon familj", samtidigt som jag 
personligen har haft kontakt med flera sådana familjer i kommunen. Hur 
kommer det sig att socialtjänstemännen är så ovetande? Får de inte någon 
information? Har den hjälpsökande inte tillräckligt förtroende för att kunna 
berätta om våldet? Eller kan det vara så att yrkesutövare tolkar sekretessla
gen så, att det inte ens per telefon går att tillstå att våld förekommer i ett 
antal familjer i deras kommun? Inte heller kunde de tillåta att information 
om tonårsprojektet fick ligga framme, väl synligt för de ungdomar som be
sökte deras kontor. 
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Som framgått av min undersökning har ungdomarna en mycket negativ 
inställning till socialtjänsten. Efter att ha tagit del av ungdomarnas erfaren
heter från möten med socialtjänstens yrkesutövare, förvånas jag inte över 
ungdomarnas avoga inställning. De har sökt hjälp men inte fått någon. 

"Jag orkade inte med bråket hemma. Jag ville iväg och bad soc om 
hjälp. Jag bad dom flera gånger, men jag kom aldrig iväg med deras 
hjälp. " (flicka) 
"Jag ville till farsan när han hade nyktrat till, vilket han gjorde för 
fem år sedan. Då ville jag till han, men då tog dom mej till barnhem i 
stället. Det var sociala som bestämde det. " (pojke) 

"Nån kanske tar oss ifrån mamma eller så ... det finns ju alltid nån
ting, dom hittar säkert på nånting bara för att jåklas ... sociala eller 
nån. " (pojke) 

"Efter självmordsförsöket så ville BUP att jag skulle ha kontakt med 
sociala, men jag ville inte, för min kusin hade varit där och sen hade 
socialsekreteraren berättat edit hon sagt för hennes mamma. " (flicka) 

"Sen åkte polisen hem till dom (föräldrarna, min anm.) och pratade 
och sen gjorde socialen det också, men dom fick åka därifrån för dom 
blev så rädda för han (fadern, min anm.). Han blev aggressiv. " (pojke) 

"När jag kom till gymnasiet fickjag prata med dom på sociala, för det 
var ju strul hemma och jag oroade mej. Jag ville att dom skulle 
komma hem och kolla upp läget. Jag ville att dom skulle tvångsta 
pappa. Men dom sa att dom måste ringa i förväg, innan dom kom. 
Och det gjorde dom, fyra dar i förväg! Sociala är inget att ha. " 
(flicka) 

När informanterna i denna studie sökt hjälp har de enligt egna bedömningar 
tydligt beskrivit att anledningen varit faderns våld, och ibland sexuella över
grepp. Hjälpinsatserna har ändå uteblivit. Jag kan konstatera att det finns ett 
"glapp" mellan ungdomarnas negativa erfarenheter av socialarbetare och 
socialarbetarnas engagemang i ungdomarnas frågor. Detta "glapp", mellan 
ungdomars föreställningar om "soc och BUP och hela skiten" och yrkes
utövarnas föreställningar om vilken hjälp som är möjlig att ge, har kanske 
blivit synligare genom denna studie. Skulle det kunna bidra till att mötet 
utformas på ett annat sätt i framtiden? 

Det talas om barn som växer upp med våld i hemmet som "glömda barn". 
Jag konstaterar att barnen inte alls är glömda, de är negligerade. Inom soci
altjänsten är barnen och ungdomarna aktivt osynliggjorda och inte passivt 
glömda. Att skylla på glömska är att söka en ursäkt. Det finns emellertid 
inget utsäktande i att negligera barn som far illa. 

De flesta ungdomar i studien bedömer sin skolgång som ganska lugn. 
Skolan har setts som en fristad. Samtidigt berättar ungdomarna att de har 
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blivit mobbade och varit hackkycklingar i skolan. Det har ropats namn och 
ramsor efter dem på skolan och i bostadsområdet. Ramsorna kan de rabbla 
ännu {"fast det är tre år sen det slutade") och öknamnen reagerar de på när 
de hör dem. Att en sådan skoltid beskrivs som ganska lugn säger förmodli
gen mer om hur det varit hemma, än om skolan. Skolans organiserade for
mer har trots allt erbjudit en sorts trygghet och kontroll över situationen för 
dessa ungdomar, när deras hemmiljö varit farlig och oordnad. 

I skolan har ungdomarna ofta varit okoncentrerade på grund av oro för 
mamma och syskon och inte lyckats så bra som de tror sig kunna. Ofta har 
de fått känna sig dåliga, medan de i själva verket är mycket kreativa och 
uttrycksfulla. Många av ungdomarnas beskrivningar av försök till kontakt 
med lärare och vad detta lett till, gör mig besviken och arg. Hur kan det vara 
möjligt att utbilda sig till lärare om man saknar förmågan att vara med
mänsklig? Det är faktiskt avgörande för dessa utsatta ungdomar att det finns 
vuxna utanför familjen att vända sig till och lita på. Vad vet skolan och lä
rarna om ungdomarnas situation? Vad tar de reda på och hur? Vad påtalas 
och vad leder det till? Att uppmärksamma detta måste vara ett ansvar för 
lärarutbildningen. 

Tar och ges skolledare rimligt ansvar i ärenden där eleven far illa i hem
met? Det finns idag inget krav på att skolledningen måste anmäla det lärarna 
kommer med. Och lärarna borde inte som enskilda personer stå för en an
mälan då det kan innebära både trakasserier från elevens far och svårigheter i 
lärararbetet med eventuella syskon. Om inte anmälan enligt § 71 kan över
låtas åt skolledningen, innebär det att lärarna inte anmäler. I den situationen 
blundar de kanske hellre och förhärdar sig för att stå ut. 

Ungdomarna förväntar sig ingenting av de vuxna i skolan. Men det är 
självklart orimligt att skolan negligerar ungdomarnas signaler om ensamhet, 
tabuisering och mobbning. Eleverna ska erbjudas socialt stöd för att kunna 
utveckla social kompetens och tillit. Jag anser att högsta beslutande organ 
ska höja ribban, och skapa ekonomiska såväl som juridiska förutsättningar 
för skolfolk att motsvara även högt ställda förväntningar. 

Att ungdomarna som blivit tystade har behov av att göra sig hörda blir 
särskilt tydligt i deras dikter, uppsatser, bilder, sång, dans och liknande. 
Detta har blivit deras sätt att bearbeta sina upplevelser och hantera behovet 
av att meddela sig. Mer skapande och kreativt arbete i skolan skulle bidra till 
att barn får större möjlighet att bearbeta sina erfarenheter. Ett eget skapande 
skulle komma alla barn tillgodo, men vara särskilt betydelsefullt för de ut
satta barnen. En pedagogisk fråga är också om det skulle vara till hjälp för 
barn, inte bara dem där man vet eller anar att det förekommer missförhållan
den, att i förebyggande syfte prata om "att föräldrar kan bråka och gör 
dumma saker men att det aldrig är barnens fel". 

Vilka redskap rustar vi våra skolbarn med inför framtida möten med li
vet? Det är viktigt att stärka flickors självförtroende under uppväxten, så att 
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de har trygghet och kraft att välja bort en osund relation, och kanske sätta 
stopp for misshandel och sexuella övergrepp. Det är självklart lika viktigt att 
stärka pojkars roll och identitet, så att de kan fungera utan att behöva ta till 
våld och annan maktutövning. Skolans roll kan här vara utomordentligt vik
tig-

Våldets efterspel 

Det är många faktorer som avgör vilken effekt våldshändelser får på barnet. 
Det är inte så att individen vänjer sig vid händelserna utan tvärt om, man blir 
mer sårbar om man utsätts för våld under en längre tid. Ju yngre man är när 
man drabbas desto värre. Informanterna i denna studie har bevittnat fysiskt 
våld och fått uppleva psykiskt våld så tidigt i livet de över huvud taget kan 
minnas. De skulle med andra ord kunna tillhöra de värst drabbade. 

De berättar om den första, den värsta, den senaste våldshändelsen och om 
vad som hände efteråt. De har aldrig förstått, aldrig fått prata om det som 
hände, aldrig fått någon förklaring och aldrig känt att det fimnits någon mot-
kraft till våldet. De har definierat sin situation i våldets närhet som normal, 
vad annat hade de att välja på? En förändring inträffar när de får insyn i 
andra sätt att fungera som familj och när de börjar sätta ord på sina upplevel
ser. De definierar sin situation annorlunda. De tar avstånd från våldet, men 
inte från sin barndom och sig själva. 

Svåra minnen finns alltid kvar och dem tar individen hand om när förstå
elsen finns. Barnet kan endast bearbeta det som kan förstås i den aktuella 
åldern. Äldre barn förstår mer och det är av stor betydelse. När kan tonåring
arna förstå det våld familjen utsätts för av fadern? Vi avslutar projektet när 
de är omkring tjugo år, och det tycks ändå vara för tidigt för att en förståelse, 
och än mer en förklaring, ska ha infunnit sig. Är det möjligt för någon av oss 
att förstå en mans våld mot den egna familjen? 

Våldshändelser kan återupplevas i form av minnen, flashbacks, mar
drömmar och liknande. Som försvar mot smärtan i dessa återupplevanden 
kan barnet få en känsla av overklighet, som att inte vara i sin kropp, ett till
stånd som brukar definieras "numbing". De kan få en ökad stressnivå, en 
kroppslig oro som de behöver få utlopp för. Ett magiskt tänkande är också 
det ett försvar mot smärtan. 

"Jag överlever, jag gör det. För en sak ska du veta: jag vill leva, jag 
kommer alltid att vilja det. Det är nåt magiskt med mej. Jag har alltid 
sagt det. Jag kommer alltid att ha respekt för att det år nåt magiskt 
med mej. Jag överlever!" 

Ungdomarna i denna studie uppvisar den sortens starka försvar med största 
tydlighet. 
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Ungdomar är duktiga på att dölja krisens ursprung. De vänder det till att 
handla om ett annat problem. I litteraturen om vård och behandling talas om 
att ungdomar som lever i våldets närhet klarar sig för att de sprider ut an
passningen över en längre tid, att de begränsar sin uppmärksamhet till en sak 
i taget. Jag tror att detta är en kraftig förenkling. Forskningen, inklusive min 
egen, visar att barn som bevittnat och utsatts för våld uppvisar flera pro
blembeteenden. Om de vuxna yrkesutövarna endast ser ett problem åt 
gången, är det kanske mer att betrakta som ett problem med seendet hos 
dem. 

Barn som växer upp med våld i hemmet lever med en ständig anspänning. 
Det har visat sig att de i terapi kan lära sig att hålla nere spänningsnivån och 
förstå anspänningens mekanismer. Frågan är bara hur de ska komma till 
terapin, speciellt med tanke på att de som ska handlägga ärendet och för
medla den kontakten, samtidigt är just de yrkesutövare ungdomarna inte 
känner något förtroende för. 

Vid projekttidens slut gick sex av studiens femton informanter i samtals
terapi; två flickor för sina ätstörningar och drogbruk, två flickor för de sexu
ella övergrepp de blivit utsatta för, en flicka och en pojke via alkoholrådgiv
ningen, som bara till alkoholiserade föräldrar. Dessa ungdomar har fått möj
ligheter till terapisamtal därför att de själva haft ork att utverka dem. De har 
själva tagit initiativ till kontakt med, framför allt socialtjänsten, och inte gett 
upp fastän de inte blivit lyssnade till vid de första kontakterna. 

Barn som klarar traumatiska händelser bättre än andra sägs ha haft en 
hemlig bundsförvant, ett socialt stöd, en förmåga att sätta in det som hänt i 
ett sammanhang och förstå det eller att de tillhör en viss personlighetstyp. 
Knappast någon av ungdomarna i denna studie kan påstås haft vare sig 
bundsförvant eller socialt stöd. Deras tolkning och förståelse av det som 
skett under uppväxten är bristfällig. Avgörande för våldets effekter är också 
närheten till traumat. Ju närmare barnet befinner sig, desto starkare reaktio
ner och desto svårare bearbetning. De här ungdomarna har befunnit sig så 
nära våldet de kan komma, åtminstone de som också själva blivit misshand
lade, ett faktum som i sin tur tycks förstärka våldets inverkan. 

Ungdomarna har iakttagit vad modern har fått utstå men ändå orkat med. 
Kan mödrarnas ork och överlevnadsförmåga ha bidragit till att barnen ut
vecklar copingstrategier och återhämtningsförmåga (resilience), och blir de 
överlevare de vill helst vara? 

Barn som mot alla odds klarar sig bra under vidriga förhållanden kallas 
ofta överlevare, maskrosbarn eller motståndskraftiga barn. De gör det oftast 
uteslutande med hjälp av sina egna styrkor. De har utvecklat strategier för 
anpassning respektive motstånd i försöken att hantera våldet i vardagen. 

Ingen av tonåringarna i denna studie talar om sömnproblem som andra 
studier beskriver. Däremot beskriver de att de bär på en stor trötthet. 
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"Framför allt så hoppas jag att jag får tillbaks nån ork, nån lust... 
Jag känner mej så gammal ...jag orkar inte. Och jag vill just nu bara 
ta det lugnt. Kroppen tar väl igen sej. Men ... jag orkar ju inte så 
mycket nu som förut. " 

Det säger sig nästan själv att de inte talar om sömnproblem med en sådan 
trötthet. Motståndets pris visar sig vara en genomgripande och total trötthet. 

På väntelista till livet 

Ungdomarna överlever till stor del på grund av sin mors insatser; de blir 
"överlevare". En far kan däremot vara rena ondskan, säger flera av dem, och 
de konstaterar att "mitt liv börjar inte förrän pappa är död". De upplever sig 
stå på väntelista, de inväntar sin fars död. Hur ångestfyllt ska det inte vara att 
stå på väntelista till livet? Och - om de inte orkar vänta på att fadern ska dö? 
Vem ska då dö? De värsta händelserna har lett till självmordsförsök, och 
tryggheten för ungdomarna ligger i vetskapen om att kunna avsluta livet på 
eget initiativ. Ungdomarna planerar sin egen död. Dels förebyggande "i 
stället för att pappa dödar mej" och dels i försvar när de inte längre orkar 
vänta. Alternativet kan vara, som pojkarna säger, "eller så dödar jag han". 
Med detta scenario - är framtiden något önskvärt då? Blir det någon ändring 
om de dödat sin far? Att växa upp i våldets närvaro är en fråga på liv och 
död. 

Dilemmat för dessa ungdomar är den onda cirkel de befinner sig i. De 
kan inte känna tillit till någon annan individ och tillåter inte någon att 
komma dem nära. Samtidigt är de rädda för att ingen ska se dem, att ingen 
ska biy sig om dem och de önskar att fa ingå i en gemenskap, att komma 
någon nära. Det som de helst av allt vill uppnå är något de samtidigt känner 
rädsla inför. 

Uppenbart och sorgligt att dagens socialarbetare (kanske även psykolo
ger/psykiatrer) inte klarar av att bemöta och behandla barn och ungdomar på 
ett förstående och anständigt sätt. Det nya i denna studie är den information 
vi får när ungdomar lyfter fram händelser och fakta om att växa upp med 
våld i hemmet. Den nya kunskapen, hämtad ur de hittills osynliga 
brottsoffrens, tonårsbarnens, perspektiv skulle kunna leda till är att vi 
förändrar vårt sätt att behandla barn som far illa, både som individer och som 
"ärenden". 

Det ligger nära till hands att lägga fast en bild och definiera den med 
hjälp termer och begrepp så att den framträder skarp och tydlig. Min tolk
ning av ungdomarnas berättelser skulle också kunna bjuda på dessa möjlig
heter. Helst skulle jag dock vilja avstå från bild- och begreppsdefinierande, 
då jag ser risken för stigmatisering alltför stor om det används etiketter när 
det talas om ungdomar med dessa uppväxtvillkor. Vi behöver begrepp att 
använda oss av i samtalet om villkoren kring att socialiseras i våldets 
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närvaro. Barnen som växer upp under dessa villkor är dock inte betjänta av 
en stämpel som blir ytterligare en begränsning för dem att förhålla sig till. 

Med informanternas hjälp är det möjligt att lyfta fram berättelserna om 
livet i ljuset, och min förhoppning är att deras definition av situationen "våld 
i hemmet" blir synlig och erkänd. Studien syftar till att giltiggöra utsatta 
ungdomar och deras värld. 

Den som själv varit utsatt för våldet eller lever i våldets närvaro måste 
nås av budskapet: du är inte ensam och det är inte ditt fel. Ansvaret ska läg
gas där det hör hemma. Detta borde vara en genomgående attityd i samhället 
och där kan alla hjälpa till. Det är viktigt att var och en får känna att problem 
av det här slaget går att påverka. I samma stund som den känslan infinner 
sig, försvinner känslan av hopplöshet och kapitulation inför våldet. 

Förändringstankar 

"Familjevåld som drabbar barn" är enligt socialstyrelsen ett folkhälsopro
blem och borde enligt min mening behandlas därefter. Exempelvis bär 
många berörda (behandlare, forskare, professionella yrkesutövare) på en 
rädsla för mannen. Att en aggressiv man kan skrämma socialtjänstens verk
samma, framkommer i denna studie. Däremot uppfattas inte barnen som 
något att känna rädsla inför och de lämnas åt sitt öde. 

"Familjevåld som drabbar barn" är dessutom ett brott, något som sällan 
sägs i klartext. Det talas om kvinnomisshandel som kvinnovåld och om våld 
inom familjen som familjevåld. Genom att vara otydlig döljs både brott och 
ansvarig brottsling. Mansvåldet är också en maktfråga. Makten att definiera 
och makten att ha tolkningsföreträde. Beskrivningen är exempelvis i statisti
ken så luddig att varken kön eller mörkertal låter sig avläsas. Man kan undra 
varför en könsuppdelad statistik låter vänta på sig, särskilt när det gäller 
könsrelaterade problem som sexualiserat våld. 

Olika perspektiv fokuserar uppmärksamheten på olika orsaksförklaringar 
till att våld förekommer i vårt samhälle. Det är som jag ser det nödvändigt 
med ett maktperspektiv (dominans och underordning) och ett könsperspektiv 
för att få en allsidig belysning. Båda dessa perspektiv utgör grund i defini
tionen av begreppet sexualiserat våld. I det strukturella perspektivet kopplas 
det sexualiserade våldet till en rådande samhällsordning. Makt och kön talas 
om i termer av kontroll och målet är att den patriarkala strukturen ska för
ändras i framtiden. Makten bör ifrågasättas på alla nivåer i samhället. I den 
här studien är fokus på hemmets arena, där makten visar sig genom våld och 
förtryck inom familjen i kärlekens namn. 

Många forskare har funnit stöd för teorin om överföringen mellan gene
rationer. Förövaren var kanske själv misshandlad som barn och då tycks 
svaret finnas i det sociala arvet. Visst kan det vara så att mannen utsatts för 
våld som barn - men han är inte ursäktad för det. I stället för att slå oss till ro 
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med överföringsteorin bör vi kanske diskutera frågor om hur vi definierar en 
normal barndom, hur upprepningstvånget faktiskt fungerar och huruvida 
socialt stöd kan förhindra ett upprepande. 

Det som saknas för att bryta upprepningstvånget är i första hand inte idé
erna, utan modet och engagemanget. Det kan exempelvis vara svårt att er
känna att något otillbörligt pågår hos grannfamiljen, att tvingas in i en situa
tion som kräver ett ställningstagande. Ska jag som granne ingripa eller inte, 
blir frågan, och de flesta väljer att inte "lägga sig i". Att inte agera är också 
en handlingsstrategi, även om man på så sätt tycker sig stå utanför den 
brottsliga handlingen. Den som väljer att inte göra någonting alls, väljer att 
svika hela den familj där våldet förekommer. Grannars hjälp har ungdo
marna och deras mödrar i den här studien kunnat räkna med i de fall de ut
tryckligen bett om den. Det gäller exempelvis den kvinna som delat ur dörr
nycklar till grannar och vädjat att de ska gripa in när de hör något misstänkt. 
Sonen i huset är övertygad om att det är grannarna som räddat livet på hans 
mor och han är tacksam. 

Ger samhället signaler om att "familjegräl" och "lägenhetsbråk" inte är 
brott av särskilt hög prioritet? Ett svar kan vi få genom att granska hur rätten 
dömer påföljder, för exempelvis ekonomiska brott jämfört med sexuella 
övergrepp mot barn. 

Man kan fundera över vad som är möjligt att förändra i dessa ungdomars 
villkor. Åtminstone på några områden är åtgärder tänkbara. Det måste gå att 
hitta en form och organisation som gör att hjälpsökande ungdomar kan er
bjudas empatiska och engagerade vuxna att tala med, professionella yrkes
utövare med mod att lyssna och integritet i tillräckligt hög grad att se till 
barnets bästa och inte onödigtvis föra innehållet vidare. 

Det är inte ovanligt att socialtjänstens företrädare hänvisar till sekretess
lagen när de får frågor om barn som far illa. Är det i alla dessa sammanhang 
fråga om minderåriga barn då vårdnadshavare (juridisk term) måste vara 
underrättade? Kan det även ligga andra anledningar bakom ett sådant svar? 
Exempelvis slapphet, "vuxenperspektiv" eller socialarbetares egen ångest? 
Man kan fundera över vems sida socialarbetarna står på. Vem/vilka väljer de 
att sympatisera med, och varför? Ett rimligt krav på vuxna yrkesutövare som 
möter barn är att de arbetar utifrån barnens bästa, i enlighet med FN.s barn
konvention. 

Inom skolans värld kan många förändringar anges, vilka var och en i sig 
skulle leda till bättre villkor för utsatta barn. Skolans och lärarnas uppmärk
samhet, attityder och sätt att hantera mobbning måste diskuteras. Skolans 
och lärarnas insatser för uppmuntran och övning i kamratstödjande verksam
heter kan ges mera tid och utrymme. Det borde dessutom vara en självklar
het för skolan och lärarna att erbjuda en lugn vrå för barnen att komma till ro 
och möjlighet att koncentrera sig. 

I olika studier visar männens egna beskrivningar, att män som sökt hjälp i 
form av samtal för att de utövat våld har en sak gemensamt; de har varit 
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mobbade eller mobbare under skoltiden. De var de ensammaste på skolgår
den. Den som mobbar är tuff, stark och alla runt omkring är rädda och det 
ger ensamhetskänsla. Den mobbade är rädd, utanför och ensam. Det finns 
anledning att diskutera detta inom skolans område. Dessutom är mobbning, 
som vanligen sker i skolmiljön, skolans ansvar och lärarnas uppgift att han
tera. 

Barn och ungdomar som likt den här studiens informanter är offer för 
sexualiserat våld och missbruk i hemmet, men även mobbning och ytterli
gare övergrepp i skolan, saknar ett särskilt stöd. Samtliga femton informan
ter i denna studie säger sig ha behov av en insiktsfull vuxen att vända sig till. 
De kommer inte till kvinnojouren och i de fall de kommit i kontakt med 
sociala myndigheter har de inte fått det stöd de behövt. Jag anser att ungdo
marna har rätt att kräva att vuxna i deras omgivning, inte bara de som har det 
som yrke, ska öppna sina ögon och öron och handla. För att det ska ske 
måste vuxenvärlden våga ta till sig den smärtsamma kunskapen om hur barn 
faktiskt kan ha det. Det är dags att ta fram barnet ur "glömskan". Resultatet 
av föreliggande studie indikerar behovet av en särskild verksamhet med 
inriktning på att stödja ungdomar (flickor och pojkar), som lever i våldets 
kraftfält. 

Ungdomarna behöver också stöd i sin process fram till ställningstagandet 
att (polis)anmäla sin egen far. Är det möjligt att förändra gängse förfarings
sätt angående anmälan? Kan vi stärka skyddet för ungdomar, kanske genom 
att tillsätta speciellt skolade yrkesutövare med uppgift att möta ungdomar 
och förbereda/bearbeta inför en anmälan? Målsättningen borde vara att ar
beta tillsammans med ungdomarna så att de är införstådda i och själva aktiva 
i besluten omkring sina liv. Den här studien gör klart att det finns ett behov 
av en funktion, speciellt för ungdomar som (själva) tar kontakt för att av
börda sig, få råd eller hjälp med något konkret. 

Modern är ytterst viktig i barnens liv, det uttalar studiens informanter 
gång på gång. Vuxna kvinnor som tagit kontakt med projektet har i första 
hand hört av sig för att de oroat sig över ett barn. Att satsa på mödrars trygg
het och säkerhet blir med andra ord detsamma som en satsning på barnen. 
Det är en investering som på sikt skulle betyda att färre barn under längre tid 
tvingas bevittna våld hemma. 

Också de materiella uppväxtvillkoren måste gå att förändra. Ett steg mot 
att skapa ett liv i tillit och trygghet kan vara att erbjuda ungdomarna möjlig
het att själva välja boendeform. Två flickor i den här studien har fått foster
hemsplacering på egen begäran och på så sätt kunnat påverka sitt boende 
trots att de då var minderåriga. Vid studiens avslutning fanns 12 av 15 ung
domar i eget boende och trivdes utmärkt med det. Då var de nästan 20 år och 
det enda som tidigare varit möjligt för de flesta av dem var att leva tillsam
mans med sin mor, oftast inklusive hennes partner, vilket innebar att de 
fanns kvar i våldets närvaro. Några flickor har provat att bo tillsammans med 
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sin pojkvän. För någon har detta fungerat tillfredsställande men för de andra 
har detta inneburit att komma ur askan i elden. 

Att leva kvar i uppväxtfamiljen kan betyda ett fortsatt flyttande, då våldet 
kan antas fortsätta och likaså känguruhoppen. Detta flyttande har tidigare 
medfört förlorade kamratkontakter och en känsla av utanförskap. Ett sådant 
flyttande skulle för dessa ungdomar, när de är i tjugoårsåldern, innebära 
nackdelar med tanke på studier och möjligheter att etablera sig i yrke och 
egen familj. 

Ungdomarna har försökt att förändra sig själva och sina villkor och insett 
att det som inte går att förändra är sådant de får lov att stå ut med. Den in
sikten gör att de tvingas finna sig i och stå ut; med andra ord de anpassar sig 
till rådande villkor. De framstår som mycket anpassningsbara då de definie
rar situationen, bemästrar den och lär sig att återhämta sina krafter med egna 
medel. Dessa ungdomar har inte fått det stöd de borde, men är trots allt inte 
så hjälplösa som de beskrivits i andra studier av "familjevåldets barn". 

Det satsas för lite på forskning för att förebygga, förhindra och stoppa 
våld i nära relationer. Hur stora anslag får barnen? Hur mycket satsas på 
offren jämfört med förövarna? Får barnen kosta lika mycket som busarna? 
Enligt Kvinnovåldskommissionens förslag bör en utredning tillsättas för att 
särskilt uppmärksamma barnens behov i familjer där våld förekommer.3 

Studier framöver bör fokusera på frågor där våra kunskaper idag är sär
skilt bristfälliga, exempelvis Dating Violence, inom socialtjänsten rådande 
föreställningar om våld i hemmet, om "glappet" mellan socialtjänstens stöd 
och ungdomarnas behov och önskemål, om de "ohörda" som inte talat i 
denna studie, och om de barn som inte anpassar sig. Det behövs även studier 
om hur kampen mot våld i hemmet kan föras, om mödrarnas behov utifrån 
deras önskemål respektive vad samhället ger för möjligheter, hur fäderna i 
dessa familjer betraktar sina barn och vad samhället gör för dessa tonåringar. 
Behov finns även av studier om mobbning och härskartekniker i kamrat
grupper och de jämnårigas betydelse. 

Ungdomarnas berättelser präglas av en genomgripande ensamhetskänsla 
och en påtvingad tystnad. Det leder dem emellertid till att söka nya vägar för 
att komma till tals och bli bekräftad. Framför allt ägnar sig ungdomarna med 
glädje åt olika estetiska uttrycksformer och att formulera sig i text. De skri
ver dagbok, dikter, uppsatser och insändare. De tecknar, målar, dansar och 
sjunger, musicerar, spelar teater, skulpterar, restaurerar, gör koreografi och 
fotomontage och idrottar i någon mån. Kreativiteten kommer till uttryck på 
mängder av olika sätt. Ungdomarna borde få tillgång till särskilt gynnsamma 
och kreativa miljöer med möjligheter att ge uttryck för sin kreativa kraft. 

Ungdomarnas skapade alster talar samstämmigt om ensamheten. De be
höver också något utöver möjligheter till skapande, de behöver fritt får tala, 

3 SOU 1995:60. Kvinnofrid. Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen. 
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vara och synas, i syfte att eliminera den tillitsbrist som råder mellan ungdo
mar och vuxna. Satsningar är nödvändiga och måste göras, för barnens och 
ungdomarnas skull. De måste få känna framtiden önskvärd och stunden fylld 
av välbehag. 
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SUMMARY 

Background and purpose 

The dissertation brings into focus the experiences of teenagers (13-19 years) 
subjected to violence in the home. The purpose of my study was to gain 
knowledge regarding the conditions related to socialization in the proximity 
of violence through listening to, interpreting and attempting to understand 
the teenagers' narratives about life when violence is an everyday occurrence. 
Primarily, I wanted to obtain a picture of the conditions under which these 
girls and boys grew up as they themselves described them. My questions are 
primarily concerned with the teenagers' experiences of violence in the home, 
the strategies they used to cope with a violent home environment and finally 
with their self-images. Secondarily, my intention was to analyze and 
interpret the picture that emerged in an attempt to understand the meaning of 
socialization in the proximity of violence, primarily based upon theories of 
sexualized violence (aspects of power and gender), coping, resilience, and 
the social heritage of violence-related behavior (the inter-generational 
transmission of violent behavior). My purpose was also to relate the 
descriptions and analysis of domestic violence, and the associated conditions 
under which these young people grew up, to previous research within the 
field of family violence. 

Theoretical premises 

The dissertation presents a comprehensive review of previous research into 
violence within the family with primary emphasis on the situation of the 
children involved and the consequences violence wreaks upon them. The 
dissertation is grounded in feminist theory which views the gender and 
power relationships between women and men as a determining principle of 
social organization. Men as a group dominate and actively oppress women 
as a group. The negative effects of the unequal allocation of power between 
the sexes at the societal level correspond to male dominance and wife 
battering at the individual level. Violence against women is most often 
perpetrated in secret, in the home, and can continue thus because sufficiently 
strong sanctions are not introduced by society; norms rooted deeply in 
history and culture contribute to the legitimization of spousal and child 
abuse. 

I associate this with the established Scandinavian concept of "sexualized 
violence," used to describe forms of abuse and sexual exploitation such as 
rape, incest and other sexual assaults, pornography, the sex trade and sexual 
harassment. 
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Previous research is rather concordant that the causal connections behind 
family violence are multifaceted. I look more closely at three common 
explanations for the incidence and maintenance of family violence: 
consumption and abuse of alcohol, the formation of a culture of silence and 
by extension, the theories on the taboo-laden trauma and the inter-
generational transmission of violence. When addressing the teenagers' ovm 
development and strategies, the dissertation is linked particularly to theories 
on coping and resilience. 

Approach, method and ethic 

The approach of the dissertation is hermeneutic: its purpose is to interpret 
and attempt to gain understanding of the message inherent in the teenagers' 
disclosures about their childhoods lived under violent conditions. By 
concentrating upon in-depth studies of a few individuals, I wanted to capture 
both the universal and the unique by working inductively and 
empathetically. A narrative approach was chosen in order to allow 
interaction and to ease the process of disclosure for the informants. The 
premise was that each of the young people would relate his or her own truth, 
i.e. describe a picture of life as he or she has lived it. Thus, truth is here a 
contextual and relational concept. 

Establishing contact with the teenagers was an arduous and extremely 
time-consuming process of several steps. After an introductory, unsuccessful 
poster campaign, the procedural method followed a funnel-shaped model: at 
first wide and open as meetings were held with approximately 3,800 
teenagers and 700 adults in conjunction with lectures and visits to schools, 
recreation centers, sports associations and similar in a large number of 
communities. I spoke with approximately 450 young people during the first 
years, most of them girls. During the first four years when the project 
telephone line was open, I spoke with 178 teenagers more than twice each 
and met 59 of them personally. Fifteen of these became the study's 
informants (ten girls and five boys). They were interviewed from six to ten 
times each over four years. The selection of informants was based upon 
several factors. The initial premise was that those young people who wished 
to participate were allowed to do so in the order in which they had expressed 
their interest. When all of the places were filled, the others were informed 
and offered an opportunity to meet and talk. Another criterion for inclusion 
was that the informant could participate in the study safely and securely, i.e. 
without significant risk of discovery and reprisal from his or her father (or 
equivalent). 

The interviews were conducted in the greatest possible secrecy and far-
reaching security measures were applied. I was compelled to reach and 
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uphold an extremely difficult decision because in my capacity as a 
researcher, I was bound to refrain from reporting to the police criminal 
activities revealed by the teenagers in their narratives. I deemed it 
indefensible to entice the youths to tell about criminal activity and then 
betray the confidence I had promised by reporting it. My position did not, 
however, mean that no attention was called to crimes, but rather that the 
contact person or another individual reported them to the police. 

The interviews progressed in steps from background information to the 
most private and sensitive questions about the violence which had taken 
place in the home. The number of interviews was determined case by case; 
the interviews were concluded when no or few new aspects emerged. The 
processing of the texts led to the construction of six overweening themes, 
each with a number of subcategories: daily life in the family, relationships, 
everyday coping strategies, the processing of feelings, violence as a 
condition and self-image. 

The analysis is based in part upon the categorized statements and in part 
upon the longer narratives. 

Results 

The informants and their families 

Ten of the young people included in the study are girls and five are boys. All 
of them were 15 or 16 years old when the interviews began and 18 or 19 at 
their conclusion. The conditions under which they grew up include both 
similarities and wide dissimilarities. 

Barely half of the young people grew up in a nuclear family with their 
biological parents. Ten of them lived with their biological mothers up to 
their teen years. Sometimes the biological father also lived with them, at 
times another man and not the same man every year. One girl lives with her 
biological father. During the period of the study, two girls were placed in 
foster care at their own request. Three of the boys have intermittently been 
placed at orphanages, homes for teenagers and board and/or care homes. 
Thus, a significantly higher percentage of the boys have been placed outside 
of the family of origin than were girls. As the project entered its final phases, 
twelve of the teenagers were living independently. 

Three of the teenagers have no siblings, two have one sibling each and 
ten have more than one sibling. In the ten families with more than two 
children, seven of the informants are the eldest or second eldest child in the 
family. During the first year of interviews with the teenagers, five of the 
biological couples were married, eight were divorced and two mothers had 
never been married. During the years that ensued, there were many changes 
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for the couples in these families involving both dissolutions and reunions. 
Most of the informants are accustomed to regular disruptions caused by 

separations and household moves. Only two of the teenagers spent all of 
their primary school years within the same school district. About one third of 
the group have rarely begun the autumn term in the same school as the year 
before. A majority of them have not lived in the same place for more than 
two to three years at a time. 

Religion is not customarily practiced in the teenagers' homes. Ten of the 
families are of Swedish cultural background and are non-practicing members 
of the Swedish Lutheran Church. Three of the families are of Swedish 
cultural background but are affiliated with Protestant Christian churches 
other than the Swedish Lutheran Church. Two of the families have lived for 
many years in Sweden but the teenagers do not consider the Swedish culture 
to be their own and have religious affiliations other than with Protestant 
Christianity. 

The parents are between 40 and 50 years of age. Five of the men and 
three of the women have academic educations. Two of the biological fathers 
live on disability pensions for reasons of alcoholism and consequent injuries 
to health. Four men work only sporadically. Nine men work regularly and 
have permanent employment, two of them are well-educated and engaged in 
prestigious professions. Four are manual laborers and three are white collar 
workers holding supervisory or managerial positions. The three mothers with 
academic educations work within the field for which they were trained. Four 
of the mothers are "usually on sick leave" due to chronic ailments. Two 
mothers do not have a Swedish cultural background and are unemployed. 
Six of the mothers work within the health care system in low-status 
positions, usually part-time. 

According to the teenagers themselves, only two of the families are 
affluent. Six families belong to a median category. The financial 
circumstances of seven of the families are such that they often require public 
assistance. 

Large quantities of alcohol have been part of the equation in eleven of the 
fifteen families. In seven of the families, only the man has abused 
alcohol/drugs. In four of the families, the woman has also abused 
alcohol/drugs, but in no case was the woman the only adult substance abuser 
in the family. 

All of the informants witnessed violence in the family. Thirteen of them 
have also been subjected to physical violence and are thus both witnesses 
and victims. In fourteen cases, the primary perpetrator of violence in the 
family is the biological father. In half of the families, another man associated 
with the family has also perpetrated violence. In eight cases the biological 
father alone was the perpetrator. In four cases the father and stepfather or 
other men perpetrated violence. In three families, the woman was also 
violent. 
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Five of the girls, but none of the boys, were victims of sexual assault. In 
eight of the families, the mothers have been sexually assaulted; in two of 
these families, the girl was also sexually assaulted. The girl and the boy who 
were not personally subjected to physical violence are part of the group of 
four teenagers from families in which sexual assault has not occurred to their 
knowledge. 

The proximity of violence and intimate relationships 

There are many areas of commonality within the teenagers' stories about 
daily family life. These included their descriptions of what they believed to 
be normal family life while they were growing up. For them, this was a 
family with a drunken and belligerent father who battered the mother and 
sometimes the children as well. They describe a home environment lacking 
in structure and fixed points of reference such as established mealtimes, 
bedtimes, etc. Nearly all of the teenagers have often had to change their 
living environments. In those cases where the biological father was no 
longer a part of the family, other males have been associated with the family 
for shorter or longer periods. 

The family rules were dictated by the father and were difficult to abide by 
as many of them were unexpressed and often changed at random. The 
environment was experienced as wholly unpredictable. For example, they 
never knew when or why a violent situation would arise. A constant state of 
preparedness prevailed within the family prior to the violent incident and 
nearly total silence reigned afterward. The family members adjusted their 
behavior according to the man's rules in order to avoid further violence, if 
possible. 

The teenagers experienced violence in highly divergent ways. Most of 
them consider the psychological violence to be the absolute worst. The 
combination of psychological and physical violence is the most difficult, 
particularly for the five girls who have been victims of sexual assault by 
their fathers and/or their mothers' cohabitants. The boys have been spared 
sexual assault but were often forced to listen as their fathers raped their 
mothers without being able to intervene in her defense. 

The families' financial circumstances varied but violence has constantly 
recurred. The teenagers believe that the arguments and fistfights were caused 
by alcohol more than by financial difficulties. Alcohol has been abused in 
eleven of the fifteen homes. 

The teenagers found it very hard and inconsistent that the help they 
needed and which was available nearby was seldom offered. Intervention 
occurred only rarely and the incident was discussed afterward by no-one. It 
was not talked about within the family either; silence descended and the 
family members attempted to recoup. The teenagers have had no-one in 
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whom they could confide. They have needed someone to talk to, someone to 
trust. Because there has been no-one else, they have had to rely upon 
themselves. 

When the teenagers describe their own feelings and their relationships to 
their parents, they relate both positive and negative judgments, more positive 
towards their mothers than their fathers. All of the girls use the expressions 
care for or love to describe their feelings towards their mothers. "Mom has 
let me down, but she is my mother and she has protected me, I love her," say 
most of the girls. The girls say that their relationships with their fathers shut 
down when he was violent. When not violent, he was a normal dad with both 
good and bad sides. None of the boys use the expressions care for or love 
about their fathers. They all speak negatively of their fathers, though a 
couple of them report feeling a certain sympathy. All of the boys except for 
one express positive feelings for their mothers. 

The youths express thorough warmth for siblings, young children and 
animals. Friendship and friends are unusual; for both the boys and girls, the 
friends they did have were most often male. In part, they were prevented by 
their fathers from seeing friends but the teenagers' own difficulty in trusting 
others has served to obstruct more intimate contact. Relationships with 
relatives and neighbors are described in terms of concrete situations; if they 
have been available and helpful, they are good people, if they have turned 
their backs, they are bad. If they have failed to understand and have therefore 
failed to act, the young people's attitudes towards them are neutral. Most of 
the teenagers feel that one should not confide in teachers and some of them 
have negative experiences of having done so. 

All of the young people are very negative towards the authority figures 
(social workers, school psychologists, counselors, child psychologists, etc.) 
with whom they have come into contact. Their prejudice against 
professionals they deem inadequate is unmitigated. The youths are most 
negative towards public officials from the social services department 
("pimples on the ass" who "deserve to have a price on their heads"), 
followed by personnel from Children's and Youth Psychiatric Services. The 
police are accorded predominantly positive judgments. 

For many of the girls, their relationships with boyfriends are so 
important that their self-esteem is jeopardized. Half of them have been 
subjected to physical violence by their boyfriends, in several cases the 
violence was life-threatening. The boys also talk about "a good 
relationship." The boys say that they don't want their relationships to their 
girlfriends to be as stormy as those of their parents, nor for the relationships 
to include as much drinking. This notwithstanding, the boys have on 
occasion been drunk and have hit their girlfriends. 
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Coping with events and emotions 

The teenagers relate events that have been important to them. The narratives 
vary more in content than in form. The young people cope with these events 
by using different strategies at different ages. When they were younger, 
passive strategies were frequently necessary as the children were too weak to 
act and intervene in violent events. The older youths have had access to a 
wider range of coping strategies and possible actions. They have been able to 
act either by keeping away from home or by staying home to monitor events. 
They have also been able to choose to run away from the entire situation. 
Making their choices in each situation has brought about great inner turmoil. 

When the teenagers made no concrete intervention into a violent 
situation, they were still able to cope with their situations, though in a less 
conspicuous manner. For example, they chose to keep their thoughts to 
themselves rather than to talk about what was going on. They tried to forgive 
their fathers for their violent actions or to keep their feelings in check by 
refusing to reveal them. All of these teenagers tiy to create their own 
realities through poetry, song, music, dance, theater, painting or sculpture. 
Remaining silent, keeping a tight rein over their emotions and the situation 
while simultaneously seeking out alternative forms of expression from their 
locked positions were action strategies employed by all of them. Denying 
reality by fantasizing about it, dreaming up a new reality or lying about the 
situation were strategies used rather frequently by most of the teenagers. 
However, directly harmful strategies such as intoxicating themselves with 
alcohol and drugs or attempting suicide have also been practiced. 

The youths express a broad register of emotions. Most of them are 
burdensome and difficult to integrate, such that they are reluctant to speak 
about with anyone else. During the interviews, certain emotions appear 
which are constantly present within the youths and often make themselves 
felt and others which are sometimes present. In certain situations, feelings of 
grief, fear, joy and longing take the teenagers by surprise. Fear is common to 
all. All are and have been afraid of their fathers, not always because of what 
they might do to them personally, but rather for what they might do to their 
mothers and siblings. All of the young people say that they are burdened 
with feelings of shame, guilt, betrayal and distrust. All of them express deep 
and intense feelings of loneliness and of being left out. Nearly all of them 
have been victims of bullying. 

Feelings of powerlessness, anxiety, worry, responsibility and fatigue 
become more apparent when the youths place themselves in relation to the 
violence. The girls usually feel more threatened than do the boys. All of the 
young people say that they have not been able to rely upon any other human 
being and that they did not feel they had any influence over the violence in 
their homes, which intensified their feelings of vulnerability. 
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Most of the teenagers hate their fathers. This hatred is often associated 
with a wish for, and plans for, revenge. Two thirds of the teenagers (ten 
individuals) have upon occasion nourished a wish that their fathers would 
die or have felt that they wanted to kill their fathers. 

Longing, wishes, hope and love are usually directed away from the time 
and place in which the youths find themselves and towards another time, 
anywhere else but here. 

I was shaped by the violence in my home 

An assertion common to all of the young people's narratives is that physical 
violence hurts but psychological violence is worse. They are agreed on that 
violence should not be part of a relationship but equally agreed on that it is 
difficult to avoid. The pattern repeats itself because it is easy for men to find 
women with low self-esteem whom they can abuse. It is not as easy for 
women to recognize a batterer by the image he reveals in public and thereby 
avoid becoming a victim of abuse. 

According to the teenagers, the causes of violence are to be found in 
alcohol and drugs. In addition, there is something "sick" about their fathers, 
there is something wrong with them mentally. The young people, who 
themselves were often beaten but never understood why, believe that their 
fathers' violent behavior may be ingrained in their personalities, that they 
may be burdened by their own difficult childhood experiences. The 
memories insist upon admittance; what happened cannot be explained and 
excused, it has left its mark, they say. "Perhaps the meaning of it all is that 
we are supposed to learn from the hard things, but my father's violence has 
made me think badly of myself and be suspicious of other people. The 
violence and the fear has made me to provoke violence," say some of the 
girls. 

All but one girl are convinced that their fathers are capable of killing 
them and the rest of the family. All have experienced threats as concrete and 
practicable. Thirteen of the fifteen youths believe that they are alive today 
because their mothers were able to protect them from the violence of their 
fathers/other men. Eleven of the fifteen state that they will not be able to feel 
good as long as their fathers are alive. All of the young people want to live in 
a secure family in future. The girls speak of the nuclear family and the boys 
say that they want complete control over life. 

The teenagers' narratives differ in some respects. The girls say that they 
cannot imagine taking part in a fistfight while the boys think that a good 
fight can provide relief. Some of the young people feel that they were 
allowed to have a childhood while others feel that they were forced to grow 
up, to mature far too early. A couple of them believe that their mothers 
provoked the violence. Others tiy to explain the situation by saying that their 
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fathers were brain-damaged from alcohol and drug abuse. Some state that 
the pattern cannot be broken if the past is not worked through (girls). The 
situation may result from a lack of intervention, or exist because fate or God 
is in control and there is nothing to be done about it. Another explanation is 
that their mothers and fathers might have been taught by their own parents 
that life should be this way. The teenagers say that their parents should have 
separated earlier. Both the boys and girls feel that it is their mothers who 
have taken responsibility for the well-being of the family. 

A good relationship with a partner is a means of acquiring security and is 
something the girls strive for but have not achieved. Several of them have 
been physically abused and have lost their self-esteem in their relationships 
with boyfriends. The boys think that women are complicated and difficult to 
understand, even if they can talk with them about almost everything. All five 
boys have on some occasion perpetrated violence upon their girlfriends, but 
resist seeing themselves as batterers. 

There are several areas of commonality in the girls' evaluations of 
themselves. They all believe themselves to be helpful to others, to have good 
creative sides, to be fragmented, wanting to do everything at once, that they 
cannot take criticism, are lazy, worried about their appearances and have 
poor self-esteem. That which differs among the girls' descriptions is that 
some of them consider themselves to be shy and lacking in leadership ability 
while others say the opposite. All of the boys say that they know and can do 
a lot and that they could get better marks in school if they committed 
themselves; it has nothing to do with intelligence or talent. They say that 
they find it difficult to get angiy but that when it does happen, they become 
furious. A couple of the boys describe themselves as extremely helpful. 

All of the youths feel inadequate. Particularly the boys wish that they 
could perform better. They want to be appreciated, something they claim 
never to have experienced. All but one have been bullied in school and in the 
neighborhood, which they describe as hard but understandable because they 
acted superior to their "immature" peers. Both the girls and the boys speak 
of themselves as more mature and adult than their peers. 

Interpretation and analysis 

Violence as a condition of growing up 

Some of the phenomena related by the youths during the interviews seem to 
be conditions of growing up which are more constant and abiding-. 

Alcohol abuse and constant but random violence, in many families 
extending to sexual assault, within a daily environment lacking in 
routine and structure and characterized by tension and worry. The 
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father's violent actions awakening anxiety and fear, but also rage and 
fury. The relationship with the mother is good while the relationship 
with the father is ambivalent. The children were taught to keep silent. 
They lacked social support, friends and adult contacts. They were 
bullied in school and are constantly burdened by intense feelings of 
loneliness and of being left out. The conditions in which they grew up 
forced the children to formulate various strategies to cope with their 
situations. Their experiences caused them to "grow up" earlier than 
their peers. The teenagers do not trust other individuals, particularly 
adults and professionals within the social services. 

In some respects, the teenagers' narratives reveal mutable conditions: 

The most visible are changes of home, father figure and school. It 
becomes clear also that feelings change, that new knowledge is 
acquired and contributes to the consciousness-raising process. Hatred 
for the father transmutes to feelings of revenge and, with time, a wish 
to triumph over him. The reasons for the father's violence are more 
often associated with the parents' gender affiliation. The teenagers' 
own guilt feelings decline and blame is redirected towards the father 
and sometimes the mother. Purely physically, the youths mature and 
new strength affords them opportunities to choose new methods of 
coping with their situations. At that point, previously repressed 
memories surface. The youths no longer recognize themselves, do not 
feel stable in their identities and recurring psychological declines 
cause life to change form. They want to change themselves, they 
become more aware of how they feel and try to find trust within a 
relationship with a partner. 

It is not always only one emotion, one action or one thought that 
predominates as the young people speak out. There are frequently conflicting 
emotions or actions pulling in different directions. The teenagers say that 
they are constantly affected by thoughts that contradict themselves. They 
harbor ambivalent feelings and reality is inconsistent-. 

Help has been available yet withheld. Demands have been put upon 
them to comply with rules determined by a father who does not follow 
the rules himself. The children wish for nothing more than a different 
father. They both love and hate their dads. Both parents are regarded 
as having both good and bad sides; for example, the teenagers think 
that their mothers have protected them but have also betrayed them. 
They wanted attention from their fathers but chose to do without 
rather than take the chance that they would provoke violence. They 
did not want to intervene in violent events yet felt themselves forced 
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to do so. They are victims of crime but do not wish to be regarded as 
such. The boys hit their girlfriends but do not want to be called 
batterers like their fathers. The youths deny the reality which they 
know exists. They feel sorry for their fathers and soriy for their 
mothers. They want to keep themselves away from the violence but 
dare not leave the home because of the violence. School has been both 
a sanctuary and a place to be bullied. 

That which I interpret and have designated as abiding, but also the 
inconsistent, give strong signals of constancy and stagnation. However, in 
that which is classified under the heading of mutable, I can discern - based 
upon the views of the young people regarding the violence and themselves, 
their relationships to other individuals and their emotions and strategies for 
coping with their worlds - a possibility for change that becomes apparent in 
all areas. The conditions under which these children are growing up can at 
once demonstrate constancy and a tendency towards change and therefore 
appear to be extremely inconsistent. 

Socialization in the proximity of violence 

The narratives about violence contain similar conceptual choices. This 
involves labeling (whore, fucking brat), word combinations (threatened and 
hated) and symbols and tools (ax, knife, shards of broken mirror).1 Upon 
analysis of the narratives about violence, the evaluative function of the 
disclosures emerges clearly. The youths tell of violent events and 
simultaneously interpret and evaluate the occurrences. 

The proximity of violence has limited the teenagers' opportunities for 
development. The abuse of alcohol has had a negative effect on familial 
interaction. That which other research terms as codependency as well as 
descriptions of the disintegration of family routines and rituals which occurs 
under the influence of alcohol is confirmed for two thirds of these families 
and to the utmost in those families where the woman also abused alcohol. 
Violence is also more brutal in those families where the man is gravely 
addicted and in families where both adults are substance abusers. That the 
substance abuse is in itself a general burden upon the children and therefore 
brings about an increased risk of assault, as stated in previous research, also 
applies to these families. I cannot, however, find that the informants have a 
general tendency towards alcohol abuse nor any evidence of full-blown 
alcohol abuse among them. One third of them do not drink alcohol, one third 
of them have tried it on occasion and one third do drink alcohol but most 
often in a controlled manner. The informants do not demonstrate any 
problems in school or with social adjustment as a direct consequence of the 

1 Re "threatened and hated." The Swedish words (the language used by the informants) were 
"hotad" and "hatad," i.e. alliterative and partially rhyming. 
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use of alcohol, whether their own or that of their parents. As previous 
research has also shown, alcohol is used to excuse the perpetrated violence, 
both within the family and within the teenagers' own couple relationships. 

A bitter education has reigned in these families. The fathers have dictated 
over the families by isolating them. They have shown contempt and derision, 
have humiliated their families, withdrawn evidence of love and perpetrated 
violence upon them to the point of torture. The children have not been given 
the opportunity to react. Silence has been demanded from the other family 
members. 

The teenagers in this study have been strongly affected by having been 
taught as children to keep silent. Their fathers' control and exercise of power 
has been so strong that in the end, they did not necessarily have to perpetrate 
physical violence to enforce their wills. For the young people, particularly 
the girls, psychological violence was often enough. A constantly present 
threat has made the young people vigilant and suspicious. The total 
dominance by their fathers has taken from these young people the possibility 
of forming good and trustful relationships. They have been unable to make 
peer contact and develop peer relationships, which has had a negative impact 
on the development of their social skills. Previous research indicates that 
children who grow up with violence in the home have impaired social 
competence. Friends are meaningful agents in gender role socialization and 
have an indirect effect on the outcome of inter-generational transmission of 
the perpetration of violence. 

The adults in the community could have intervened but, in particular, 
neighbors and teachers chose not to do so. Despite everything, teachers are 
regarded as betrayers only in those cases in which the teenagers expressly 
asked for help and did not receive it. The teenagers' statements about "social 
services and BUP and all that shit apply only after they have met one or 
more of these professionals and given them a chance.2 As soon as such a 
meeting occurs, the teenagers become negative and doubtful and their 
images of social services personnel as possible support persons changes. 
Only one teenager describes the contact with social services as having been 
positive while three had good experiences with BUP and six informants 
relate that they have had positive contacts with the police. The teenagers do 
not trust social services personnel. The reason they give for this distrust is 
that they have discovered that social workers repeat the disclosures of 
teenagers to their parents, despite promises not to do so. The young people 
also feel that they have been thwarted, disregarded and violated by social 
services personnel. It must be noted that the step taken towards seeking help, 
towards climbing out of the morass created by the culture of silence, has 
always been a long and arduous one to take. 

Though there are dissimilarities, there is widespread agreement among 
the teenagers' narratives about their intense feelings of inner loneliness. All 

2 BUP is the Swedish acronym for the Children's and Youth Psychiatric Services. 
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of the narratives share a common core lexicon as they speak of feeling 
''"'alone, invisible and unimportant. That nobody sees that I exist, nobody 
cares about me... terribly abandoned and left out. " The boys are restless and 
have an intense need for activity; perhaps the loneliness becomes less 
palpable if they are constantly busy. TTie girls also fill their days with a great 
many activities. Activity bordering on restlessness is a hallmark of the girls' 
personalities but they have a different sort of calm than do the boys about 
carrying out their plans. The absence of social support has taken the 
possibility of feeling trust for anyone away from the teenagers, yet they 
clearly express a need for it. The fathers' demands for secrecy have 
precluded the children in the family from obtaining support from some other 
adult in their surroundings and intensified the distrust and suspicion, created 
early on, which they feel towards those around them. The teenagers are 
thereby prevented from solving their development issues, such as the vital 
issue of identity, which makes them insecure and causes their self-images to 
become diffuse and weak. 

The distrust of the world around them created by their childhoods has 
functioned as a protective device to shield them from further harm and 
betrayal. Perhaps the greatest change occurs when the lack of trust and the 
suspicion give way and the young people begin to rely on another individual, 
something which could be observed during the course of the study. They 
have begun to trust and have been able to speak openly of the evil in their 
lives. They have dared to trust me, in many cases the first adult to have been 
given their full confidence. 

One of the dangers inherent in growing up in the proximity of violence is 
that the situation supplies undesirable role models. How are the teenagers to 
find role models other than their parents when their fathers' rules prevent 
them from gaining insight into the methods of interpersonal relationships 
practiced in other families? They have no other role models from whom they 
can learn and the teenagers state in defeat that their fathers have wrongly 
affected their development. He can get them to feel they are bad, to be 
suspicious and manipulative and to provoke violence they really do not want 
to take place and from which they dissociate themselves. 

The conditions under which they grew up have given this study's 
informants frames of reference that differ from those of their peers. The girls 
in particular have become masters at "reading people and situations." The 
teenagers occupy a place apart among their peers, they are regarded as 
deviant and are teased, beaten and bullied. The pattern has recurred even 
when they have moved and changed schools. It is clear that these children 
are doubly victimized. The violence perpetrated by the father in the home is 
mirrored at school. The teenagers do not seem to have strategies for coping 
with this further victimization. The "inherited vulnerability" has left them 
with fewer resources for avoiding violence and victimization in situations 
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outside of the home. 
The teenagers do not feel that they truly belong to the family, the school 

class or even the world. They belong to emptiness, to loneliness. At the same 
time, they are worried about their mothers and siblings and feel responsible 
for their safety and security. 

Previous research says that children who are victims of and witnesses to 
violence present physical symptoms such as headache, stomach problems, 
asthma, sleep disturbances and the like. In this study, the teenagers' 
disclosures tell another story. None of the fifteen informants mention 
asthma, headache or sleep disturbances as reported in other studies. 
However, I do find abuse of food and other substances and dependencies to 
be present among the teenagers as well as swings in their emotional states 
and recurring psychological declines. 

The youths display school-related symptoms and effects which can be 
considered as violence-related, though these are not nearly as strong and 
clear as those named in other research. The teenagers relate that truancy and 
irregular attendance, weak performance and difficulty concentrating at 
school have not been unusual for them. According to previous research, the 
"children of family violence" have difficulty acquiring a sense of personal 
boundaries which in its turn can lead them to use violence to solve problems 
at school. For the teenagers in this study, violence at school has most often 
been restricted to the bullying they have been subjected to and only rarely 
has involved violence that they themselves have perpetrated upon others. 
These are young people who consciously divert violence and do not trigger 
it. 

A change occurs during the course of the study. Becoming older has 
brought the teenagers new knowledge and understanding. Our interviews 
and discussions may also have been meaningful. Through putting their 
thoughts into words, the informants had the opportunity to formulate their 
opinions and assign meaning to the events of their lives. Telling their stories 
helps to effect changes in their self-images. Their perception of the violence 
that occurred during their childhoods has clearly changed; today, the 
teenagers have a different concept of what it means to live a "normal life." 

The boys do not want to become like their fathers and the girls are 
determined not to accept situations like those of their mothers. Despite these 
statements, the boys have on occasion hit their girlfriends and believed that 
the girls deserved to be hit and the girls have remained with their boyfriends 
even after having been humiliated and abused by them. This indicates that 
the reproduction of violence has functioned largely according to the theory 
of transmission. The boys explain their use of violence by saying that the 
girls goaded them into it, which excepts them from responsibility. The girls 
who have been battered by their boyfriends most often find an explanation 
that relieves their boyfriends from guilt in their eyes, such as alcohol or 
drugs. The girls blame themselves. 
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A socially inherited tendency towards violence could be intimated with 
regard to the boys while the girls are found once again in the position of 
victim. The teenagers do not want to assume the patterns of their parents, yet 
their social heritage still seems to catch up with them. It is difficult for them 
to shake off and be rid of the childhood experiences which have been carved 
into them. They cannot identify the core, what they should be running from 
or casting away. They do not know why the violence has occurred, therefore, 
they also do not know which ghosts they must battle and which bogeymen 
should be exposed to the light of day. However, this uncertainty does not 
lead them to abandon their attempts. 

If there is no support to be found in their surroundings, whether at home, 
school or within the community, the support must be created within the 
teenager himself or herself and this is precisely what has occurred. The 
teenagers have made changes within the given frames of reference, they 
have developed "help towards self-help." They have been able to bypass the 
demand for silence without betraying the family. They have shaped their 
thoughts into words through poems, diaries, fables, short stories, plays, 
lyrics and all else they could devise. They no longer allow the culture of 
silence to fully dominate them. They have spoken out through the written 
word, the directed word from a stage or through music. 

The teenagers in this study show great powers of resistance. Through 
their creative abilities, they have found coping strategies via forms of 
expression other than the perpetration of violence. They can conserve or 
confront their own situations and most frequently choose the latter. These 
teenagers have established goals to live a different kind of life, to behave 
differently than their parents and to seek out strategies to avoid becoming 
like them. These are precisely the factors which have been held by various 
researchers to be decisive in the successful development of resilience. 
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Bilaga 1 

Är Du TONÅRING (13-19 år) 

och lever/har levt i en familj där kvinnan 

misshandlats? 

Orkar Du berätta hur det känns? 
Kontakta då TONÅRSPROJEKTET! 

Ring Katarina 090 -16 69 37 Skriv till Tonårsprojektet 
090 -13 55 20 Pedagogiska Institutionen 

Umeå Universitet 
901 87 Umeå 

Du far vara anonym. 



Bilaga 2 

Till Dig som är TONÅRING ! 

I mitt arbete med TONÅRSPROJEKTET söker jag kontakt med 
ungdomar som lever/har levt i en familj där någon form av våld har 
förekommit. Det kan vara olika sorters våld; psykningar, tråkningar, 
riktiga sparkar och slag, sexuella övergrepp eller hot om våld. Det 
behöver inte vara så att Du som tonåring själv blivit utsatt för våldet. 
Det räcker med att ha sett eller hört de våldsinslag som förekommit i 
hemmet. 

Syftet med TONÅRSPROJEKTET är att genom tonåringarnas egna 
berättelser få en förståelse för deras livsvillkor. Få en kunskap om hur 
tonåringen klarar av sin vardag och hanterar sitt liv. Varje tonårings 
berättelse är personlig och mycket unik och behandlas därför med största 
försiktighet. 

Tystnadsplikt är självklar! Likaså gäller att allt som sägs eller skrivs är 
avidentifierat så att ingen tonåring eller annan familjemedlem ska gå att 
känna igen. 

Då jag är ensam om att arbeta med TONÅRSPROJEKTET behöver 
ingen tonåring riskera att måsta prata med mer än en person och inte 
heller att någon annan än jag vet vem/vilka som deltar i projektet. 

Om Du känner att Du är en av dem som skulle kunna delta med Din 
berättelse så hör av Dig! Du kan vara anonym första gången Du ringer. 
Om det sedan känns som om Du vill delta i projektet så bestämmer vi en 
tid för att träffas. När vi har träffats personligen några gånger så vet Du 
mer om hur projektet går till och Du kan bestämma om Du vill erbjuda 
Din berättelse. Det är hela tiden Du själv som har rätt att bestämma om 
Du vill delta eller inte. Och om du påbörjar så har Du rätt att avbryta 
när Du vill, om det skulle kännas så. 



Bilaga 2 

Jag är väldigt angelägen om att få kontakt med Dig som har något att 
berätta! 

Ring mig! 

TONÅRSPROJEKTET Katarina Weinehall 

Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, 901 87 UMEÅ 

Telefon: 090 - 16 69 37 (arbetstid) 090 - 13 55 20 (helger, 
kvällar och övrig tid) 



Bilaga 3 

ENKÄT. 
Sätt kryss i lämpliga rutor! 

[ ] flicka 
[ ] pojke 

[ ] åk7 [ ] åk8 [ ] åk9 

När Katarina var i min klass och pratade om tonåringars liv 

[ ] då var jag med [ ] dåvarjagintedär 

* Ibland händer det något och man blir rädd eller ledsen. Hur gör 
Du när det händer Dig? 

[ ] går omkring och tänker på det 
[ ] försöker låta bli att tänka på det 
[ ] pratar med någon om det, till ex mamma 

skolsköterskan 
pappa 
kamrat 
syskon 
någon vuxen 
lärare 

* Har Du någon Du känner att Du kan lita på och prata med om 
"allt"? 

[ ] ja 
[ ] nej 

[ ] jag önskar att jag hade det 
[ ] jag har inget behov av det 
[ ] 



Bilaga 3 

* Katarina pratade även om otäcka saker som kan hända i 
familjen (misshandel, missbruk, sexuella övergrepp...)« Om något 
sådant skulle hända i Din familj, skulle Du då: 

[ ] berätta för någon 
[ ] inte berätta för någon 

* Om Du skulle berätta, på vilket sätt skulle Du då vilja att det 
skulle gå till? 

[ ] någon ser att det är något och frågar mig 
[ ] jag ringer/skriver själv anonymt dit man kan få råd och hjälp 
(Bris, Bullen, Dialog....) 
[ ] jag väljer själv när jag vill berätta och för vem jag vill berätta 
[ ] 

* Om Du inte skulle berätta, vad skulle det då bero på? 

[ ] det är för svårt att prata om så svåra saker 
[ ] jag skulle inte vilja avslöja familjen 
[ ] jag skulle vara rädd för vad som skulle hända 
[ ] ingen skulle tro mig 
[ ] 

* Katarina berättade om TONÅRSPROJEKTET, där tonåringar 
som har upplevt våld i hemmet ger sin berättelse. Våld i hemmet 
kan vara olika saker för var och en. Vi har olika foreställningar 
om vad det är för något. 

Hur skulle Du beskriva våld i hemmet? Vad är "våld i hemmet" 
för Dig? Skriv här nedanför: 

TACK för att Du fyller i enkäten! 
Om Du vill prata med mig så ring 090-13 55 20 (helger, kvällar) 

090-16 69 37 (arbetstid) 



Bilaga 4 

100 Daglist liv i familjen: 
01 "nonnalt" familjeliv 15 tänka på annat/dagdrömma 
02 familjens ekonomi 16 anmäla 
03 familjens känsloklimat 17 ha kontroll på känslorna 
04 civilstånd och heWhalvsyskon 18 stå ut 
05 "familjeregler" 19 supa 
06 kommunikation 20 be till Gud 
07 våld, alkohol 21 ljuga 
08 sexuella övergrepp 
09 pornografi 400 Känslor att hantera: 
10 ordning/struktur 01 ensamhet 
11 kaos/oordning 02 maktlöshet 
12 mysig situation 03 misstro, otrygghet 
13 tung situation 04 rädsla 
14 första våldshändelsen 05 glädje 
15 värsta " " " 06 längtan 
16 senaste " " " 07 önskan 
17 efter 08 sorg 
18 ville haft annorlunda 09 saknad 
19 bofast/flyttat 10 hämnd 

11 hat 
200 Relationer: 12 ilska, vrede 
01 mamma 13 oro 
02 pappa 14 ansvar 
03 syskon 15 utanförskap 
04 släkt 16 skam 
05 vänner 17 skuld 
06 "partner" 18 tillit 
07 lärare 19 samhörighet 
08 fosterfamilj 20 ångest 
09 BUP, soss, polis, elevvård, grannar 21 äckel 

22 svek 
300 Strategier för att klara vardagen: 23 hot/utsatthet 
01 oro/ansvarstagande 
02 bli snällare/bättre 
03 protestera/göra motstånd 
04 hålla sig borta 
05 ingripa/agera 
06 självmordsförsök 
07 förlåta 
08 berätta/söka hjälp 
09 tiga 
10 ätproblem (anorexi/bulimi) 
11 matsituationer 
12 kreativa uttryckssätt 
13 söka kunskaper 
14 rymma/fly 



Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

60< 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

Bilaga 4 

Våld som villkor: 
våldet 
alkohol, droger 
orsaken till händelserna 
möjlig hjälp, önskvärd hjälp 
att pappa kan döda mig, döda oss 
"könskultur" 
barndom och uppväxt 
hur våldet påverkat mig, oss 
förklaring, förståelse, analys 
pappas våld 
mammas utsatthet 
projektet 
minnen 
egna handlingsmöjligheter 
otillfredsställda behov 
föräldrarnas relation 
otrohet 
djur 
framtiden 

Självbild: 
positiva ord om mig själv 
negativa " " " " 
hur jag är 
lik/olik mina föräldrar 
begåvning/skolprestationer 
utseende 
psykiskt stark/svag 
ensamvarg 
annorlunda 
utmaningar 
kreativitet 
förmåga att "läsa" andra 
mer vuxen, mogen 





AKADEMISKA AVHANDLINGAR 
vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

1. Backman, Jarl. Preferensbedömningar av ljudintensitet. En jäm
förelse mellan sensoriska och preferentiella bedömningstyper. 
1971. 
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