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Abstract 
Drawing upon data from a qualitative interview study on the life stories of young women, the 

aim of this study is to analyze young womens experiences of difficult life events. Special interest 

is directed to how cultural frameworks are reflected in young women’s stories about themselves 

and the family and school worlds they have lived in. During a period of almost four years, I 

conducted deep interviews with ten young women on two to four occasions. They were between 

the ages of sixteen and twenty at the time of the first interview and of different classes and local 

origins. The young women were recruited to the study through leaders of a youth detention 

home and of a girl group activity. Methodologically, the thesis is based in the general field of 

narrative research and more specifically in the field of feminist life story research. I employed a 

holistic and thematic content analysis inspired by hermeneutic interpretation and the mainly 

focus has been on what was told in the stories. 

The thesis is written in a context of feminist epistemology and from a critical perspective (cf. 

Harding, 1986, 2004). It includes, among other things, an assumption that there is a social, 

cultural and historically created imbalance of power between different groups in society (cf. 

Anderson, 2003). The theoretical concepts that form the basis of this part of the theoretical 

framework are social worlds (cf. Shibutani, 1955), exclusion (cf. Goffman, 1963; Young, 1990, 

2000), belonging (cf. Molin, 2010; Spånberger Weitz, 2011), agency (cf. McNay, 2003, 2004), 

space of agency (cf. Eduards, 2002) and social positions (cf. Anderson, 2003).  

The young women´s stories about family gathered around experiences of parents’ 

separation, family violence, parental substance abuse and the separation from parents. Their 

stories of school life gathered mainly around experiences of being different and othered, and 

these experiences of otherness and alienation were closely linked to bullying, school difficulties 

and to a general unhappiness at school (cf. Andersson, 1995). In contemplation of life as a series 

of life events, the young womens stories highlight the importance of difficult life events and the 

impact they have had on their ability to live their lives. The results portray the importance of 

considering life as a series of moving events, instant and recurring, and of understanding the 

consequences of social structures on how life and its conditions change and are linked across 

borders, between different worlds and different times. In a consideration of the life events as 

variable, instantaneous and sometimes recurring and changing, every life event has to be viewed 

as new and important to pay attention to, both as an event in itself and also how this event 

spreads to other moments and contexts than the time and world in which it occurred. In the 

assumption of life as moving and of life events as essential elements in a changeable life course, 

available positions and spaces of agency are made visible in the young womens stories. The 

cultural frameworks of the good family, the real schoolgirl and an authentic I represent 

structuring principles for how the events are possible to understand and talk about for the 

young women. They can be considered as ideal images that both increase and limit their 

opportunities to make difficult life events and their own actions in relation to the events  

understandable. In this thesis, it becomes visible that, in order to understand young women’s 

experiences of difficult life events, we need to place experiences in a context where the different 

circumstances, such as social positions and local structures, are made visible, analyzed and 

reflected upon. 

Key words: Young women, life story, difficult life events, cultural frameworks, social worlds, 

otherness, belonging, agency, space of agency, social position, school difficulties. 



 



 

Förord 
Plötsligt sitter jag här och skriver de sista orden i min avhandling och den 

dag som länge känts så avlägsen är oväntat här. Precis som så många före 

mig kan jag konstatera att det är flera människor som jag vill tacka för att det 

till sist blev en avhandling. Först av allt vill jag rikta min största tacksamhet 

till de unga kvinnorna som så frikostigt delat med sig av sina livsberättelser. 

Det har varit en förmån att få träffa er, lära känna er och följa ert liv en liten 

bit på vägen. Ni har funnits i mina tankar under många år och kommer 

sannolikt att finnas kvar där länge till. Ni är alla fantastiska och jag önskar er 

all lycka i ert fortsatta liv! 

Ett innerligt tack går till min handledare, Gun-Marie Frånberg, som med 

varsam hand lotsat mig genom det snåriga fält som ett avhandlingsskrivande 

utgör. Dina insiktsfulla och kloka kommentarer har väglett mig i mitt 

skrivande och jag har alltid upplevt att du litat på mig och mitt omdöme. Det 

har betytt otroligt mycket och du är en förebild för mig! Tack också till min 

biträdande handledare Eva Silfver, som kom in i mitt avhandlingsskrivande 

när jag hunnit en bit på vägen. Du har med dina noggranna läsningar och din 

skarpa blick bidragit till att både min text och jag som forskare utvecklats 

mycket. Ett stort tack vill jag också rikta till Mona Livholts och Héctor Pérez 

Prieto för er fina läsning av min text vid mittseminariumet, samt till Marie 

Karlsson för dina värdefulla kommentarer i samband med mitt slut-

seminarium. För det finansiella stödet till min forskarutbildning vill jag rikta 

tack till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Genus-

forskarskolan (Umeå Centrum för genusstudier) samt Kempefonden. 

Under mina år som doktorand har jag ingått i flera olika tvärvetenskapliga 

sammanhang. Inom dessa finns en rad betydelsefulla personer som jag vill 

tacka. På Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik 

och vägledning tillhörde jag i början av min forskarutbildning en liten 

doktorandgrupp, och jag minns våra seminarier med glädje. Tack Agneta 

Lundström, Birgit Andersson, Carina Hjelmér, Charlotta Edström, Karin 

Engdahl och Lena Lidström! Denna lilla grupp växte under senare år när vår 

institution inlemmades i den större Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap. Jag vill tacka alla er som under åren deltagit i dessa 

seminarier, både för era läsningar av mina texter och för att jag fått 

förmånen att läsa era texter. Under alla år har Lisbeth Lundahl varit 

seminarieledare för dessa doktorandgrupper och jag vill rikta ett extra stort 

tack till dig. Du har inte bara varit en riktigt bra seminarieledare, utan också 

visat för mig hur en senior forskare kan bemöta och bemöda sig om att läsa 

och otroligt noggrant, konstruktivt och respektfullt kommentera 

doktoranders texter. Ett extra varmt tack vill jag också ge till institutionens 

prefekt Gunnar Schedin. Utan ditt stöd hade det inte blivit någon 

avhandling. Tack för att du alltid visat att du tror på mig! 



 

Jag har också haft förmånen att få tillhöra Genusforskarskolan, ett av 

Umeå universitets enligt min mening finaste forskarsammanhang. På 

internat, kurser, seminarier och andra av Genusforskarskolan anordnade 

sammankomster har en rad viktiga människor funnits. Först av allt vill jag 

tacka de seniora forskare som styrt skutan på våra olika träffar: Annelie 

Brännström-Öhman, Ann-Lousie Silfver, Erika Sörensson, Hildur Kalman, 

Linda Berg och självklart vår samordnare Monica Forsell-Allergren! Ni har 

alla på olika sätt betytt mycket för mig under min doktorandtid och jag är så 

glad för att jag fått möjlighet att få ta del av allt som Genusforskarskolan haft 

att erbjuda. På forskarskolan har jag också träffat många otroligt duktiga och 

fina doktorandkollegor och några av dessa vill jag särskilt lyfta här; Ann 

Sörlin, Elisabeth Olivius, Erik Sigurdsson, Ethel Kautto, Gunilla Stenberg, 

Katarina Blume, Katarina Kärnebro, Lisa Harryson, Maria Strömbäck, 

Petra Green och Tamara Andersson. Tack för att ni gjorde min tillvaro som 

doktorand betydligt ljusare och mycket trevligare!  

Hösten 2008 var jag med och startade Flickforsk! Nordic Network for 

Girlhood Studies, ett nätverk som samlar forskare som på olika sätt 

intresserar sig för flickors liv och villkor. Det har varit otroligt förmånligt att 

få tillhöra denna forskargrupp och jag kommer aldrig att glömma våra resor 

till flickforskningskonferensen i New York och till Ingmar Bergmans Fårö. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till Bodil Formark som bjöd in mig och som 

genom sitt engagemang och sitt inspirerande sätt lärt mig mycket. Tack 

också till Anna-Karin Frih, Eva Söderberg och Maria Margareta 

Österholm. 

Under tiden som doktorand går livet utanför universitets väggar vidare 

och här vill jag framförallt tacka Lena Jonsson, min fina barndomsvän! Du 

har ett hjärta av guld och ditt stöd, din uppmuntran och våra samtal har 

betytt mer för mig än du någonsin kan ana! Jag vill också rikta ett varmt tack 

till Stefan, Jessica, Isak och Wilma, våra fina vänner i Åre. Ni följer er dröm 

och för det är ni mina förebilder. Varje gång jag fått möjlighet att träffa er 

fylls jag av glädje och livslust! Jag vill också tacka alla mina fina vänner som 

funnits vid min sida under de här åren; ursviksmammorna Helena, Jamilla, 

Janina, Johanna och Malin, mina barndomsvänner Linda, Nina, Sarah och 

Stina och bergsbyborna Erika, Micke, Ia, Lisa och Calle. Ni lär mig så 

mycket om världen varje dag och era livsöden har gett mig perspektiv på min 

tillvaro som doktorand.  

Slutligen vill jag tacka min familj. Min mamma Ingegerd och pappa Rolf, 

som alltid ställer upp i vått och torrt och stöttar mig, vilka vägar jag än väljer 

att gå. Ni har format mig till den jag är idag, och tro mig, jag är faktiskt 

ganska stolt över den jag blivit! Tack också till min kära syster Johanna! 

Tack för att du är den du är och för att du alltid tror på mig och finns där för 

mig. Jag är så tacksam att jag har fått just dig som syster. Vi ska ha många 

fina år i vårt paradis tillsammans med våra familjer! Mina svärföräldrar 



 

Anne och John vill jag också skicka ett tack till. Jeg synes det er dejligt hver 

gang jeg har mulighed at vare sammen med jer! Så till sist, Martin, mannen i 

mitt liv. Du är mitt livs största kärlek, bästa vän och förebild! Tack för ditt 

stöd, för att du alltid ser ljust på tillvaron och för att du gett mig det bästa jag 

har. Ingemar och Lilly- mina fina barn. Tack för att ni får mig att leva nu. Ni 

börjar bli stora och jag är så stolt över er! Varje dag tillsammans med er är en 

ära för mig. Jag är oändligt tacksam och glad över att vara er mamma och att 

jag får vara en del av era livsberättelser. 

Ett snöigt och vackert Ursviken med Doris vid min sida, den 27 januari 2015. 

Anneli Nielsen 



 



 

Innehållsförteckning 
Abstract  
Förord  
1. Inledning 1 

Att sätta ned foten 1 
Kristin 2 
Varför unga kvinnor? 10 
Vinnande flickor och sårbara unga kvinnor 11 
Syfte och frågeställningar 16 
Avhandlingens disposition 17 

2. Forskningsöversikt 19 
Unga kvinnor och berättelser 20 
Kön och skola 23 
Identitet och femininiteter 23 
Motstånd 25 
Andra flickors betydelse 26 
Flickor och skolsvårigheter 28 
Svåra livshändelser 30 
Familjens värld 31 
Skolans värld 32 
Sammanfattande reflektion 35 

3. Teoretiskt ramverk 37 
En kritisk feministisk ansats 37 
Sociala världar 39 
Tillhörighet 41 
Utanförskap 41 
Handlingskraft 42 
Handlingsutrymme 43 
Sociala positioner och makt 45 
Kön, klass och ålder 46 
Sammanfattande reflektion 47 

4. Metodologi, material och tillvägagångssätt 49 
Narrativ forskning och berättelser 50 
Livsberättelser 51 
Livsberättelser i ett feministiskt perspektiv 53 
Forskarens roll 55 
Studiens utformning 57 
Urval 57 
Verksamheterna och de unga kvinnorna 59 
Den inledande kontakten 64 



 

Intervjuerna 66 
Tolkning och analys 70 
Berättelserna i text 72 
Metodreflektion 74 
Etiska ställningstaganden 75 

5. Familjen 79 
Familjen som nödvändighet och norm 79 
Erfarenheter av det goda familjelivet 81 
Längtan efter ett gott familjeliv 82 
En förändrad familjevärld 84 
Föräldrars separation 84 
Våld i hemmet 90 
Att leva med missbrukande föräldrar 96 
Separeras från föräldrarna 103 
Sammanfattande reflektion 111 

6. Skolan 113 
Skolan som normskapande arena 113 
En skola som är min 115 
Ett nytt sammanhang 117 
En vuxen som ser mig 118 
Inte som de andra 121 
Mobbning 122 
Ingen riktig flicka 128 
Skilda världar 135 
Våldet och skolan 138 
Hävda sin avvikelse 145 
”Det var ju det där med skolan…” 147 
Sammanfattande reflektion 152 

7. Självförståelse 155 
Självskap, självgörande och autencitet 156 
Den jag egentligen är 157 
På lika villkor 158 
Ytterligare tillhörigheter 160 
Trygghet och respekt 161 
Kamratvärlden 163 
Det förflutna och framtiden 165 
Stolhet och offerskap 166 
Tankar om framtiden 169 
Dåligmående 175 
ADHD och Borderline 179 
Dåligmående på institutioner 182 
Sammanfattande reflektion 189 

8. Vid sidan av 191 



 

Svåra livshändelser och kulturella tolkningsramar 191 
Tillhörighet och utanförskap 193 
Handlingskraft och handlingsutrymme 195 
Kön och klass 196 
Familjen och skolans värld 199 
Studiens implikationer 200 

Summary 203 
Introduction 203 
Theoretical framework 204 
Family 205 
School 207 
Self-understanding 208 
Concluding remarks 210 

Referenser 213 
Elektroniska källor 236 
Pressmaterial 236 

Bilagor 237 



 



1 
 

1. Inledning 

Att sätta ned foten 

Hör du hur det skriker inom mig? 

Har du någonsin blivit så 

fängslad av din sorg att du inte längre kunnat andas? 

Har du känt på morgonen när du vaknar  

att allt saknar mening, 

att det inte skulle spela någon roll  

om du klev upp till den grå vardagen eller inte, 

att du ändå inte fyller någon funktion när du andas? 

Har du känt vid dagens slut  

att du flyter in som en skugga bland andra människor 

och när du tittat dig i spegeln 

förstått varför ingen vill se dig? 

Önskar du varje kväll när du går och lägger dig 

att du aldrig mer ska behöva vakna? 

 

Om du gör det, då måste du vara jag… 

Den här dikten har Kristin skrivit. Hon är en av de unga kvinnor
1
 som jag 

intervjuat för den här avhandlingen och jag träffade henne på Grankullens 

institution, ett av Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdoms-

hem.2 Hennes liv hade varit kantat av svåra livshändelser, både i relation till 

familjen och skolan, och dikten sammanfattar på ett rakt sätt hur Kristin 

upplevde sig själv, sin plats i tillvaron och sitt mående under våra möten. 

Den gestaltar upplevelser av ensamhet, uppgivenhet och kanske allra 

tydligast en känsla av att stå vid sidan av och inte höra till eller ha någon 

betydelse, varken för sig själv eller för andra. 

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att undersöka unga 

kvinnors berättelser om svåra livshändelser och specifikt fokus riktas mot 

berättelser om familjen och skolan. Kristins livsberättelse får inleda 

avhandlingen och jag väljer att presentera hennes berättelse redan nu för att 

                                                             
1 Innebörder i ord och begrepp gör något med det beskrivna och med läsarens känsla för en text och ett 

sammanhang (Lundgren, 2001; Magnusson, 2013). Flicka, tjej, tonårsflicka, ung kvinna – alla benämningar 

för, i större eller mindre utsträckning, med sig en kulturell och historisk betydelse och tillför något till bilden 

av den människa som kategoriseras som de olika begreppen. I den här texten har jag valt att företrädesvis 

använda begreppen flicka eller ung kvinna. De människor som är fokus i avhandlingen skulle med allra 

största säkerhet inte kategorisera sig själva som vare sig flickor eller unga kvinnor, utan som tjejer (jfr 

Ambjörnsson, 2003; Johansson, 2010a; Magnusson, 2013). Anledningen till att jag ändå väljer att använda 

begreppen flicka och ung kvinna grundar sig framförallt i ett teoretisk och analytisk ställningstagande. Flicka 

och ung kvinna har en historia, de är omskrivna och forskade om. Begreppen binder ihop det kroppsliga och 

det materiella med tiden och med det kulturellt föränderliga (jfr Oinas & Ahlbeck-Rhens, 2007 tolkning av 

begreppet kön). Tjej är, utifrån min betraktelse, ett begrepp med en kort historia och med en tidlös förankring 

(se Magnusson, 2013 för en djupare diskussion kring begreppen flicka och tjej). 
2 SiS särskilda ungdomshem är statliga institutioner som vårdar ungdomar som är placerade enligt SoL 

(Socialtjänstlagen) eller tvångsomhändertagna enligt LVU (Lagen om vård av unga) eller LSU (Lagen om 

sluten ungdomsvård). Verksamheten beskrivs mer ingående på sidan 61-62. 
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introducera läsaren i något av det som den här avhandlingen kommer att 

handla om. Berättelsen visar hur Kristin agerat och navigerat genom 

uppväxten och hur hon tänker om händelser i livet, sig själv och sin uppväxt 

idag. Hennes berättelse är i det här sammanhanget unik men vissa aspekter 

går att känna igen i de andra unga kvinnornas berättelser (jfr Sjöblom, 

2008). De unga kvinnorna som jag intervjuat för den här avhandlingen kan 

emellertid inte enhetligt beskrivas. Det går inte heller att säga att de, deras 

familjer eller deras liv är på ett särskilt sätt (jfr Bengtsson & Gavelin, 2004). 

De förenas i egentlig mening endast av det faktum att de upplevt svåra 

livshändelser (jfr Claezon, 1996). Jag vill därför poängtera att syftet med att 

lyfta fram Kristins berättelse inte är att peka på det för avhandlingen 

generella utan snarare att ge en bild av en livsberättelse och dess specifika 

karaktär.
3
 

Kristin 

När jag träffade Kristin för första gången var hon tjugo år och hade bott på 

Grankullens institution i några år. I slutet av vårt första samtal frågade hon 

mig om jag ville följa med till hennes rum. Jag tackade ja och vi gick 

tillsammans genom den långa korridoren till rummet som låg längst bort. 

Det var litet, med vita väggar och ett golv belamrat med kläder, cd-skivor och 

böcker. Vi satt på golvet bland Kristins saker och lutade våra ryggar mot 

sängkanten. Hon spelade musik, läste sina egna dikter och visade bilder på 

sin familj. Det var speciellt en bild som fastnade i mitt minne för lång tid 

framåt. Det såg ut som ett vanligt familjeporträtt och på bilden satt Kristin 

och hennes syskon. På deras ryggar hängde ryggsäckar. De satt nära 

varandra och tittade rakt in i kameran, men utan att le. Bakom dem stod en 

äldre kvinna som såg ut som en farmor eller mormor. När Kristin berättade 

om bilden blev det dock klart för mig att det inte var någon vanlig 

familjebild. Kristin och hennes syskon var på ett av de behandlingshem för 

missbrukare där deras mamma bodde under perioder och de hade nyss 

hälsat på henne där. Kvinnan som stod bakom dem på bilden var den 

socialsekreterare som skulle följa med Kristin tillbaka till hennes 

familjehem. 

Kristin föddes under det tidiga nittiotalet och var mamma Katarinas och 

pappa Kalles första gemensamma barn. De var drogmissbrukare redan innan 

graviditeten och deras missbruk fortsatte även efter Kristins födelse. Det 

                                                             
3 Intervjuutdrag från mina intervjuer med Kristin ligger som underlag för den nedskrivna livsberättelsen. Allt 

i berättelsen är följdaktligen något Kristin berättat för mig, även om den nedskrivna berättelsen ger en bild av 

att detta är något som en utomstående betraktare förmedlar. Tanken om att det är Kristin som berättar får 

därför betraktas som underförstådd. Berättelsen är formad i samråd med Kristin. Den är anonymiserad och 

dessutom har vissa mindre betydelsefulla delar ändrats för att försvåra igenkänning. I avhandlingen kommer 

jag ibland att lägga in längre utdrag från de unga kvinnornas livsberättelser och i likhet med Kristins 

berättelse utgår dessa från det som de unga kvinnorna berättat för mig även om jag inte tydligt uttrycker det i 

texten. 
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första året i livet tillbringade familjen på ett behandlingshem för 

missbrukande föräldrar och deras barn, men föräldrarna klarade inte av att 

sluta med drogerna. Kristin blev därför omhändertagen när hon var ett år 

och placerad i ett familjehem, men hon kände sig aldrig hemma där.4 Hon 

hade svårt att passa in i familjen och hade ofta en känsla av att vara ensam 

även när hon var tillsammans med de andra. Barnen i familjen hade svårt att 

acceptera henne och hon upplevde ofta sig själv som det svarta fåret.5 

Kristin berättar vid flera tillfällen att de inte visade känslor i familjen och att 

ingen pratade om saker som hände. Hon hade aldrig någon relation till 

familjehemspappan och upplevde att han inte såg henne, att hon inte 

betydde något för honom och att han behandlade henne som luft. Relationen 

till mamman i familjehemmet var annorlunda, men Kristin hade svårt att 

komma henne nära. 

Under åren i familjehemmet slutade aldrig Kristin att längta efter och 

vänta på att hennes riktiga mamma skulle komma och hämta henne. Hon 

fortsatte att ha kontakt med mamma Katarina men kontakten var hela tiden 

sporadisk och beroende av missbruket. När mamman var djupt inne i sitt 

missbruk kunde det ibland gå år mellan deras möten men när hon befann sig 

på behandlingshem träffades de, ibland på behandlingshemmen och ibland i 

de lägenheter där mamman bodde för stunden. Kristin beskriver att hon ofta 

kände oro för mamman som var så ensam och redan när Kristin var liten 

försökte hon trösta och skydda sin mamma: 

… Jag minns speciellt en snubbe som alltid slog henne. Jag tyckte synd om henne… 

Alltså jag vet inte… (A: Du var så liten och ändå tänkte du så mycket på hur hon 

hade det?) Jag kom ihåg, hon sa till mig en gång att jag, en gång när han hade slagit 

henne så låg hon och grät i dubbelsängen. Då gick jag och la mig bredvid och så sa 

jag att hon skulle lägga sig på min arm och så skulle hon få låna min napp… Sådär 

”kom mamma så blir allt bra”... 

När Kristin började skolan upplevde hon återigen att hon inte hörde till och 

att hon inte heller tilläts ta plats, varken i kamratgruppen eller i 

klassrummet. Kristin kände sig ofta ensam, rädd och framförallt annorlunda. 

Hon beskriver också sig själv som annorlunda och berättar att hon inte hade 

några vänner på den tiden. Familjen bodde i en stor stad men Kristin gick på 

en liten skola där alla visste vem Kristin var och alla kände därför till att hon 

inte levde tillsammans med sina riktiga föräldrar. Hon tror att de andra 

barnen tyckte att hon var udda på grund av det. De retade henne och hon 

kände sig utanför. Det var dock inga vuxna i skolan som uppmärksammade 

                                                             
4 Familjehem utgörs av enskilda familjer som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för längre tids 

vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2012). 
5 Kursiveringar som är insprängda i berättelserna syftar till ord och begrepp som de unga kvinnorna själva 

använt i sitt berättande. 
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att Kristin blev retad och hon upplevde ofta att hon själv fick skulden för det 

som hände. 

Kristin berättar också att hon hade svårt att lära sig saker och svårt att ta 

till sig det som hände i skolan. Hon tror att hennes första fröken inte tyckte 

om henne. Fröken kritiserade Kristin och gav henne skulden för saker som 

hände i skolan. Hon stängdes ute från undervisningen och från gemen-

skapen med de andra barnen och fick vara ensam i ett separat klassrum: 

… Jag vet inte vad jag hade gjort henne men jag fick inte jobba med de andra 

barnen. Jag fick sitta i en bänk nere i en mörk källare med mitt skolarbete (A: 

Ensam?) Ja, jag fick inte vara i klassrummet.  Jag förstod inte vad jag gjorde fel…(A: 

Nej, sa hon aldrig heller vad det var som gjorde att du?) Hon sa att jag inte gick att 

ha i klassrummet, att jag betedde mig dåligt, att jag bråkade med mina kamrater… 

Så att jag inte kunde vara bland dem… 

När Kristin var sju år uppdagades att pappan i familjehemmet var 

alkoholmissbrukare och att han var våldsam mot familjehemsmamman. Han 

drack framförallt på helgerna när Kristin var yngre men missbruket ökade 

gradvis. Till slut drack han varje dag. Under det sista året som pappan bodde 

i familjen präglades livet av hans missbruk och våld. Kristin, familjehems-

mamman och de andra barnen flydde till en kvinnojour, och polisen 

hämtade pappan. Efter en tid på det skyddade boendet flyttade de till en 

annan stad. I familjehemmet pratade de aldrig om det som hade hänt men 

pappan fortsatte att trakassera dem. Kristin minns att han stod utanför deras 

lägenhet och skrek och bankade på dörren. Det gjorde henne rädd men 

samtidigt tyckte hon också synd om honom för att han, precis som Kristins 

mamma, var så ensam. 

Efter tio år i familjehemmet tvingades Kristin flytta eftersom familjehems-

mamman blivit sjuk och inte längre orkade ta hand om henne. Hon berättar 

att det kändes hemskt att lämna den familj där hon hade bott största delen 

av sin uppväxt. Kristins biologiska pappa var sedan något år tillbaka drogfri 

och hon flyttade in i hans nya familj. Det kändes som att hon trängde sig på 

och hon kom inte överens med pappans nya sambo. Kristin hade svårt att 

förhålla sig till de krav och förväntningar som ställdes i familjen. Samtidigt 

som det inte var bra att lyckas fick ingen misslyckas och hon upplevde att det 

var allra bäst att vara ingenting. Kristin berättar också att pappan slog henne 

ibland, framförallt när hon svarade emot och inte gjorde som han ville. 

Under mellanstadietiden förändrades Kristins situation i skolan på olika 

sätt. Hon trivdes bättre i skolan, tyckte om och kände förtroende för den 

lärare hon hade. Hon fick också sin allra första bästa vän, Ida. Kristin 

beskriver det som en fantastisk känsla: 

… Vi lekte varje dag… (A: Minns du hur det kändes när du fick en kompis?) Ja, jag 

minns det, jag har skrivit det i min bok. Det kändes som såhär sockerdricke-

bubblande magglädje känsla (A: Typ som att vara kär?) Ja, men såhär sockerdricka 
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i magen liksom… När man somnar på kvällen så vill man bara lägga sig tidigt så att 

man vaknar och kan leka med varandra igen...  

Ida och Kristin var alltid tillsammans och spenderade mycket tid hemma hos 

Ida. Idas mamma arbetade jämt och var borta en stor del av tiden. Det var 

därför ingen vuxen som hade någon uppsikt över vad flickorna gjorde och 

över vad som hände omkring dem. Idas åtta år äldre bror började utsätta 

Kristin för övergrepp och under två års tid, när Kristin var mellan tio och tolv 

år, våldtog han henne vid återkommande tillfällen. Kristin kunde inte berätta 

för någon om det som hände eftersom Ida var hennes första, bästa och enda 

vän. Hon var så rädd för att förlora henne. Hon pratade inte heller med 

vännen Ida om det som hände men hon trodde att Ida visste vad som pågick. 

Under den här tiden började Kristin må allt sämre. Hon blev medveten, 

funderade över livet, hittade samband och började förstå mer om det som 

hände och det som hänt. Situationen i skolan var svår att hantera och Kristin 

berättar att hon inte längre klarade av sig själv. Hon blev klassens clown fast 

hon inte själv ville det. Det var den enda rollen som fanns tillgänglig för 

henne och den fungerade också som ett skydd och som en bekräftelse på att 

hon faktiskt fanns för någon annan. De många uppbrotten och känslan av att 

aldrig höra till gjorde det svårt för Kristin att odla vänskap och i skolan hade 

hon ingen möjlighet att bilda några varaktiga relationer med vare sig lärare 

eller andra barn. I relation till skolan, dess verksamhet och människorna i 

den kände hon sig fortfarande annorlunda och utanför. 

När Kristin var elva år började hon skada sig själv på olika sätt, bland 

annat genom att inte äta och genom att skära sig på armarna. Hon beskriver 

det som att hon kände att hon behövde straffa sig själv och att skärandet var 

ett sätt att känna att hon levde. Det började med några rispor i armen men 

eskalerade snabbt till ett ofta återkommande och intensivt självskadande. 

Skärandet, anorexin och dåligmåendet upptog mer och mer av Kristins liv 

och situationen runt henne förvärrades. Till slut blev Kristin omhändertagen 

och placerad på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende).6 Kristin trivdes 

ganska bra på behandlingshemmet och läste in betyg i kärnämnena, men 

fortsatte ändå att skada sig själv och började successivt använda droger. 

Efter att Kristin bott i några år på behandlingshemmet flyttade hon till en 

egen lägenhet och började på ett av gymnasiets nationella program med 

estetisk inriktning. Hon beskriver att hon mådde mycket dåligt under den 

här tiden och att det var svårt att klara skolan. Situationen förvärrades hela 

tiden och Kristin skar sig själv alltmer. Skärandet blev ett beroende samtidigt 

                                                             
6 HVB-hem (Hem- för vård och boende) är ett vård- och behandlingshem som på uppdrag av socialtjänsten 

tar emot barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2012). Under 2008 fanns 363 HVB-hem i Sverige och de allra 

flesta av dessa drevs i privat regi. HVB-hemmen vänder sig till barn och ungdomar som av olika anledningar 

inte kan bo hemma. Barnen och ungdomarna är placerade enligt SoL, och LVU och placeringen kan alltså vara 

en frivillig- eller en tvångsplacering. 2008 var cirka 6000 barn och ungdomar placerade inom någon form av 

HVB verksamhet (Socialstyrelsen, 2009). 
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som blodet och smärtan lindrade den inre tomheten och ångesten hon 

kände. 

Kristin tror att personalen på skolan såg att något var fel. Hon upplevde 

att de försökte hjälpa henne och hon kände att de verkligen brydde sig om 

henne. Men Kristins droganvändning trappades upp och hon levde ett 

dubbelliv. Hon klarade skolan på dagarna och använde droger, framförallt 

amfetamin och tabletter, på kvällarna och nätterna. Till slut hade allt gått för 

långt. Hon orkade inte längre med det dubbla livet och tog överdoser vid 

flera tillfällen: 

Det var kaos… Det var jag och en tjej som hette Sanna och vi hade bott på samma 

behandlingshem (…) Hon och jag bodde grannar, vi hade lägenheter, och… Vi gjorde 

det tillsammans, det här med drogerna och allt, och jag kunde inte andas utan 

henne. Utan henne var jag ingenting och… Hon försvann också sen och skaffade ett 

liv… […] Jag släppte allt, jag gick över gränsen med allt… Vi drog i varandra mycket 

och jag tror att hon kände att ”shit, vi är på väg ner i ett fall här som inte kommer att 

gå att stoppa”. Så hon vände där… (A: Hon kunde vända där?) Mmm, men det kunde 

inte jag…7 

Kristin berättar att hon upplevde att människor i hennes omgivning inte 

orkade med henne till slut, att hennes mående och att hon som människa 

inte längre betydde något för någon. Hon berättar också att hon blev utsatt 

för nya övergrepp i samband med missbruket och att hon kände sig ägd av 

andra människor. Hon hade ingen kontroll över livet längre och till slut gav 

hon upp. Efter en fest tog Kristin en medveten överdos av droger och alkohol 

och hon menar att hon hade dött om inte hennes vän Elin hittat henne 

medvetslös i lägenheten. Efter självmordsförsöket blev Kristin tvångs-

omhändertagen enligt LPT (Lagen om Psykisk Tvångsvård) och inlagd på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Hon blev bälteslagd vid ett flertal tillfällen 

och försökte ta sitt liv upprepade gånger. 

Efter månaderna inom den psykiatriska slutenvården flyttades Kristin 

mellan olika behandlingshem och slutenvårdsavdelningar. Hon skar sig själv 

intensivt och använde droger kontinuerligt. En natt när hon befann sig på en 

sluten psykiatrisk vårdavdelning blev hon hämtad av fyra poliser i en 

piketbil. De handfängslade henne, la henne på bilgolvet och körde henne i 

drygt fyrtio mil till Backen, ett av SiS särskilda ungdomshem. Det var första 

gången som Kristin befann sig på en låst behandlingsinstitution och hon 

berättar att hon kände sig rädd, kränkt och illa behandlad: 

                                                             
7När jag i de unga kvinnornas citat skriver (…) betyder det att jag tagit bort någon del från det de berättat. Det 

kan till exempel vara en mening som upprepar det de redan sagt, en del som innehåller något som jag tagit 

bort för att avidentifiera berättelsen eller ett kort avsnitt som innehåller något som jag tolkar som 

ovidkommande för det de berättar om i sammanhanget. I våra samtal har vi också ofta återvänt till samma 

sekvens som i en tidigare berättelse och när jag skriver […] betyder det att jag länkar samman två citat som 

handlar om samma händelse men där händelsen är berättad om vid två olika tillfällen. 
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… Jag önskar inte någon, inte ens min värsta ovän att vara där. Man blev behandlad 

som ett djur. Ingen trodde på en. Var personalen på dåligt humör, svarade man fel 

på någon fråga som de ställde… Alltså, man fick i princip bo på isoleringen. Man 

blev helt överfallen och avklädd och in i isoleringen och så skulle man vara där hur 

länge som helst och ligga och gråta. Så kom de och tittade i en lucka och frågade 

”har du lugnat ner dig” när man ligger och är ledsen… och det enda man fick höra 

var ”nähä” och så gick de igen. Så kunde de komma efter flera timmar… Det var 

katastrof… (…) (A: När du skriver ”tappar fotfästet helt” [på ”Vägen genom livet”, 

min anm.], hur?) Jag tappade helt verklighetsuppfattningen, jag förstod ingenting. 

Jag trodde att jag var död, jag visste inte om jag levde. Jag trodde inte att man 

kunde bli behandlad så illa på ett ställe där man skulle få hjälp… Det är för mig 

helt… Och jag hade aldrig suttit på låst sådär, utom på psyket då… Jag var så jävla 

rädd den natten när jag kom dit, jag visste ingenting…(…) Jag mådde jättedåligt i 

början när jag var där. Jag minns en morgon när vi skulle stiga upp och jag orkade 

verkligen inte. Jag kände bara att benen inte skulle bära mig och jag var så jävla 

ledsen, men alla var tvungna att kliva upp och gå ner till frukosten i samlad trupp, 

och jag liksom ”jag vill inte”. Jag mådde jättedåligt, jag ville inte sitta med alla de 

andra, tjejer jag inte känner och käka frukost, jag orkade inte det… Då bar de ned 

mig till frukosten och satte mig på golvet i matsalen, alla bara stirrade… För att alla 

var tvungna att lämna avdelningen på morgonen och gå ner på nedervåningen för 

de gjorde ju alltid visitation varje morgon… 

Efter att Kristin bott några månader på Backen blev hon flyttad till 

Grankullens institution där jag senare träffade henne. Vid vårt första möte 

hade hon bott på institutionen i några år och hennes upplevelser därifrån var 

annorlunda. Hon berättar att placeringen där var det bästa som hänt henne 

och hon kände sig uppmärksammad, respekterad och trygg. När Kristin 

fyllde tjugoett betraktades hon dock som vuxen och fick därför inte längre 

stanna på Grankullen. Vid tiden för flytten kände hon sig vilsen och rädd och 

ville egentligen inte lämna institutionen eftersom den efter flera år blivit som 

ett hem för henne. Hon flyttade till en lägenhet där hon bodde några 

månader men efter ungefär ett halvår placerades hon ännu en gång på en 

sluten psykiatrisk vårdavdelning. Ångesten var återigen så stark att hon inte 

längre ville leva. Sista gången jag träffade Kristin var hon tjugotre år och 

kämpade hårt för att överleva och för att hantera sitt missbruk och 

självskadande. Hon hade daglig kontakt med den psykiatriska öppenvården, 

var sjukskriven och bodde i ett stödboende. Med jämna mellanrum blev hon 

inlagd på den psykiatriska slutenvårdsavdelningen. Vardagen var tung att 

leva i, tomrummet stort och svårt att fylla och en inre ensamhet och oro 

omgav henne. Kristin hade kontakt med sin mamma men mamman var 

djupt inne i sitt missbruk och Kristin trodde att mamman inte hade länge 

kvar att leva. När hon tänkte på sina föräldrar kände hon ibland besvikelse 

men ändå förståelse: 

… Det är många som undrar om jag inte känner ilska över allt och om jag är arg på 

min mamma eller pappa… Och alltså, vissa grejer, det är klart att jag blev besviken 

när jag var liten och de lovade att de skulle komma och de aldrig dök upp, det är 

klart att jag blev besviken många gånger men jag känner inte så mycket ilska. Och 

det är många som säger att ”om mina föräldrar hade gjort så hade jag hatat dem” 
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men det skulle jag aldrig kunna göra… Därför att de har ju inte valt att knarka för 

skoj skull, kanske första gången… Men sen, det är ju ingenting man gör för att man 

tycker att det är roligt till slut… Det är en sjukdom… 

Kristin vänder och vrider mycket på sina tankar och upplevelser och i våra 

samtal både tolkar och omtolkar hon vissa delar av sin egen berättelse. Hon 

reflekterar över sitt liv och sina val och berättar bland annat om vissa saker 

som hon önskar att hon själv hade gjort annorlunda. Men trots allt som hänt 

i Kristins liv är hon noga med att lyfta fram att hon inte vill att hennes liv 

skulle ha varit något annat. Hon tänker att livet format henne och hon 

känner sig stolt över den människa hon är idag. 

  * 

Vardagen är fylld av händelser och de allra flesta av dessa passerar genom 

våra liv utan att göra några större avtryck. Det finns dock livshändelser som 

utgör vändpunkter och som både för stunden och under längre tid förändrar 

livets riktning. I den här avhandlingen undersöker jag berättelser om svåra 

livshändelser. Min förståelse och mitt sätt att applicera begreppet har vuxit 

fram i nära relation till det empiriska materialet. Dess betydelse har formats 

med utgångspunkt i Giddens (1999) begrepp ödesdigert ögonblick (fateful 

moment) och Johanssons (2010a) tolkning av Glynos & Howarth (2007) 

begrepp dislokatorisk händelse (dislocatory event). Svåra livshändelser 

betecknar i den här avhandlingen både kritiska ögonblick då en avgörande 

händelse förändrar möjligheten att leva vidare som tidigare (jfr Giddens, 

1999) och många upprepade händelser som omformat det förgivet tagna och 

förändrat nutida och framtida livsvillkor. Dessa plötsliga och återkommande 

händelser har placerat de unga kvinnorna vid vägskäl och krävt att de fattat 

avgörande beslut om livet och för sin framtid (ibid.) De har synliggjort 

vardagens föränderlighet och tvingat de unga kvinnorna att hitta nya sätt att 

handla och andra positioner att inta (jfr Johansson, 2010a). Vilka nya 

positioner som gjorts tillgängliga har inte varit på förhand givet utan 

tillgängligheten har formats i relation till rådande kulturella tolkningsramar 

(jfr Glynos & Howarth, 2007).8 

Kristins livsberättelse säger oss något om hennes erfarenheter av såväl 

kritiska ögonblick som återkommande svåra livshändelser men också om 

samhället och dess sätt att fungera. Den visar också hur Kristin använder 

sina erfarenheter för att förstå sig själv och för att konstruera en meningsfull 

bild av sig själv och sitt liv (jfr Pérez Prieto, 2006). Kristins berättelse om 

uppväxten gestaltar många svåra livshändelser som haft betydelse för hur 

hennes vardagliga livsvillkor formats, som till exempel en otrygg och rörig 

familje- och skolsituation, föräldrarnas missbruk och psykiska ohälsa, 

                                                             
8 På sidan 11 beskriver jag min definition av kulturella tolkningsramar. 
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upplevelser av våld och övergrepp i och utanför hemmet och myndigheters 

ingripande i hennes liv. Kristin berättar också om smärtan av att bli tagen ur 

sitt sammanhang och om den längtan och vilsenhet som gömmer sig i 

separationers efterverkningar. Vid såväl stora som små förändringar i 

hennes liv framgår att det alltid var någon annan som hade kontrollen och 

Kristin beskriver hur hon ofta inte förstod saker som hände i livet. Hon 

upplevde många gånger att ingen lyssnade på henne eller frågade vad hon 

önskade. De gånger som Kristin blev sedd handlade det framförallt om att 

hon uppmärksammades för att hon själv gjort fel. 

Jag träffade Kristin och nio andra unga kvinnor ett flertal gånger inom 

loppet av ungefär fyra års tid.9 Under dessa år utvecklades hela tiden mitt 

avhandlingsarbete. Ett avhandlingsarbete är en process och forskningsfrågan 

förändras i relation till vunna lärdomar under processens gång. I början var 

mitt fokus i forskningsfrågan uteslutande riktat mot skolan och mot 

upplevelser av skoltiden, men under åren som gått och genom mina möten 

med de unga kvinnorna, insåg jag att jag inte kunde undersöka upplevelser 

av skolan utan att samtidigt undersöka upplevelser av livet runtomkring. De 

unga kvinnornas berättelser förmedlade om och om igen att vare sig skolan 

som institution eller deras upplevelser i skolan var isolerade från samhället 

och livet utanför (jfr Holm, 2008). Kristins reflektioner om skolan visar 

detta på ett tydligt sätt: 

… Skolan blir ofta en jobbig grej, eller en svår sak för många som mår dåligt i deras 

liv, för att det är någonting som man vill lyckas med men som man inte orkar ta tag 

i (…) Orsakerna kan vara de här till exempel [Kristin pekar på Vägen genom livet]… 

När Kristin tänker över skolans betydelse i sitt liv hade vi nått till slutet av 

vårt första samtal. Kristins Vägen genom livet
10

 var fylld av svåra 

livshändelser och i hennes berättelse vävdes upplevelserna av dessa hela 

tiden samman. Skolans värld var en del av livet. Händelser i livet, vare sig de 

inträffade i skolan eller utanför skolan överlappade varandra och gav 

varandra betydelse, både för stunden men också i ett längre livsperspektiv. 

Berättelsen visar att det skulle vara svårt att förstå berättelser om händelser i 

skolans värld utan att samtidigt förstå berättelserna om livshändelser 

utanför skolan (jfr Conolly, 2006; Spånberger Weitz, 2011). Därför betraktar 

jag i den här avhandlingen skolan som en del av de unga kvinnornas liv. 

                                                             
9 Fem av de unga kvinnorna befann sig på Grankullens institution, fyra träffade jag genom tjejgrupps-

verksamheten Kristallen och en av de unga kvinnorna kom jag i kontakt med genom mitt tidigare arbete som 

lärare. I kapitel fyra beskriver jag urvalet, verksamheterna och de unga kvinnorna närmare.  
10 Vägen genom livet är en tidslinje som jag använde i intervjuerna med de unga kvinnorna. På sidan 66-67 

beskriver jag dess funktion mer ingående.  
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Varför unga kvinnor? 
Flickors och unga kvinnors livsvillkor har sedan 1980-talet varit i fokus för 

forskning inom olika områden (Formark, 2013; Formark & Brännström-

Öhman, 2013). Hur flickor och unga kvinnor berörs av, hanterar och 

uttrycker upplevelser av svåra livshändelser samt skolans roll och betydelse, 

är emellertid ett område som det finns begränsat med forskning inom 

(Andersson & Sallnäs, 2007; Lundberg, 2005). Rent generellt har nationell 

forskning med fokus på barn och ungdomar som lever under svåra 

livsförhållanden haft en deskriptiv inriktning och ofta saknas könsperspektiv 

i studierna (Lundberg, 2005). De studier som finns visar att flickors och 

unga kvinnors sätt att hantera svåra livshändelser inte uppmärksammas (se t 

ex Andersson, 1995; Berglund, 1998; Kolfjord, 2003). Studierna visar också 

att en svår livssituation har betydelse för unga kvinnors livsvillkor inom 

områden som fysisk och psykisk hälsa, arbete och familjebildande samt för 

flickors och unga kvinnors skolgång och framtida möjligheter (se t ex 

Berglund, 1998; Björnsson, 2005; Kolfjord, 2003, 2004). 

Inom flera olika forskningsområden påtalas att forskning som handlar om 

ungdomar som lever under svåra livsförhållanden framförallt riktar 

uppmärksamhet mot pojkar och i många fall förbiser flickors situation. Detta 

har medfört att det finns lite kunskaper om flickors erfarenheter av svåra 

livsvillkor (se t ex Aspenbäck et. al., 2005; Forsling, 2001). Pojken utgör 

därmed normen och flickan blir undantaget och avvikelsen från normen. I 

den mån flickor varit i centrum har därför ofta såväl begrepp som kunskap 

och föreställningar om pojkar applicerats på flickor och deras situation 

(Forsling, 2001). Flera studier visar att detta har till följd att flickor å ena 

sidan betraktas som mer avvikande och mer svårhanterliga (Jackson, 2006; 

Osler & Vincent, 2003; Ullmanen & Andersson, 2006) och å andra sidan 

osynliggörs (Forsling, 2001; Jonsson, 1972; Lundström & Sallnäs, 2003; 

Sjöberg Backlund, 2002). I skolans värld och inom utbildningsvetenskaplig 

forskning marginaliseras också flickor i vissa sammanhang och det verkar 

framförallt handla om flickor som har svårt i skolan (jfr Nielsen, 2010a). Den 

utbildningsvetenskapliga forskningen under senare tid har främst varit 

inriktad mot pojkar och då främst mot pojkar med skolsvårigheter av olika 

slag (SOU, 2010:35). Inom denna forskning antas elever i skolsvårigheter 

framförallt vara elever och i synnerhet pojkar och det kontextuella 

sammanhanget osynliggörs. Flickor är frånvarande, både som kategorier och 

som individer (Nielsen, 2010a) och studier visar att många av de 

skolsvårigheter som flickor upplever verkar vara dolda för de vuxna i skolan 

(jfr Osler, 2006; Osler & Vincent, 2003). 

Även om flickors och unga kvinnors erfarenheter och livsvillkor inte lyfts 

fram och synliggörs inom vissa områden är de framträdande inom många 

andra områden. Under senare delen av 1900-talet och under 2000-talet har 

till exempel motstridiga diskurser om flickor och unga kvinnor varit synliga 
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såväl nationellt som internationellt (Aapola, Gonick & Harris, 2005; Nielsen, 

2010a; Wiklund, 2010). 

Vinnande flickor och sårbara unga kvinnor11 

Diskurser om flickor och unga kvinnor har betydelse för samhällets syn på 

flickors och unga kvinnors situation och i förlängningen också deras villkor i 

det vardagliga livet (Nielsen, 2010a; Söderberg & Frih, 2010). Före-

ställningar om kön formas inom vardagliga och alltid närvarande diskurser 

som skapas i och även är en del av skapandet av det sociala, politiska, 

kulturella och historiska samhället vi lever i (Fahlgren, 2007). En diskurs 

utgör ett ramverk för hur världen är möjlig att förstå och tala om (Börjesson 

& Palmblad, 2007). Begreppet diskurs avser föreställningar och normer som 

påverkar vad som kan sägas, tänkas och hur en individ kan agera i ett 

specifikt sammanhang. Diskurser verkar på en personlig individuell nivå och 

en bredare samhällelig lokal och global nivå samt är en del av ett föränderligt 

fält av maktstrukturer. Vissa diskurser är dominanta och andra är 

marginaliserade och de kan förenas, motarbeta och överlappa varandra 

(Foucault, 2008). I den här avhandlingen gör jag diskurser begripliga och 

analytiskt tillgängliga genom att betrakta dem som kulturella tolkningsramar 

(jfr Karlsson, 2006b). Min förståelse av begreppet kulturell tolkningsram 

utgår från Scheffs (2005) tolkningar av Goffmans (1974b) begrepp frame 

(tolkningsram) som en dialogisk förbindelse mellan ord och handling och 

mellan individen och strukturen. Förståelsen utgår också från Mishlers 

(2004) begrepp lines of forces (kraftlinjer) som beskriver hur den kulturella 

kontexten formar kulturella kraftlinjer som bäddas in i och har verkan på 

människors möjligheter för berättande (jfr också Forkby, 2007). Kulturella 

tolkningsramar formas i relation till rådande diskurser och utgör normativa 

ramar för hur människor kan berätta, förstå och begripliggöra erfarenheter 

och fenomen i sin omvärld (jfr Eriksson, 2006; Karlsson, 2006b). De utgör i 

min förståelse människors tolkningar av delar av diskurser och formar en 

länk mellan människors berättade erfarenheter och större sociala strukturer 

(jfr Scheff, 2005). Människor använder både medvetet och omedvetet 

kulturella tolkningsramar för att organisera sina sociala världar, för att förstå 

sig själva på ett meningsfullt sätt (jfr Bjerrum Nielsen, 2010) och för att göra 

motstånd mot rådande kulturella antaganden (jfr Karlsson, 2006b). 

Kulturella tolkningsramar kan också jämföras med Horsdals (1999) begrepp 

kulturella berättelser, som syftar till att förklara hur människors 

förståelsehorisont och deras berättelser formas i relation till maktrelationer 

och narrativa strukturer i kulturella sammanhang och rum. Detta har 

                                                             
11 Avsnittet är en omarbetning av delar av det tidigare publicerade bokkapitlet ”Flickor i skolsvårigheter” 

(Nielsen, 2010) i Frih & Söderbergs (2010) bok En bok om flickor. 
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betydelse för vem som i en kultur har rätt att ifrågasätta och i en förlängning 

förändra berättelserna. 

I texten som följer ger jag en beskrivning av hur två mer eller mindre 

etablerade och konkurrerande diskurser om flickor vuxit fram både 

nationellt och internationellt under senare delen av 1900-talet och 2000-

talet.
12

 Jag kommer att visa hur dessa diskurser om flickor produceras och 

reproduceras inom statligt och icke-statligt finansierade rapporter och 

studier. I presentationen kommer också den mediala rapporteringen att 

beröras eftersom den ger en fingervisning om hur diskurserna växer fram, 

slår igenom och formas till kulturella tolkningsramar även i det dagliga talet 

om kön och om flickors och unga kvinnors livssituation. 

Den vinnande flickan 

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. 

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, flickor mår sämre än pojkar, flickor utsätts 

oftare för trakasserier och både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller. 

Det är slutsatser som kommit fram när nu DEJA idag lämnar sitt slutbetänkande 

Flickor, pojkar, individer- om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling 

i skolan (SOU, 2010:99). 

Dagens skola gynnar flickor. Nya rapporter slår fast: Pojkar blir omkörda i 

skolundervisningen. Är pojkar mindre smarta än flickor? Självklart inte. Ändå 

presterar flickorna bättre i skolan än pojkarna i alla ämnen utom idrott (Aftonbladet, 

27 november 2010). 

Diskursen om flickan som vinnare har växt fram parallellt med 

återkommande rapporter om flickor som lyckas i dagens skolsystem 

(Nielsen, 2010a). I bland annat statliga undersökningar från början av 2000-

talet och från tidiga delen av 2010-talet samt i en rad olika tidningsartiklar 

uppmärksammas flickors goda prestationer i skolan. The Program for 

International Students Assessment (PISA) är en internationell survey-

undersökning och standardiserad bedömning som utförs i närmare 70 

länder världen över. PISA undersöker elevers prestationer inom områdena 

matematik, naturvetenskap och läsning (OECD, 2006). Undersökningar från 

det senaste årtiondet visar att flickor gått mer framåt och presterar bättre än 

pojkar inom alla dessa områden, och resultaten underbygger ett antagande 

om att flickor som grupp gynnas i dagens skola (Lahelma, 2005). Även vid 

en nationell analys av elevers slutbetyg från grundskolan blir det tydligt att 

flickor har bättre betyg än pojkar i alla ämnen utom idrott och hälsa 

(Utbildningsdepartementet, 2004). 

                                                             
12 Det är intressant att notera att varianter av dessa diskurser går att spåra tillbaka ända från slutet av 1800-

talet (se t ex Frih, 2007). 
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I ett internationellt perspektiv har flickors goda skolprestationer i relation 

till pojkars dåliga uppmärksammats på bred front sedan 1990-talet och 

snarast skapat en medial panik angående vad som betraktas som pojkars 

underprestation (se t ex Bjerrum Nielsen, 2004; Kane, 2006; Lahelma, 

2005; Lahelma, Arnesen & Öhrn, 2008). Trots att könsskillnaden varit känd 

sedan 1970-talet har den inte väckt så stort intresse i Sverige och i den 

nationella forskningen (Öhrn, 2002b) förrän under det senaste årtiondet. En 

rad rapporter och artiklar om ämnet har publicerats inom såväl forskning 

som dags- och kvällspress och frågan har också fått ökad uppmärksamhet i 

politiska sammanhang. I de mediala artiklarna ställs nästan utan undantag 

flickors goda prestationer i relation till pojkars låga, eller sämre, prestationer 

och diskussionerna kretsar många gånger runt tanken om att flickor, alla 

flickor, gynnas av den nutida skolans utformning (se t ex Aftonbladet, 18 

november 2010). I mångt och mycket laddas ordet prestation med en i det 

närmaste negativ klang och flickors goda prestationer får idag stå hand i 

hand med antaganden om att flickor gynnas på bekostnad av pojkar i en icke 

jämställd skola (Lahelma, Arnesen & Öhrn, 2008).  

Förklaringar till såväl flickors goda som till pojkars låga prestationer söks 

i dolda strukturer och vad som antas vara feminina undervisningsformer 

(Bjerrum Nielsen, 2004) och i en antipluggkultur som utvecklats i vissa 

pojkgrupper (Frosh, Phoenix & Pattman, 2002). Orsaken till köns-

skillnaderna antas vara komplexa och här framhålls bland annat förändrade 

krav på skolan, omskapade normer och könsroller samt politiska insatser 

som framförallt syftat till att förändra flickors situation i skolan och därmed 

stärka deras resultat (jfr Bakken et. al., 2008 för ett djupare resonemang). 

Flickors förbättrade prestationer och möjligheter i skolan förklaras också 

med att det i första hand är deras situation som varit föremål för påverkan 

och förändring. Dessa ändrade förutsättningar antas ha gett flickor möjlighet 

att utöka antalet tänkbara positioner i skolans värld (Weiner vid 

Utbildningsdepartementets forskarseminarium, ref. i Utbildnings-

departementet, 2004). 

Diskursen om flickan som vinnare har också vuxit fram i relation till en 

internationellt etablerad girl-power diskurs (jfr Aapola, Gonick & Harris, 

2005) samt till en nordisk jämställdhetsdiskurs (jfr Formark & Brännström-

Öhman, 2013). Dessa diskurser formar ett normativt ideal med utgångs-

punkt i individuell emancipation som positionerar flickor och unga kvinnor 

som starka, självständiga individer med makt och möjlighet att göra allt de 

vill (Formark & Brännström-Öhman, 2013). I relation till dessa diskurser tar 

en kulturell tolkningsram om en ny flicka plats i det offentliga rummet, i 

forskning och i mediala sammanhang (se t ex Bjerrum Nielsen, 2004; Öhrn, 
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2002b).
13 Den nya flickan antas klara sig bra i skolan, göra sin röst hörd, 

agera aktivt och öppet för att nå sina mål (Bjerrum Nielsen, 2004) och 

omges samtidigt av en föreställning om att hon har en möjlighet att få allt 

(se t ex Lucey, Melody & Walkerdine, 2003; Ringrose, 2007). Hennes succé 

ger en bild av social rörlighet och ett mer jämställt samhälle än tidigare 

(Ringrose, 2007). I samma ögonblick ligger dock förändringskravet och 

ansvaret på att bli den de vill och att aktivt ta sin plats på flickorna själva 

(Oinas & Collander, 2007). 

I kontrast till denna diskurs som positionerar flickor som vinnare 

existerar en diskurs där unga kvinnor framställs som en grupp i kris. 

Parallellt med rapporter om flickors framgång i skolan och i andra samman-

hang berättas en annan historia om den unga kvinnan. Den historien 

handlar om psykisk ohälsa och sårbarhet. 

En sårbar ung kvinna 

I nationella utredningar och i media rapporteras gång på gång att unga 

kvinnor mår sämre än den övriga befolkningen (se t ex BRIS, 2012, 

Folkhälsorapport, 2009; Individ & familjeomsorg lägesrapport, 2008). 

Rapporterna rör områden som skolan, psykisk ohälsa, drogbruk och annan 

social problematik. I nationella undersökningar redovisas till exempel att 

den psykiska hälsan och allmänna trivseln med livet hela tiden försämras för 

tonårsflickor och unga kvinnor (se t ex Danielsson, 2006; Folkhälsorapport, 

2009). Självmordsförsök, självskadebeteenden, alkoholförgiftning och andra 

akuta tillstånd av berusningsdrickande ökar särskilt bland flickor och unga 

kvinnor (Folkhälsorapport, 2009; Individ & familjeomsorg lägesrapport, 

2008). Unga kvinnor rapporterar själva att de känner stor oro, ångest och 

stress inför olika situationer i livet och framförallt inför tillvaron i skolan 

(Folkhälsorapport, 2009; SOU, 2006:77; Wiklund, 2010). Även i social-

tjänstens rapporter märks en ökning av åtgärder riktade mot just 

tonårsflickor. Tvångsomhändertaganden enligt LVU och SoL ökar bland 

flickor mellan 13 och 18 år. Andelen tonårsflickor som omhändertas var 

under 2000-talets början, i förhållande till befolkningsutvecklingen, större 

än andelen pojkar. Det har den aldrig varit tidigare (Individ & familjeomsorg 

lägesrapport, 2007). 

Även i media har unga kvinnors ohälsa uppmärksammats och här 

återkommer en bild av tonårsflickan som särskilt sårbar och som tillhörande 

en grupp i kris. Det rapporteras om att unga tonårsflickor dricker mer 

alkohol, använder mer droger, att de allt oftare deltar i kriminella aktiviteter 

samt att de mår allt sämre psykiskt (se t ex Aftonbladet, 12 mars 2008; 

                                                             
13 I en forskningsöversikt om förändrade könsmönster i skolan lyfter Öhrn (2002b) fram studier som 

förhåller sig till föreställningen om den nya flickan. Öhrn ställer sig kritiskt till tanken om en ny flicka och 

konstaterar att det framförallt handlar om förändrade forskningsmetoder samt förskjutningar i könsmönster 

än nya interaktionsmönster som ersätter gamla. 
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Aftonbladet, 5 februari 2014; Dagens Nyheter, 13 augusti 2008; Dagens 

Nyheter, 5 april 2009, Dagens Nyheter, 19 november 2012). Insatser som 

riktas mot arbetet med tonårsflickors bristande psykiska hälsa målar upp en 

negativ bild av dagens tonårsflickor. De är benägna att skildra flicka och ung 

kvinna som sårbar, bräcklig och oförmögen att kontrollera sitt liv. Hon 

uppfattas vara i underläge, ha en bristande självkänsla och ha behov av stöd 

och råd för att bli och må bättre (jfr Börjesson, 1998; Sandström, 2009). 

Det finns en rad olika teorier om varför unga kvinnor i allt större 

utsträckning uppvisar och upplever psykisk ohälsa. Den höga förekomsten 

av psykisk ohälsa bland flickor och unga kvinnor tenderar att förklaras med 

att det är mer accepterat att tala om psykiskt mående idag, att ungdomar och 

framförallt unga kvinnor är mer benägna att skatta högre när det gäller 

psykisk ohälsa, samt att det är mer accepterat för dem att må dåligt 

(Folkhälsorapport, 2009). En annan förklaring betraktar psykisk ohälsa som 

en reaktion på övergripande samhällsproblem, som till exempel att det 

nutida samhället ställer orimliga krav och förväntningar på unga kvinnor (jfr 

Johansson, 2010a, 2010b). Det är dock vanskligt att tala om ökningar av 

samhälleliga fenomen, även om ökningar har stöd i statistiska mätningar och 

annan dokumentation. Förståelsen, bemötandet, ökningen och konstruk-

tionen av psykisk ohälsa bland unga kvinnor står sannolikt i nära relation till 

en rad sociala, kulturella och historiska faktorer som alla, var och en för sig 

och tillsammans, skulle kunna kasta ljus över frågan om flickors och unga 

kvinnors erfarenheter av psykisk ohälsa (jfr Johannison, 1994). Psykisk 

ohälsa, både som levd erfarenhet och som fenomen, formas och utvecklas i 

ett sammanhang. I de statliga rapporterna och i statistiska mätningar blir 

flickors och unga kvinnors hälsa något kollektivt och övergripande och varje 

enskild flickas ohälsa lyfts ur sitt specifika sammanhang. Den kollektivt 

framställda ohälsan skapar en kulturell tolkningsram som förstår flickor och 

unga kvinnor som särskilt sårbara, svaga och utsatta. 

* 

Diskurser om flickor och unga kvinnor strukturerar deras liv och möjligheter 

på olika sätt. De formar kulturella tolkningsramar för hur omvärlden och de 

själva förstår sin position i samhället. Dessa kulturella tolkningsramar 

påverkar vår förståelse av och vårt sätt att betrakta, bemöta och uppmärk-

samma flickors och unga kvinnors situation (Nielsen, 2010a; Söderberg & 

Frih, 2010). De kan få betydelse för flickors villkor och möjligheter i och 

utanför skolan, som till exempel genom ett politiskt beslut om att tillföra 

statliga medel till utbildningsvetenskaplig forskning med syfte att undersöka 

flickors psykiska ohälsa och pojkars underprestation (Utbildnings-

departementet, 12 juni 2008). De kulturella tolkningsramarna har också 

betydelse för de föreställningar som pedagoger och vuxna i skolan har om 
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flickor och deras behov. Det finns till exempel forskning som visar att 

diskursen om flickor som vinnare i dagens utbildningssystem skapar en 

kulturell tolkningsram om flickan som oproblematisk vilket riskerar att rikta 

uppmärksamhet från de flickor som inte lyckas i skolan (se t ex Aapola, 

Gonick & Harris, 2005; Lahelma, Arnesen & Öhrn, 2008; Osler, 2006; Osler 

& Vincent, 2003). Den gruppen flickor och unga kvinnor som inte haft 

samma möjlighet att förändra sin situation och att utveckla sina prestationer 

i skolan får idag liten uppmärksamhet. 

Diskurserna stänger ute och döljer de former av flickskap som inte följer 

den dominerande normen (Aapola, Gonick & Harris, 2005). I diskussionen 

om flickors prestationer i skolan och om deras psykiska ohälsa ges inte 

utrymme för de olika förutsättningar som omger flickorna som individer. 

När kön utgör en icke kontextualiserad och ensam variabel i diskussioner om 

prestation eller psykisk ohälsa, tas betydelsen av kön ur sitt sociala och 

kulturella sammanhang. Då döljs att frågor om rättvisa, jämställdhet och 

hälsa beror på andra faktorer än enbart kön (Walkerdine, Lucey & Melody, 

2001). I frågor som rör prestation i skolan tycks till exempel flickor från 

arbetarklass klara sig bättre i skolan än pojkar med liknande bakgrund 

(Björnsson, 2005) men de tycks inte ha erövrat skolan och dess domäner på 

det sätt som det finns tecken på att medelklassflickorna gjort (Aapola, 

Gonick & Harris, 2005; Francis & Skelton, 2005). Parallellt med statistik 

som visar att flickor lyckas i skolan åskådliggör också forskning och statliga 

rapporter historiskt välkända mönster, som att flickor är tystare, tar mindre 

plats och har en underordnad ställning i skolan (se t ex Bjerrum-Nielsen, 

2000; SOU, 2010:35). Trots att det rapporteras att flickor som grupp lyckas 

förhållandevis bra i skolan är det drygt 20 procent av alla flickor som inte 

når målen i ett eller flera ämnen i grundskolans årskurs nio. Nästan en 

tiondel av flickorna når inte behörighet för gymnasiet och en liten grupp 

elever, cirka 1 procent av flickorna och 1,2 procent av pojkarna, saknar helt 

slutbetyg från grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2004). Med andra 

ord är nästan hälften av de elever som lämnar grundskolan helt utan 

slutbetyg flickor. 

Syfte och frågeställningar 
Intresset för frågor om flickors och unga kvinnors livsvillkor i relation till 

svåra livshändelser har följt mig under många år och det är en rad olika 

händelser som är betydelsefulla för min förförståelse i ämnet och för 

drivkraften i min forskning. Under mina år som lärare, specialpedagog och 

jourkvinna på kvinnojouren träffade jag många unga kvinnor som på olika 

sätt hade det svårt i livet. Mina möten med några av dem har förbryllat mig, 

väckt frågor och lämnat mig med en känsla av att det var något jag inte 

förstod. I efterhand har jag fått veta att dessa unga kvinnor upplevt en rad 

svåra livshändelser men omgivningen, och jag med den, uppmärksammade 



17 
 

inte eller visste inte hur vi skulle bemöta dem och deras försök att med ord 

och handlingar förmedla sina livsvillkor till oss. Framförallt handlade mina 

funderingar om varför vissa unga kvinnors erfarenheter och livsvillkor 

hamnade utanför mitt, mina kollegors, skolans och samhällets synfält och 

förståelseram. 

Syftet med den här studien är att utifrån ett kritiskt feministiskt 

perspektiv analysera unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser och 

särskilt intresse riktas mot hur kulturella tolkningsramar tar sig uttryck i 

deras berättelser om sig själva och de sociala familje- och skolvärldar de levt 

inom. Fältet för studien kan emellertid inte betraktas som ett naturligt 

existerande sådant utan snarare som en konstruktion som ramar in och ger 

en bild av studiens fokus. I detta sammanhang ger uttrycket svåra 

livshändelser en bild av att erfarenheter av det sociala sammanhang som de 

unga kvinnorna lever i är en av utgångspunkterna för avhandlingen, och att 

detta sammanhang betraktas som rörligt och föränderligt. Centrala 

frågeställningar för att besvara detta syfte är; Vilka svåra livshändelser 

berättar de unga kvinnorna om och hur begripliggörs dessa? Vad framstår 

som betydelsebärande och vilka kulturella tolkningsramar blir synliga i 

berättelser om svåra livshändelser? Vilka begränsande och möjliggörande 

villkor kommer till uttryck i berättelserna? Hur kan dessa villkor förstås 

utifrån den historiska, sociala och kulturella kontexten som ramar in de unga 

kvinnornas liv? 

Avhandlingens disposition 
Den här avhandlingen består av åtta kapitel. I det första kapitlet har jag 

presenterat studiens inramning, syfte och frågeställningar. I andra kapitlet 

redogörs för relevant forskning som tangerar studiens problemområde och 

som dessutom utgjort inspiration under forskningsprocessen. I kapitel tre 

beskrivs den teoretiska ansats som präglat avhandlingsarbetet samt de 

teoretiska begrepp som format den analytiska verktygslådan. I det fjärde 

kapitlet berättar jag om metodologiska ställningstaganden, tillvägagångsätt 

vid materialinsamling samt etiska ställningstaganden. Kapitel fem, sex och 

sju utgör resultatdelen i avhandlingen och här presenterar jag mina 

tolkningar och analyser av det empiriska materialet.  I kapitel åtta knyter jag 

samman avhandlingens olika delar i en avslutande diskussion. 
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2. Forskningsöversikt 
Flickors och unga kvinnors livsvillkor har inte alltid betraktats som 

intressanta och relevanta att uppmärksamma eller studera (Söderberg & 

Frih, 2010). Bland annat har ungdomsforskningen vid flera tillfällen 

kritiserats för dess könsblindhet (se t ex Drotner & Rudberg, 1993; 

McRobbie, 1984/1989) och inom den nordiska forskningen konstaterades 

under 1980-talet att flickan hamnat mellan två stolar (se Formark, 2013 för 

en problematisering om argumentationen rörande osynliggörandet av 

flickor). Kvinnoforskningen hade förbisett flickorna genom att kategorisera 

dem som barn samtidigt som ungdomsforskningen inte beaktat flickor 

specifikt eftersom de var individer av kvinnligt kön (Söderberg & Frih, 

2010). Under de senaste årtiondena har dock flickors specifika livsvillkor 

tilldragit sig allt större uppmärksamhet inom olika forskningsområden, och i 

synnerhet inom det feministiska fältet (Formark, 2013). Ett specifikt 

feministiskt forskningsfält som lyfter fram betydelsen av att studera kön och 

ålder för att skapa kunskap om flickor har vuxit fram och etablerat sig såväl 

internationellt som i Sverige. Hösten 2008 bildades nätverket Flickforsk! 

Nordic Network for Girlhood Studie. Nätverket samlar forskare från de 

samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena (Söderberg & 

Frih, 2010) och har sitt organisatoriska säte vid Umeå Centrum för 

Genusstudier på Umeå universitet.  

Genom en analys av flickors livserfarenheter strävar samtida 

flickforskning efter att sätta såväl flickor som konstruktionen av flicka som 

kategori i centrum (Aapola, Gonick & Harris, 2005). Forskningen betonar 

särskilt talet om flickor, hur de behandlas, begränsas, disciplineras och 

uppmärksammas inom olika områden, t ex på skolan, inom familjen, i 

kamratgrupperna och i samhället samt deras egna upplevelser av sina 

livsvillkor (se t ex Driscoll, 2008; Mitchell, Reid-Walsh & Kirk, 2008). Inom 

den nordiska flickforskningen påtalas dessutom vikten av att uppmärk-

samma och undersöka flickors villkor med utgångspunkt i de specifika 

omständigheter och möjligheter som formas i relation till en nordisk 

jämställdhetsdiskurs och i förhållande till den alltjämt växande uppmärk-

samheten som riktas mot flickors situation (jfr Formark & Brännström-

Öhman, 2013). Den här studien tangerar särskilt flickforskningsfältet då den 

undersöker unga kvinnors erfarenheter och livsvillkor samtidigt som den 

också undersöker de sociala, kulturella och kontextspecifika dimensionerna 

av flickskap (jfr Driscoll, 2008). 

I det här kapitlet presenteras en kortfattad överblick över tidigare 

forskning som har relevans för avhandlingen. Den positionerar sig först och 

främst i förhållande till tre breda och etablerade forskningsfält; 

genusvetenskap och då i synnerhet forskning som handlar om flickor och 

unga kvinnors livsvillkor, utbildningsvetenskap och mer specifikt de mindre 
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områdena som rör skola och kön och elever i skolsvårigheter samt forskning 

inom socialt arbete och framförallt den forskning som handlar om barn och 

ungdomars livsvillkor. Dessa breda fält bedriver omfattande forskning och 

mitt ämne anknyter givetvis bara till en bråkdel av respektive fält. Inom varje 

ämne har jag sökt nationell forskning som på olika sätt berör avhandlingens 

problemställning, forskningsfrågor, teoretiska ramverk och metodologiska 

utgångspunkter. I den mån jag funnit internationella studier som varit 

relevanta så har även dessa inkluderats. I mitt sökande har jag framförallt 

fokuserat på studier som handlar om eller berör flickors och unga kvinnors 

livsvillkor och deras erfarenheter av svåra livshändelser och ännu mer 

specifikt studier som utgår från unga kvinnors egna erfarenheter uttryckta i 

berättelser. Inledningsvis beskriver jag några för min studie relevanta 

avhandlingar som handlar om unga kvinnor och deras berättelser. Dessa 

studier har på olika sätt inspirerat mig i min forskning. 

Unga kvinnor och berättelser 
Min förståelse av svåra livshändelser som betydelsefulla i unga kvinnors liv 

har framförallt hämtat inspiration från några nationellt publicerade 

avhandlingar som på olika sätt handlar om unga i allmänhet och unga som 

lever under svåra livsförhållanden i synnerhet. Dessa studier betraktar 

visserligen inte livsförhållanden som formade av livshändelser men de har 

haft stor betydelse för såväl framväxten av mitt avhandlingsprojekt som för 

analyserna och förståelsen av studiens empiriska material. I en av dessa 

riktas särskild uppmärksamhet mot unga kvinnors berättelser och livsvillkor 

(Kolfjord, 2003) och i några utgör de unga kvinnorna en större eller mindre 

del av den undersökta gruppen (Berglund, 1998; Johansson, 2010a; Kåks, 

2007; Spånberger Weitz, 2011; Weinehall, 1997). Eftersom studierna är 

skrivna inom olika fält och berör olika områden beskriver jag varje studie lite 

närmare. 

I studien Kvinnors drogbruk och lagbrott undersöker Ingela Kolfjord 

(2003) kvinnor och unga kvinnors livserfarenheter i relation till drogbruk 

och brottslighet. Utifrån ett livsprocessperspektiv analyserar Kolfjord 

kvinnornas berättelser om skola, hem- och livsförhållanden samt deras 

komplexa vägar in i kriminalitet och drogbruk. De unga kvinnorna beskriver 

upplevelser av både en svår familje- och skolsituation. Kolfjord konstaterar 

att vägen in i kriminalitet och drogbruk var formad i en könad kontext av 

ekonomisk och social underordning och nära sammankopplad med 

genomgripande upplevelser av våld, ohälsa och utanförskap. Berättelser om 

våld och utanförskap är också i fokus i Katarina Weinehalls (1997) 

avhandling Att växa upp i våldets närhet. Ungdomar som vuxit upp i 

familjer med våld berättar om familjeliv som präglats av våld, föräldrars 

missbruk och annan social problematik. De beskriver känslor av ensamhet, 

utanförskap och en total brist på stöd från omgivningen. Weinehall 
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konstaterar att våldet och de svåra familjeförhållandena haft betydelse för de 

unga på en rad olika sätt, bland annat genom att det begränsat deras 

möjligheter i skolan, till exempel vad gäller relationer till andra barn (jfr 

Frederick & Goddard, 2010). Ungdomarna berättar bland annat att de 

nästan aldrig haft någon vän och flickorna uppger att de haft svårast att få 

flickkamrater. De berättar också att de inte känt något förtroende för vuxna i 

sin närhet. Weinehalls beskrivning om ungdomarnas tillvaro påminner om 

uttrycket överförd utsatthet som Ylva Spånberger Weitz (2011) använder i 

sin avhandling Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxen-

blivande. I studien undersöker Spånberger Weitz bland annat hur 

samhällsplacerade ungdomar genom berättande tolkar sina erfarenheter 

från skolan och hur de i sitt kontinuerliga tolkande knyter samman sina 

livserfarenheter och formar en meningsfull berättelse om sig själva och sina 

liv. Ungdomarnas berättelser visar på den komplexa helhet som skola, familj 

och samhällsvård utgör i deras vardag och ”hur utsatthet inom någon av 

dessa praktiker därmed tenderar att spridas vidare i en process av överförd 

utsatthet” (s, vi). Spånberger Weitz konstaterar att ungdomarna strävar efter 

att undkomma utsattheten genom att söka sig till sammanhang där de kan 

känna tillhörighet. I likhet med Spångberger Weitz undersöker Stig-Arne 

Berglund (1998) samhällsplacerade ungdomars berättade erfarenheter. I 

studien Val av livsstil fokuseras livsstilsprocesser bland ungdomar som är 

tvångsomhändertagna och placerade på SiS särskilda ungdomshem. Sex av 

de intervjuade ungdomarna är flickor och Berglund framhåller att det är 

viktigt att särskilja flickors berättelser från pojkars i undersökningar om 

livsvillkor. Han konstaterar att bland flickor med låga studieresultat är 

missbruk, arbetslöshet och socialt utanförskap starkare korrelerat med deras 

låga betyg än för pojkar i samma situation. Berglunds arbetstes om detta är 

att de förhållandevis få flickor som faller igenom eller flickor som utmärker 

sig på negativa sätt i skolan har starkare drivande krafter bakom sig än 

pojkar i liknande situationer (se även Jonsson, 1972 för ett liknande 

resonemang). Han hävdar att eftersom samhället tenderar att reagera 

starkare mot flickor som bryter mot såväl normer för beteende som rådande 

könsnormer blir situationen för flickor som avviker från normer svårare och 

påverkar deras självkänsla och möjligheter på ett allvarligare sätt än för 

pojkarna. Berglund menar att dessa flickor är i en utsatt position på många 

sätt och det påverkar deras förutsättningar att förstå sig själva. 

Gemensamt för de studier som jag hittills lyft fram är att de utifrån en 

sociologisk inriktning undersöker ungas berättelser om svåra livs-

förhållanden, samt att de intresserar sig för både familje- och skol-

situationen. Dessa studier har varit intressanta för mig av flera olika 

anledningar som bland annat rör metodologiska frågeställningar men också 

för att de bidragit med kunskap om unga kvinnors specifika berättelser om 

hemförhållanden, kontextuella livsförhållanden samt om upplevelser från 
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skolans värld. En annan betydelsefull studie, som har en annorlunda 

inriktning än de jag hittills lyft fram, är den etnologiska, diskursanalytiska 

avhandlingen Självskada. I den undersöker Anna Johansson (2010a) 

ungdomars berättelser om självskada och psykisk ohälsa och hur de i 

intervjuer och på diskussionsforum på nätet tillskriver självskadandet 

mening och formar en identitet. De allra flesta av studiens informanter är 

unga kvinnor och Johansson åskådliggör bland annat relationen mellan 

psykisk ohälsa, självskada, kön och ålder samt visar hur olika identifikations-

möjligheter gestaltas i de ungas berättelser i relation till psykiatriska och 

medicinska diskurser om psykisk ohälsa. Hon belyser också hur positionen 

som ung femininitet pendlar mellan logikerna normalitet och avvikelse samt 

offer- och aktörsskap. Johanssons studie har framförallt bidragit till min 

förståelse av svåra livshändelser som rörliga och dynamiska samt till min 

betraktelse av relationen mellan psykisk ohälsa, dåligmående och kön.  

Slutligen vill jag också lyfta fram Helena Kåks (2007) studie Mellan 

erfarenhet och förväntan. I studien undersöker Kåks betydelser av att bli 

vuxen i ungas livsberättelser. Det som är av särskild relevans för min studie 

är Kåks konstaterande att ungdomarnas livsberättelser framförallt byggs upp 

i relation till starka narrativa scripts (för liknande resonemang se Bjerrum 

Nielsen, 2010; Eriksson, 2006; Forkby, 2007; Horsdal, 1999; Karlsson, 

2006b). Dessa narrativa scripts utgjorde både en grund för berättelsernas 

form och ett underlag för ungdomarnas utvärdering av sitt liv i sina 

berättelser. Hon menar vidare att de unga i begränsad utsträckning talade 

om sig själva i termer av kön eller social bakgrund. Dessa kategorier blev 

snarare synliga när ungdomarna i sina berättelser relaterade till ”kollektiva 

föreställningar om klass och könstillhörighet” (s, 285), något som 

exemplifieras med deras berättelser om den eftersträvansvärda traditionella 

kärnfamiljen. 

* 

I nästa del av det här kapitlet redogör jag översiktligt för relevant forskning 

inom området kön och skola. Här utgår jag från centrala teman och riktar 

intresse mot studier som handlar om identitet och femininitet, samt om 

flickors motståndshandlingar, vänskapsrelationer samt upplevelser av 

skolsvårigheter. Avslutningsvis ger jag en överblick över forskning som rör 

flickors och unga kvinnors erfarenheter av svåra livshändelser/svåra 

livsförhållanden i relation till familjens och skolans värld. Ytterligare 

forskning som också kan betraktas som relevant för de olika delarna i 

avhandlingen kommer att redovisas i sitt sammanhang i varje enskilt 

resultatkapitel. 
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Kön och skola 
Studier inom området kön och skola har utgjort ett betydelsefullt 

forskningssammanhang för min studie. Skolan, dess miljö och betydelsen av 

kön och social bakgrund i skolvärlden är ett relativt välbeforskat område 

(Lundgren, 2000). Den tidiga skolforskningen där kön utgjorde en 

analyskategori hade framförallt skillnader mellan flickor och pojkar i fokus 

och flickorna studerades framförallt i relation till den underordning de 

ansågs vara föremål för i skolvärlden. Vid de relativt få tillfällen som flickor 

var i fokus för skolforskning redovisas sedan tidigt 1970-tal ett genomgående 

mönster, där flickor positionerades som tysta och osynliga i klassrummet 

(Öhrn, 2002b). Studierna visade att flickor fick mindre uppmärksamhet, 

hade färre lärarkontakter, fick mindre taltid och enklare uppgifter jämfört 

med pojkar, samt användes som lugnande inslag för att kontrollera pojkarna 

(Wernersson, 1989). Det framgår också att flickorna i större utsträckning än 

pojkarna anpassade sig efter lärares krav och utifrån rådande skolnormer (se 

t ex Cederberg, 2004; Wernersson, 1989). Synen på flickors situation i 

skolan har dock förändrats under forskningshistoriens gång (Öhrn, 2002b). 

Under slutet av 1970-talet växte ett feministiskt fält fram inom 

skolforskningen (Lundgren, 2000) och därefter har ett antal studier som 

specifikt fokuserar flickors situation och möjligheter i skolan publicerats 

såväl nationellt som internationellt. Sedan 1990-talet har gestaltningen av 

skolans könsmönster gradvis förändrats (Nyström; 2009; Öhrn, 2002b) och 

förändringen lyfts framförallt fram i relation till flickors och unga kvinnors 

situation i skolan. Såväl nationella som internationella studier synliggör i 

större utsträckning flickorna som aktörer, och ger en mer varierad bild av 

deras situation och agerande i skolan (se t ex Ambjörnsson, 2003; Hjelmér, 

2012; Holm, 2008; Jackson, 2006; Lundgren, 2000: Öhrn, 2000).  

Identitet och femininiteter 

Det finns ett antal nationellt publicerade avhandlingar och studier som 

undersöker identitetskapande i relation till kön i skolmiljön. I dessa är 

förändringen i förhållande till den tidigare betraktelsen av kön tydlig (se t ex 

Ambjörnsson, 2003; Berggren, 2001; Hjelmér, 2012; Holm, 2008; Holm & 

Öhrn 2007; Nilsson Lindström, 1998; Öhrn, 1990). Flertalet av dessa studier 

är skrivna inom ett etnografiskt fält (se t ex Ambjörnsson, 2003; Hjelmér, 

2012, Holm, 2008; Lundgren, 2000; Öhrn, 1990) men det finns också ett 

antal studier som utgår från intervju som metod (se t ex Berggren, 2001; 

Nilsson Lindström, 1998). Det gemensamma för dessa studier är att de på 

liknande sätt förhåller sig till kön som socialt och kulturellt konstruerat samt 

att de med tydlighet använder kön som central analytisk kategori. Här 

skapas en bild av kön som rörligt och kategorin flicka framstår också som 

mångdimensionell och som en social, historisk och kulturellt föränderlig 

kategori (jfr Paechter, 2007; Reay, 2001; Renold, 2008; Ringrose & Renold, 
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2010). Samtliga kommer också fram till att kön omvandlas och 

omförhandlas i olika kontexter och sammanhang. Flickor utgör i det här 

avseendet en tydlig konstruerad kategori som både synliggörs och 

problematiseras i olika utsträckning men på liknande sätt. Alla 

avhandlingarna tar plats i skolmiljön och syftet är framförallt att undersöka 

flick- eller elevgruppens upplevelser, göranden och handlingar. Genom 

deltagande observationer och intervjuer studeras hur eleverna i skolklasser 

och i berättelser konstruerar kön genom handlingar, tal och kropp (se t ex 

Ambjörnsson, 2003; Berggren, 2001; Hjelmér, 2012; Holm, 2008; Holm & 

Öhrn 2007; Nilsson Lindström, 1998; Öhrn, 1990). Kön betraktas som en 

effekt av olika handlingar och villkor, snarare än en orsak till dessa (Holm, 

2008) och som något som konstitueras i handling och därmed hela tiden är i 

rörelse (Lundgren, 2000).  

Flera av studierna kommer fram till att det finns lokala normer kring hur 

den ideala flickan (och pojken) skall vara (jfr Ambjörnsson, 2003; Berggren, 

2001; Holm, 2008; Lundgren, 2000). Att bli tjej framstår till exempel i 

Ambjörnssons (2003) avhandling som ett ständigt förhandlande och 

omförhandlande av vad som var godtagbart för stunden. Kön och även tjej 

visar sig vara en ombytlig och mångbottnad kategori. I likhet med 

Ambjörnsson konstaterar Lundgren (2000) att även om ”kön emiskt var en 

självklar kategori, var den samtidigt svår att enkelt förklara. Det som i 

förstone föreföll lättbeskrivet, visade sig vara undflyende och svår-

kategoriserat” (Lundgren, 2000 s, 170). Denna undflyende karaktär visar sig 

i Lundgrens analys av det motstånd som eleverna uppvisade i klassrummet. 

Hon uppmärksammar bland annat att eleverna inordnade sig efter mönster 

som var accepterade, vilket bland annat innebar att flickorna i gruppen i 

större utsträckning inordnade sig och i mindre utsträckning gjorde öppet 

motstånd. Lundgren reflekterar över att detta snarast befäster 

föreställningar från äldre forskningsresultat som pekar på stereotypa 

beteenden för pojkar och flickor men menar att det finns en anledning att 

ändå lyfta resultatet. Hon hävdar att det snarare var så att det fanns en fysisk 

skillnad mellan hur elever agerade i klassrummet, en fysiskt mer utagerande 

och en fysiskt mindre utagerande del. I den fysiskt mer utagerande delen 

fanns inga flickor representerade vilket Lundgren menar kan innebära att 

kön antogs utgöra avgörande förklaringsgrund till skillnaden. Lundgren 

menar dock att det snarare var elevernas erfarenheter av hur och vad det var 

möjligt att protestera mot i skolan som avgjorde och satte gränser för mot 

vad och hur de protesterade. Precis som Lundgren (2000) och Ambjörnsson 

(2003) finner också Holm (2008) att kön är en instabil kategori som alltid 

konstrueras i relation till det lokala sammanhanget. Till skillnad från 

Lundgrens och Ambjörnssons avhandlingar så är skolan en mer 

framträdande aktör i Holms avhandling och hon fokuserar därför också 

ramar och regler i skolan och hur elevers könsidentitet formas i relation till 
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dessa. Hon konstaterar bland annat att konstruktionen av kön dels handlar 

om:  

… olika regler och normer som finns för att bli en god elev, dels om förväntningar på 

hur man som flicka respektive pojke ska vara och se ut för att passa in och bli 

accepterad. Förutsättningarna kan här se olika ut beroende på vem du är, vilket kön 

och vilken bakgrund du har, liksom vilka myror/kamrater som finns omkring dig 

(Holm, 2008, s 13). 

Studierna visar på olika möjligheter att vara flicka och skolelev på. Dessa 

möjliga positioner formas i relation till de villkor som den samhälleliga 

könsordningen och den sociala skolvärlden erbjuder (jfr Öhrn, 2002a). 

Gemensamt för de studier som lyfts fram i det här avsnittet, och det som 

framförallt haft betydelse för min studie, är att de ger en bild av både kön 

och kategorin flicka som rörlig och mångfacetterad. De visar också med 

tydlighet att det sociala sammanhanget har stor betydelse för hur kön 

konstrueras och också för hur flickors vardagliga skolliv formas och vilka 

förutsättningar som står till buds. Det som emellertid framgår, och som är 

viktigt att notera i relation till min studie, är att en ensidig betraktelse av kön 

som en flyende och ständig konstruktion osynliggör sega och svår-

föränderliga strukturer och riskerar därmed i förlängningen att orättvisor 

som existerar i skolsammanhang inte lyfts fram. 

I studier om handlar om kön och skola finns ytterligare ett antal aspekter 

som varit meningsfulla för min studie, och dessa handlar om flickgruppers 

motståndshandlingar i skolan, kamratgruppens betydelse samt flickors 

upplevelser av skolsvårigheter. 

Motstånd 

En rad studier visar flickgrupper som agerar aktivt för att göra motstånd och 

för att förändra sin situation i skolan (se t ex Berglund, 1998; Mac An Ghaill, 

1988; McRobbie, 1991; Skeggs, 1997; Öhrn, 1993). De flesta studierna visar 

att flickor sällan går till öppen konfrontation och de motståndsstrategier som 

studierna lyfter fram är att flickorna försöker skapa ett personligt utrymme i 

skolans värld. Där kan de dra sig undan och samtidigt få ett visst mått av 

kontroll över sin tillvaro i skolan (se t ex Mac An Ghaill, 1988; McRobbie, 

1991). I detta personliga utrymme skapar de sin egen värld där de i en tyst 

protest ägnar sig åt annat än undervisning, något som Mac An Ghaill (1988) 

benämner motstånd genom anpassning (jfr Lundgren, 2000). Det finns 

också några studier som visar att flickor gör öppet motstånd mot såväl 

underordning som skolvärldens normer i ett större sammanhang (se t ex 

Berglund, 1998) och möjligheten för och omgivningens tolkning av detta 

motstånd framställs i studierna som klassbestämd (se t ex Öhrn, 1993; 

Jackson, 2006; Hjelmér, 2012). Ett öppet motstånd gör lärarna i skolvärlden 

osäkra. De flesta studier visar på olika sätt att lärarna inte vet hur de ska 
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möta flickornas motstånd, och då framförallt det motstånd som flickor som 

kommer från arbetarklass utövar (se t ex Bergecliff, 1999; Jackson, 2006; 

Öhrn, 1993) samt det motstånd som betraktas som könsnormbrytande (se t 

ex Jackson, 2006). Dessa flickors agerande uppfattas som problematiskt och 

de beskrivs av lärare som svåra att hantera (se t ex Jackson, 2006; Öhrn, 

1993). I några studier benämns grupper av flickor och unga kvinnor som gör 

öppet motstånd mot rådande könsnormer (se t ex Ambjörnsson, 2003; 

Jackson, 2006; Mac An Ghaill, 1988; Reay, 2001). Ambjörnsson (2003) 

skriver om kickers, en etnifierad benämning på elever av såväl kvinnligt som 

manligt kön som av andra uppfattades ha en kaxig attityd, en viss sorts 

klädstil och en slapp inställning till skolan. Termen beskriver framförallt 

normbrytande handlingar och inställningar men utgjorde också en 

benämning på elever med ”mindre kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital 

än andra” (s, 246). Jackson (2006) beskriver en diskurs som växt fram i 

relation till dominanta girl-power diskurser, där brittiska flickor positioneras 

som ladettes, en grupp flickor och unga kvinnor som betraktas som 

problematiska när de uppträder på ett okonventionellt kvinnligt sätt, är 

högljudda, dricker och svär samtidigt som de också framhäver och i viss mån 

överdriver vissa feminina attribut, som t ex genom att klä sig i en utmanande 

stil. Jackson & Tinkler (2007) jämför ladettes med en grupp flickor som på 

1920-talet benämndes modern girls. Även dessa flickor och unga kvinnor 

intog en position som gick emot dåtidens könsnormer, och Jackson & 

Tinkler konstaterar att de då precis som nu väckte upprördhet och 

uppfattades som problematiska. I Reays (2001) studie av brittiska skolflickor 

benämner hon en grupp flickor för spice girls. Denna grupp agerade aktivt 

och öppet mot pojkar och överskred rådande könsnormer med sina 

handlingar. Det gemensamma för alla dessa flickgrupper är att de inte finner 

sig i en underordnad position och på liknande sätt gör motstånd och 

uppvisar normbrytande handlingar samt att de av lärarna och av andra 

elever uppfattas som särskilt problematiska och svåra att hantera.  

Andra flickors betydelse 

Vardagen i skolan handlar i mångt och mycket om att förhålla sig till 

rådande normer i både skolvärlden och i den kamratkultur som formas inom 

och utanför den (Holm, 2008). Det finns ett antal studier som visar hur 

vänskapen mellan flickor är ett bärande tema i deras liv, både i och utanför 

skolan (se t ex Berggren, 2001; Hey, 1997; Ihrskog, 2006) samt att flickor 

och unga kvinnor framförallt formar sin självförståelse i relation till andra 

flickor (se t ex Aapola, 1992; Berglund, 1998; Berggren, 2001; Ambjörnsson, 

2003; Ihrskog, 2006). Studierna visar att flickorna investerar stort 

engagemang i vänskapsrelationer och en stor del av deras tid upptas av 

relationsskapande till andra flickor och flickgrupper i konkreta vardagliga 

relationer (Aapola, 1992; Ambjörnsson, 2003). Det är också väl-
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dokumenterat att relationer och kamratskap har stor betydelse för känslan 

av tillhörighet till skolans värld, för motivation, prestation och för 

handlingskraft och handlingsutrymme (se t ex Berggren, 2001; Gordon et. 

al., 2008; Ihrskog, 2006; Pijl, Frostad & Flem, 2008). Vänskapen framställs 

i olika studier som ett band mellan världen i och utanför skolan samtidigt 

som den ger trygghet i skoltillvaron. Den antas ha ett självständigt värde och 

ökar möjligheten för inflytande i relation till både skolvärlden och till andra 

elevgrupper samt för möjligheten att överskrida rådande normer och 

positioneringar (Öhrn, 2002b). Vänskapsrelationerna mellan flickor fram-

står som avgörande för social delaktighet och för deras möjligheter att tolka 

och följa skolans och samhällets sociala regler (se t ex Hey, 1997) och det är i 

kamratgrupperna som gränser för det normala och avvikande uttalas 

(Ambjörnsson, 2003; Ihrskog, 2006). I avhandlingen Identitet, kön och 

klass undersöker Inger Berggren (2001) i ett omfattande intervjumaterial 

arbetarflickors identitetsskapande i relation till skola, familj och kamrater. 

Hon konstaterar att kamratskap är en förutsättning för personlig utveckling 

och avgörande för en social förankring i olika sociala världar. Studien visar 

bland annat att flickorna och de unga kvinnorna strävade efter att passera 

som normala och att vänskapsrelationer utgjorde en av de viktigaste 

världarna för deras möjligheter att förstå sig själva som kompetenta och 

tillhöriga. Berggren lyfter vid upprepade tillfällen fram att flickorna i hennes 

studie framförallt förknippade skolgången med vänskap och kamrater. Det 

viktigaste med skolan var relationsbyggande, och att gå i skolan handlade i 

första hand om att träffa kamrater. Tillhörigheten till en kamratgrupp 

skapade trygghet, gemenskap, skydd mot andras kränkningar (jfr 

Ambjörnsson, 2003) samt ytterligare möjligheter för tillhörighet till andra 

nätverk (jfr Cederberg, 2006). Flickorna gjorde motstånd och anpassade sig 

till de krav och förväntningar som ställdes inom och runt kamratgruppen 

men alla hade inte lika stora möjligheter att vare sig välja sitt agerande eller 

sin umgängeskrets (Berggren, 2001).  

Aapola (1992) menar att det mest centrala i flickors liv är att inte bli 

lämnade ensamma och hamna utanför kamratgruppen. Studier visar att de 

flickor som hamnar vid sidan av de andra flickornas gemenskaper har svårt 

att skapa relationer med andra flickor (Berglund, 1998; Weinehall, 1997). 

Det framgår också att de barn och ungdomar som saknar kamrater också 

upplever att de har dåliga relationer till lärare (se t ex Ihrskog, 2006; 

Zetterqvist Nelson, 2000) samt att lärare bidrar till att förstärka 

utanförskapet (Bliding, 2004). Familjers livsvillkor och föräldrars 

förutsättningar har betydelse för hur barn och ungdomars vänskaps-

relationer formas (Ihrskog, 2006) och frånvaron av goda relationer skapar 

känslor av ensamhet, annorlundaskap och har i en förlängning betydelse för 

skolresultaten (jfr Severinsson, 2010). 
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Flickor och skolsvårigheter 

Skolsvårighetsforskning är ett brett och spretigt forskningsområde som 

tangerar många olika forskningsfält, framförallt det specialpedagogiska men 

också det medicinska, neuropsykiatriska och sociologiska. De olika grenarna 

av forskning fokuserar till exempel uppdraget en skola för alla (Ingestad, 

2006; Johansson, 2009; Pérez Prieto, 2006), inkludering och exkludering 

(se t ex Arnesen, 2002; Hjörne, 2004; Hjörne & Mäkitalo, 2010; Hjörne & 

Säljö, 2008; Tideman, 2004), åtgärdsprogram och annan pedagogisk 

dokumentation (Andreasson, 2008; Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, 2009; 

Persson, 2003), kategorisering och diagnoser (Börjesson, 1997; Börjesson & 

Palmblad, 2003; Hellberg, 2007; Zetterqvist Nelson, 2000), olika 

undervisningsformer och stödåtgärder (Bergecliff, 1999; Hellberg, 2007; 

Ljusberg, 2009; Sandén, 2000; Severinsson, 2010), skolavhopp och 

upplevelser av skolmisslyckanden (Henriksson, 2008a, 2008b) samt 

mobbning (Batche & Knoff, 1994; Björk, 1999; Frånberg & Wrethander, 

2011, Frånberg & Gill, 2009; Karlsson & Evaldsson, 2011; Larsson, 2010; 

Osler & Vincent, 2003; Ringrose & Renold, 2010; Simmons, 2002,2004; 

White, 2008).  

De studier som framförallt är av intresse för min studie är de som utgår 

från elevers egna erfarenheter av skolsvårigheter och då i synnerhet flickors 

erfarenheter. I motsats till de områden som lyftes fram i avsnitten ovan, där 

kön var en central analyskategori och där kategorin flickor och deras 

situation problematiserades och synliggjordes, utgör kön dock snarast en 

innehållslös variabel i forskning som handlar om skolsvårigheter (jfr Lloyd & 

O´Regan, 2000; Nielsen, 2010a). Det tydligaste mönstret som framträder i 

nationellt publicerade avhandlingar och andra studier om ungdomars 

erfarenheter av skolsvårigheter är att såväl kön som flickan som kategori är 

märkbart frånvarande (Nielsen, 2010a). Det har genomförts ett antal studier 

där flickor ingår men där deras berättelser inte främst antas representera 

flickor utan snarare elever (se t ex Benjaminsson, 2008; Henriksson, 2008a, 

2008b; Hugo, 2007; Hultqvist, 2001; Ingestad, 2006; Molin, 2004; Sandén, 

2000; Szönyi, 2005; Zetterqvist Nelson 2000). Det gemensamma för dessa 

studier är att kön och andra sociala positioner inte utgör analyskategorier 

och många gånger inte heller en variabel. Elevernas möjligheter, upplevelser 

och erfarenheter sätts inte i ett sammanhang och i relation till deras 

könstillhörighet. Deras sociala klasstillhörighet och etniska ursprung lyfts i 

en del fall fram men ges heller ingen innebörd i analysen av deras situation. I 

analyserna och diskussionerna, där slutsatser dras och där den nya 

kunskapen lyfts fram och sammanfattas, är alla deltagare en del av gruppen 

elever, och den kunskap som skapas ryms inom begreppet elev. Eleven blir i 

det här sammanhanget könlös, utan social tillhörighet och utan ursprung. 

Flickornas specifika situation blir därigenom, precis som pojkarnas, svår att 

gripa (Nielsen, 2010a). Det finns också ett antal studier inom området där 



29 
 

flickor utgör en minoritet, både när det gäller antalet flickor som deltar i 

studierna och i fråga om hur mycket plats de tillåts ta i avhandlingarna (se t 

ex Hellberg, 2007; Ljusberg, 2009; Heimdahl Mattson & Roll-Pettersson, 

2007; Westling-Allodi, 2002). Det visar sig genom att de inte hörs eller syns, 

genom att de ges mindre plats och genom att de representeras av få citat. I 

dessa studier utgår kunskapen som skapas tydligt från pojkarnas situation, 

och de föreställningar som skapas om elever i skolsvårigheter tar sin 

utgångspunkt i pojkars villkor och bygger på pojken som norm (Nielsen, 

2010a).  

Vid en närmare betraktelse anas att alla flickor som finns representerade i 

de olika studierna upplever olika former av svårigheter i skolan, och i 

studierna framgår att flickor som upplevt skolsvårigheter också känt 

utanförskap, varit utsatta för mobbning och haft svårigheter att förstå 

skolans värld och värden (se t ex Hellberg, 2007; Henriksson, 2008a, Hugo, 

2007). Flera av flickorna i dessa studier berättar också om problematiska 

familjeförhållanden och upplevelser av våld och övergrepp (se t ex Hellberg, 

2007; Henriksson, 2008a). I Hugos (2007) observationsstudie av en liten 

undervisningsgrupp på gymnasiets individuella program ingår ett antal 

flickor. I deras berättelser om grundskolan och pedagogerna framgår att de i 

princip inte hade några positiva erfarenheter att berätta om. Hugo 

konstaterar att erfarenheter från möten med pedagoger hade stor betydelse 

för den generella bild som eleverna hade av sin tid i skolan (jfr Bergecliff, 

1999). Flickorna upplevde att de inte fick någon hjälp i skolan för sina 

svårigheter och de hade inga erfarenheter av goda relationer med lärare. De 

berättar om upplevelser av mobbning, utanförskap och om stödåtgärder som 

upplevdes som stigmatiserande (jfr Henriksson, 2008a, 2008b). Elevernas 

berättelser om gymnasiet var annorlunda och här berättar flickorna om 

lärare som de kände tillit till och en skolvärld som de kände delaktighet i och 

tillhörighet till. En av Hugos slutsatser är att eleverna framförallt lärde sig i 

en miljö som de betraktade som meningsfull och där de kände samhörighet 

och bemöttes med respekt.  

I en kunskapsöversikt om pojkars och flickors psykiska hälsa lyfter 

Westling Allodi (2010) fram att de faktorer som verkar betydelsefulla för att 

förstå flickors svårigheter i skolan framförallt är relationerna med läraren 

och kamrater i skolan men också generella skolmisslyckanden. Studier visar 

att negativa relationer med vuxna och barn i skolan och i synnerhet med de 

lärare som undervisar kan relateras till flickors dåliga skolresultat och 

psykisk ohälsa: 

… en flicka som drabbas av lärares negativa behandling kan vara allvarligare och 

svårare att värja sig emot, eftersom flickorna mer sällan verkar vara föremål för dessa 

behandlingar och en flicka som blir trakasserad av en lärare kan av omgivningen 

upplevas ”sticka ut” på ett än mer negativt sätt än om det hade varit en pojke 

(Westling Allodi, 2010 s 31-32).  
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Audrey Osler & Kerry Vincent (2003) undersöker i sin studie Girls and 

Exclusion villkoren för flickor i Storbritannien som blivit avstängda från 

skolan. Studien visar att flickor i skolsvårigheter i större utsträckning är 

osynliga för vuxna i skolan än pojkar. Flickorna drar sig undan, både i 

klassrummet men också från skolans hela verksamhet. Pedagoger som 

arbetar med flickor i svårigheter bedömer därför att flickorna inte är eller 

inte har problem (ibid.). Även i Sverige finns forskning som visar skillnader 

mellan hur flickor och pojkar i skolsvårigheter bemöts och uppmärksammas 

i skolan. Flickor erbjuds till exempel oftare samtalskontakt medan pojkar 

erbjuds stöd i form av assistent och särskild undervisning (Axelsson, 

Johansson & Nilsson, 2005). Andreasson (2007) undersöker hur svårigheter 

och identiteter skrivs fram och vilken betydelse de ges i åtgärdsprogram och 

individuella utvecklingsplaner. Resultatet visar bland annat att det finns 

skillnader i hur pedagoger beskriver flickor och pojkar i skolsvårigheter och 

att det förefaller vara av betydelse för elevernas identitetsutveckling samt för 

vilken typ av åtgärder och insatser som föreslås. Flickors skolsvårigheter 

beskrivs i högre utsträckning med utgångpunkt i deras personliga 

egenskaper och Andreasson (2007) menar att det finns en risk för att deras 

svårigheter varken blir ordentligt utredda eller tillräckligt tydliggjorda. 

Istället blir flickornas personliga egenskaper, eller brister i dessa, föremål för 

insatser i skolan, vilket riskerar att både dölja och förbise deras svårigheter 

med skolgången. Asp-Onsjö (2006) finner bland annat att nästan dubbelt så 

många pojkar som flickor har ett åtgärdsprogram skrivet om sin 

skolsituation, trots att problembilden inte skiljer sig mellan pojkarna och 

flickorna. 

* 

Min studie har klara kopplingar till de studier som presenterats i avsnitten 

om motstånd, kamratrelationer och skolsvårigheter. Bland annat är just 

flickors motståndsstrategier, kamratrelationer och upplevelser av skol-

svårigheter beröringspunkter till mitt resultat. Allra tydligast utgör dock min 

studie ett komplement till den nationella utbildningsvetenskapliga forskning 

som handlar om elevers skolsvårigheter då jag anlägger ett biografiskt och 

feministiskt kritiskt perspektiv som betraktar flickors upplevelser av skolan 

som en del av samhälleliga strukturer, samtidigt som skolsvårigheter 

betraktas som en del av livet som helhet. 

Svåra livshändelser 
Rent generellt har nationell forskning med fokus på barn och ungdomar som 

lever under svåra livsförhållanden haft en deskriptiv inriktning och ofta 

saknas könsperspektiv i studierna. Dessutom är skolans roll i barnens och 

ungdomarnas liv sällan belyst (Lundberg, 2005). Erfarenheter av svåra 
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livshändelser utgör i sig inget eget och tydligt avgränsat forskningsfält och 

begreppet har mig veterligen inte använts som utgångspunkt i nationell 

forskning som rör ungdomars livsvillkor.14 I min genomgång av relevant 

forskning i detta avsnitt har jag därför riktat intresse mot forskning som 

handlar om socialt utanförskap (jfr Pålsson, 2012). Pålsson definierar socialt 

utanförskap som att det präglar barns vardagliga liv och formas i relation till 

samhälleliga villkor, familjers bristande ekonomiska resurser och 

problematiska livsförhållanden samt till barn och ungdomars svaga 

skolprestationer, skolavbrott och dålig hälsa. I min studie handlar de unga 

kvinnornas berättelser om svåra livshändelser om de områden för socialt 

utanförskap som Pålssons rapport lyfter fram.  

I sökningen av relevant forskning inom detta område har jag framförallt 

utgått från mitt empiriska material och de livshändelser som de unga 

kvinnorna berättar om, till exempel föräldrars drogmissbruk och psykiska 

ohälsa, våld i familjen, splittring av familjen, skolk, skolsvårigheter, eget 

missbruk, mobbning, psykisk ohälsa samt samhällets insatser i form av 

omhändertaganden. I avsnittet som följer presenteras en fördjupning kring 

hur studierna beskriver flickornas situation i familjen och skolan. De studier 

som inkluderats handlar i några fall om både pojkar och flickor men här 

redovisas de delar som handlar om flickor. Dessutom är det av vikt att 

uppmärksamma att de flesta studier som lyfter både flickors och pojkars 

situation antingen ställer dessa mot varandra eller, precis som i avsnittet om 

skolsvårigheter, behandlar dem som en grupp ungdomar.  

Familjens värld 

Den sociala världen i familjen och familjers sociala levnadsförhållanden 

framställs i en rad studier som det sammanhang som allra tydligast formar 

barns livsvillkor (se t ex Berglund, 1998; Mattsson, 2010; Moqvist, 1997; 

Spånberger Weitz, 2011). De familjeförhållanden som lyfts fram som 

problematiska för formandet av livsvillkor och som svåra att leva med är 

föräldrars separationer (se t ex Ahlberg, 2008; Gähler, 1998; Moxnes, 2003; 

Ängarne-Lindberg, 2010), föräldrars missbruk (se t ex Bangura-Arvidsson, 

2003; Barnard, 2007; Bengtsson & Gavelin, 2004; Claezon, 1996; 

Etherington 2008; Forrester & Harwin, 2011; Hansen, 1994; Kroll & Taylor, 

2003; Socialstyrelsen, 2009; Trulsson, 2003), våld i familjen (Almqvist & 

Broberg, 2004, Björktomta, 2012; Dahlkild-Öhman, 2011; Eriksson, 2003, 

2009; Georgsson, 2010: Kolfjord, 2003; Weinehall, 1997; Överlien, 2007), 

vanvård och försummelse (se t ex Benjaminsson, 2008), övergrepp (se t ex 

Mellberg, 2002), separationer/uppbrott från föräldrar (Björkhagen 

Turesson, 2009; Claezon, 2004; Sjöblom, 2002), föräldrars psykiska ohälsa 

                                                             
14 Det finns dock studier som undersöker vändpunkter (se t ex Cederberg, 2006) och dessa vändpunkter kan i 

viss mån jämföras med svåra livshändelser (se Johansson, 2005 för ett djupare resonemang kring 

vändpunkter som analytiskt begrepp i narrativ forskning). 
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(se t ex Socialstyrelsen, 2009; Östman, 2005, 2008) och ekonomisk 

utsatthet (se t ex Harju, 2008; Pålsson, 2012). I flera studier framgår att det 

är en kombination av olika svårigheter som påverkar familjeförhållanden 

och barns livsvillkor (se t ex Lagerberg & Sundelin, 2000; Lundberg, 2005; 

Socialstyrelsen, 2013).  

Studier som handlar om flickor och unga kvinnor som på olika sätt 

upplevt svåra livshändelser eller levt i socialt utanförskap visar att familjen 

är en central del i livshändelser och i formandet av livsvillkor (se t ex 

Andersson, 1995; Berglund, 1998; Jonsson, 1972; Kolfjord, 2003; Sjöblom, 

2002; Spånberger Weitz, 2011; Weinehall, 1997). De visar också att flickor 

som lever i socialt utanförskap under längre tid finns kvar i familjen och i 

skolvärden, att de mer sällan utmärker sig och agerar ut (Andersson, 1995; 

Berglund, 1998). När flickorna väl faller igenom och när de uppvisar 

avvikande beteende blir dock konsekvenserna allvarliga. Familjerelationerna 

förloras många gånger, de utsätts i större utsträckning för kontroll, 

fördömande och utstötning från omgivningen (Andersson, 1995; Berglund, 

1998). Flickor är till exempel överrepresenterade i fråga om rymning och om 

att bli utkastad hemifrån (Sjöblom, 2002). 

Skolans värld 

Studier som handlar om barn och ungdomar som lever under svåra 

livsförhållanden visar att en svår livssituation påverkar möjligheterna i 

skolan (se t ex Andersson; 1995; Benjaminson, 2008; Berglund, 1998; 

Kolfjord, 2003, 2004; Severinsson, 2010; Spånberger Weitz, 2011; 

Weinehall, 1997). I de olika undersökningarna framgår å ena sidan att skolan 

kan utgöra en positiv tillvaro som kompenserar för svåra livsvillkor och ökar 

möjligheterna för de som lever i socialt utanförskap (se t ex Gilligan, 1998, 

2000; Hedin, Höjer & Brunnberg, 2011; Spånberger Weitz, 2011). Skolan blir 

en arena där ungdomarna kan möta och bygga relationer till stödjande 

vuxna och där de får möjlighet att höra till en gemenskap, forma en positiv 

självbild och i en förlängning stärka sina möjligheter för en etablering på 

arbetsmarknaden (se t ex Andersson; 1995; Hedin, Höjer & Brunnberg, 2011; 

Vinnerljung, Hjern & Berlin, 2010). Världen i skolan kan också bli ett 

sammanhang där de kan få möjlighet att vara och känna sig som alla andra, 

att vara normala (se t ex Hedin, Höjer & Brunnberg, 2011). Å andra sidan 

visar ett antal studier att skolan snarast bidrar till att ytterligare försvåra 

livsvillkor för flickor och unga kvinnor som lever i socialt utanförskap. 

Skolan blir en arena där deras svårigheter uttrycks och i många fall 

manifesteras (Andersson, 1995, 1996; Berglund, 1998; Kolfjord, 2003, 2004; 

Sjöblom, 2002; Spånberger Weitz, 2011) samt ytterligare en plats där de 

upplever svårigheter, har svårt att passa in, känner sig utanför, blir mobbade 

och illa behandlade (se t ex Andersson; 1995; Berglund, 1998; Kolfjord 

2003,2004; Severinsson, 2010; Spånberger Weitz; 2011; Weinehall, 1997).  
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Socialt utanförskap och en svår skolsituation verkar ha ett nära samband 

(se t ex Sundell & Colbiörnssen 2000:7) men sambandet och graden av 

genomslag eller synlighet i skolan verkar skilja sig mellan olika grupper av 

individer, t ex mellan flickor och pojkar. Studier av sociala bakgrunds-

faktorer omkring ungdomar som lever i socialt utanförskap visar i princip 

ingen skillnad mellan pojkar och flickor. De har en liknande bakgrund som 

ofta består av svåra familjeförhållanden, skolsvårigheter och en svår social 

situation (Hilte & Claezon 2005). Dock verkar skillnaden mellan hur flickor 

och pojkar påverkas, vilka möjligheter de har att göra motstånd, hantera och 

uttrycka en svår livssituation, samt samhällets och skolans sätt att 

uppmärksamma, se och möta flickor och pojkar vara stor (se t ex Andersson, 

1995; Berglund, 1998). Studier visar att flickor verkar vara mindre benägna 

att uppvisa skolsvårigheter samt att flickor som lever i socialt utanförskap 

verkar stanna längre i skolan och klara skolsituationen på ett bättre sätt än 

pojkar i liknande situationer (se t ex Andersson, 1995; Berglund, 1998, 

Lagerberg & Sundelin, 2000). Pojkarna som lever i en svår situation verkar 

mer öppet visa det. De är utagerande, de hörs och syns mer än flickorna och 

får mer uppmärksamhet. De har i de allra flesta fall en svår skolsituation och 

de uppmärksammas ofta tidigt i skolan (Andersson, 1995; Berglund, 1998). 

Flickor som missbrukar droger, skolkar, rymmer och omhändertas har i 

många fall en tyngre social situation än pojkar i liknande situationer, men de 

verkar inte synas och höras lika tydligt som pojkarna (se t ex Andersson, 

1995; Berglund, 1998).  

De få studier som finns som specifikt handlar om flickor och unga kvinnor 

som lever i socialt utanförskap visar att likheterna inom gruppen är många 

men även här är skillnaderna tydliga. Gemensamt för en stor del av flickorna 

och de unga kvinnorna är att de försöker dölja en problematisk hemsituation 

samtidigt som de försöker göra omgivningen medveten om den situation de 

befinner sig i. Andra centrala faktorer är det utanförskap de upplever, den 

sena upptäckten samt den otydlighet som omger dem i form av samhällets 

och skolans obenägenhet att se flickornas situation (se t ex Andersson 1995, 

Berglund 1998, Kolfjord 2003, 2004). Skillnaderna mellan flickorna och de 

unga kvinnorna i de olika studierna är emellertid också många och tydliga. 

De lever i olika livssituationer och de hanterar livet och skolgången på 

varierande sätt (se t ex Andersson 1995, Berglund 1998, Kolfjord 2003, 

2004, SiS 2007:5).  

I Berglunds (1998) studie gestaltas hur de unga kvinnorna hanterar 

skolsituationen. Det finns de som anpassar sig och i det längsta försöker 

dölja den situation de lever i. De tar liten plats i det offentliga rummet, de 

klarar skolan på ett, som omgivningen rapporterar, bra sätt, och de utmärker 

sig inte. Det finns de som utmanar, som gör tydligt att de inte finner sig i 

situationen. De höjer sina röster och skriker, de utmanar regler och normer 

och de slåss och kämpar – för att ses och för att någon skall se. De flickor 
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som utmanat skolan har tagit strid mot skolan, pedagoger och andra elever, 

de har gjort uppror och inte funnit sig i skolans regler. De har haft stor 

frånvaro och Berglund jämför deras kamp mot skolan och skolvärlden med 

ett långvarigt gerillakrig. Många av de flickor som Berglund intervjuat i olika 

studier har beskrivit sig själva som pojkflickor. Han menar att ”de festar, 

super och knarkar som killarna men de tar stryk i en värld som har svårt att 

hantera flickor med sådana utspel. De föraktas ännu mer av jämnåriga, av 

vuxenvärlden och framförallt av sig själva” (Berglund, 2003 s, 22). Flera av 

kvinnorna och flickorna i Kolfjords (2003) studie beskriver också sig själva 

som stökiga och bråkiga. I berättelserna framkommer att de under sin 

senare skoltid drogat, skolkat och vid tillfällen varit våldsamma i skolan. 

Skolket, drogbruket och våldet har i flera fall uppstått i samband med svåra 

livshändelser (jfr Kolfjord, 2004). De har upplevt att skolan ibland aktivt 

försökt lösa situationen men de har också upplevt att skolan blundat och sett 

förbi. Flera har känt sig orättvist behandlade och de berättar att när de väl 

blivit sedda av skolan har det ofta varit för att de betraktats som ett problem 

(jfr Bergecliff, 1999). Det gemensamma för studier som rapporterar om 

flickors öppna motståndsstrategier är att det handlar om flickor som går i 

högstadiet (se t ex Andersson, 1996; Bergecliff, 1999; Berglund, 1998, 

Kolfjord, 2003).  

Studierna visar att det också finns de som lämnar, som rymmer hemifrån 

och som skolkar från skolan. De utesluter sig själva och hanterar den 

problematiska situation de befinner sig i genom att skolka, rymma och på 

olika sätt agera självexkluderande (se t ex Andersson, 1995; Berglund, 1998, 

Kolfjord, 2003,2004, Sjöblom, 2002). Dessa unga kvinnor upplevde att inget 

i skolan kändes meningsfullt och att det inte fanns något eller någon i skolan 

som kunde få dem att stanna kvar. Pedagoger och föräldrar gav upp om dem. 

De kände att ingen lärare tyckte om dem, de hamnade i konflikter och gjorde 

motstånd mot pedagogerna och skolkade från skolan (ibid.). Ett flertal 

studier visar att just skolk eller rymning är en viktig faktor för flickor som 

lever i socialt utanförskap. Dessa studier lyfter fram att det framförallt är 

flickor som rymmer hemifrån (Sjöblom, 2002) och skolkar (Karlberg & 

Sundell, 2004). I Anderssons (1995) studie framgår att 50 % av flickor i 

missbruksproblematik skolkar och bland de tonårsflickor som blir 

omhändertagna och utredda på något av SiS särskilda ungdomshem uppger 

så många som 80 % att de skolkar från skolan (SiS, 2007:5). Även historiskt 

finns dokument som visar att skolk är en faktor som länge varit central bland 

den gruppen flickor som stått under samhällets ingripanden (se t ex 

Jonsson, 1972). 

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att det finns studier som visar 

att flickor sällan uppvisar tidiga skolproblem av den form som dokumenteras 

i samband med att insatser/åtgärder sätts in (jfr Andersson, 1995; Berglund, 

1998). Berglund (1998) fann att det var förhållandevis få flickor som hade 
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dokumenterade skolproblem medan i stort sett alla pojkar hade haft olika 

stödinsatser i grundskolan. Flickorna hade inga dokumenterade 

skolsvårigheter förrän i högstadiet då de främst utmärkte sig genom frånvaro 

och skolk. Trots att det inte fanns dokumenterade skolsvårigheter i skolan 

menar Berglund (1998) dock att flickor mycket väl kan uppleva andra former 

av skolsvårigheter som inte syns eller kommer fram i skolans eller 

socialtjänstens dokumentation. I Anderssons (1995) undersökning fram-

kommer att skolproblem och missbruksmönster var nära knutna till 

varandra och hon såg en tendens till att flickors skolproblem verkade föregå 

och också bidra till missbrukets utveckling. Flickors skolproblem verkar 

dessutom vara nära knutet till deras negativa upplevelser av skolan, till 

mobbning och till en generell vantrivsel i skolan (jfr Berglund, 1998, 2003; 

Kolfjord, 2003, 2004; SiS 2007:5). Flickorna i Berglunds (1998) studie 

beskriver på olika sätt att de känt ensamhet och utanförskap i skolan och att 

kamratrelationer varit svåra att hantera. I Kolfjords (2003) avhandling 

uppger en stor del av kvinnorna och tonårsflickorna att de varit utanför i 

skolan. De har upplevt att de inte uppmärksammat och att deras situation 

inte tagits på allvar. De har känt sig ensamma och de berättar att de inte 

blivit sedda i skolan (jfr Weinehall, 1997). Mobbning har förekommit i ett 

flertal fall och flera av kvinnorna i såväl Kolfjords som Berglunds studier 

menar att de vuxna i skolan måste ha varit medvetna om den mobbning de 

utsattes för men det var få eller inga vuxna som ingrep. 

Sammanfattande reflektion 
Sammanfattningsvis visar forskning som handlar om flickors och unga 

kvinnors villkor att det sociala sammanhanget och den sociala position som 

de befinner sig i har betydelse för deras möjligheter i livet. Studier visar att 

kön är en väsentlig faktor och att det fortfarande finns tendenser till 

underordning även om könsmönster och flickors och unga kvinnors 

möjligheter förändrats under de senaste årtiondena. Genomgången synliggör 

också betydelsen av att utveckla och fördjupa kunskapen omkring flickors 

och unga kvinnors livsvillkor och angående deras erfarenheter av svåra 

livshändelser i familj och skola. Min studies forskningsbidrag rör framförallt 

området som handlar om flickors och unga kvinnors egna berättelser om 

familj, skola och upplevelser av skolsvårigheter och andra svåra 

livshändelser. Det biografiska perspektivet, betraktandet av skolsituationen 

som en del av livet samt förståelsen av livsförhållanden som rörliga och 

dynamiska är studiens viktigaste bidrag till det utbildningsvetenskapliga 

forskningsfältet. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet redogörs för den teoretiska ansatsen som ramar in 

avhandlingen samt de teoretiska begrepp som utgör grund för analysen av 

det empiriska materialet. I konstruktionen av avhandlingens teoretiska 

ramverk har min önskan varit att skapa ett dynamiskt verktyg som möjliggör 

en kritisk tolkning av relationer och faktorer på såväl struktur- som 

individnivå. Ett annat mål har varit att verktyget skall kunna fånga de 

strukturer och faktorer som kan betraktas som mer fasta i sin form samtidigt 

som det skall kunna gripa rörelser och förändringar. Inledningsvis 

presenteras den teoretiska ansatsen som varit en del av alla stadier i 

forskningsprocessen. Den har skapat en möjlighet att med kritisk blick 

undersöka och ifrågasätta den samhälleliga verklighet som gestaltas i de 

unga kvinnornas livsberättelser. 

En kritisk feministisk ansats 
Den här avhandlingen skrivs inom ramen för en feministisk epistemologi 

och utifrån ett kritiskt feministiskt perspektiv. Det medför bland annat ett 

ställningstagande för att det finns en social, kulturell och historiskt skapad 

maktobalans mellan olika grupper i samhället (jfr Anderson, 2003). 

Konstruktionen av kön betraktas därmed alltid som sammanlänkad med 

samhällsprocesser som rör andra former av social kategorisering (jfr 

Harding, 1986; Mulinari, Sandell & Schömer, 2003). I min analys har jag 

därför strävat efter att kritiskt granska den kontext och de sociala krafter 

som blir synliga i de unga kvinnornas berättelser (jfr Anderson, 2003; 

Anyon, 2009). 

Den teoretiska ansatsen tar sin utgångspunkt i feministisk ståndpunkts-

teori (jfr Harding, 2004) som utvecklats i relation till kritisk teori. I kritisk 

teori finns ett antagande om att nutida förhållanden är socialt, kulturellt och 

historiskt konstruerade och därmed föränderliga (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Anyon, 2009). Det gemensamma för alla framskrivningar av teorin är 

att de utgår från en strävan efter människors frihet, och från tanken om att 

det finns ett ständigt närvarande behov att kritiskt granska sociala 

förhållanden genom att möta frågor och utmaningar som historiska och 

samhälleliga förändringar kräver (Bronner, 1994). Denna kritiska blick kan 

därför vara vägledande i ett synliggörande, en utmaning och en möjlig 

förändring av dominerande kulturella tolkningsramar (jfr Pedersen, 2007). 

En annan aspekt av kritisk teori är att den möjliggör en betraktelse av 

relationen mellan sociala strukturer och handlingskraft som dialektal (Agger, 

1998). Det innebär att kunskap om strukturers påverkan på det vardagliga 

livet kan skapa grund för förändringar av strukturen samtidigt som 

strukturen också begränsar eller möjliggör villkoren för mänskligt handlande 

(Nolan 2009). Genom en undersökning av relationen mellan mänsklig 
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handling och sociala strukturer skapas förståelse för hur vissa 

tolkningsramar präglar våra vardagliga handlingsutrymmen (Held, 1980). 

Kritisk teori bygger också på en emancipatorisk tanke samt en kritik mot och 

ett intresse för att avskaffa orättvisa förhållanden (Anyon, 2009). Kritiska 

forskare vägleds därför alltid av frågan om vems intressen som tjänas av 

olika institutionella arrangemang och av den rådande kunskaps-

produktionen (Pedersen, 2007). 

De feministiska ståndpunktsteorierna växte fram på flera olika håll under 

1970 och 1980-talen (se t ex bell hooks, 1990; Haraway, 1991; Jaggar, 1983; 

Harding, 1986; Hartsock, 1983; Hill Collins; 1986). De ställde relationerna 

mellan kunskapsproduktion och existerande maktpraktiker i centrum för en 

kritisk betraktelse (Harding, 2004). Det fanns vid den här tidpunkten en 

föreställning om att den forskning och kunskap som producerades i 

västvärlden utgick från ramverk som var androcentriska, rasistiska, 

eurocentriska och heterosexistiska. Kunskapen som formades ansågs utgå 

från priviligierade gruppers erfarenheter, med påföljden att erfarenheter 

från underordnade grupper ignorerades eller förbisågs. Denna ensidiga 

kunskapsproduktion osynliggjorde såväl underordnade gruppers situation 

och erfarenheter, som mer övergripande samhällsstrukturer av dominans 

och makt (jfr Harding, 1993). Feministiska ståndpunktsteorier sökte och 

strävade efter kunskap som var både för och från de underordnade som 

grupp. Det fanns en tanke om att denna kunskap skulle ha ett 

epistemologiskt privilegium och att den bättre skulle kunna synliggöra och 

förändra de makt- och förtryckarstukturer som påverkade de sociala 

samhällspraktikerna. Det fanns också en tanke om att teorin kunde bidra till 

att öka kvinnors kunskap om de maktpraktiker genom vilka deras 

underordning var designad, vidmakthållen och gjord naturlig och åtråvärd 

för alla (Harding, 2004). 

De feministiska ståndpunktsteoriernas framväxt kan betraktas som en 

produkt av tiden, en tid då kvinnor hävdade sin rätt inom olika områden i 

samhället, men den har satt avtryck även i vår tids teoretiserande (Skeggs, 

1997). I syfte att producera kunskap som är för de grupper som studeras 

utgår nutida studier inom feministisk ståndpunktsteori från forsknings-

subjektens egna erfarenheter (Anderson, 2003). Det finns dock inte längre 

ett lika starkt stöd för tanken om den epistemologiskt privilegierade 

positionen. Även om en central tanke fortfarande är att marginaliserade 

grupper kan bidra med andra frågor och en annan form av kunskap om den 

sociala ordningen, handlar teorin numera snarare om att hävda att all 

kunskap är socialt situerad (jfr Anderson, 2003; Stoetzler & Yuval-Davies, 

2002). Det innebär ett antagande om att olika sociala positioner producerar 

kunskap från olika perspektiv (Haraway, 1991). Den sociala positionen som 

individen befinner sig i antas ha betydelse för hur erfarenheter och 

berättelserna om dessa formas och tas emot av andra (Anderson, 2003). 
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Inspirationen från feministisk ståndpunktsteori bidrar med några viktiga 

ställningstaganden till min avhandling. För det första tar avhandlingen sin 

utgångspunkt i levda erfarenheter som utgår från den situerade kunskap 

som skapas utifrån den position som de unga kvinnorna har i de sociala 

världar de ingår i. Ett andra ställningstagande som varit vägledande i 

analysen av de unga kvinnornas berättelser är att det sociala sammanhanget 

och den sociala position som de unga kvinnorna befinner sig i påverkar deras 

möjligheter. Det medför till exempel att deras berättelser om erfarenheter, 

möjligheter och livsvillkor antas få en specifik innebörd just på grund av att 

de är unga kvinnor från olika sociala miljöer som upplever och erfar. 

Sammanfattningsvis är mitt motiv till att använda samt mitt sätt att närma 

mig feministisk ståndpunktsteori grundat i möjligheten att ge en bild av en 

verklighet som reflekterar de unga kvinnornas intressen och värderingar och 

utgår från deras egna tolkningar av sina erfarenheter (jfr Jaggar, 1983). 

Den kritisk feministiska ansatsen har också utgjort en grundval för vilka 

teoretiska begrepp som införlivats i det teoretiska ramverket. Härnäst 

presenteras de begrepp som applicerats i nära relation till det empiriska 

materialet. De har möjliggjort en djupare och mer specifik förståelse av olika 

betydelsebärande faktorer i de unga kvinnornas berättelser. I den här 

avhandlingen riktar jag intresse mot förhållandet mellan de unga kvinnornas 

handlingskraft och de samhällsstrukturer som har betydelse för hur deras 

handlingsutrymme formas samt för deras möjligheter till självförståelse (jfr 

Spånberger Weitz, 2011). Redovisningen delas därför upp i två delar. Den 

första delen fokuserar teorier och analytiska begrepp som framförallt 

använts i en analys av de sociala strukturer som omger de unga kvinnorna. I 

berättelserna gestaltas dessa framförallt i relation till familjen och skolan, 

och till händelser i dessa världar som på olika sätt begränsat de unga 

kvinnornas tillvaro. De begrepp som utgör grunden i denna del av det 

teoretiska ramverket är sociala världar, utanförskap och tillhörighet. I den 

andra delen riktas närmare intresse mot begrepp som jag använt i en analys 

av vad som kan betraktas som aktörsnivå i det empiriska materialet. Här 

utgör handlingskraft, handlingsutrymme och sociala positioner centrala 

begrepp. 

Sociala världar  
Det moderna samhället kännetecknas av det oändliga antalet sociala världar 

som skapas och omskapas genom de olika deltagarnas sociala interaktion 

samt genom de kommunikativa kanaler som finns tillgängliga i och för de 

olika världarna (Shibutani, 1955). Alla sociala världar byggs upp av 

mänskliga relationer. Gränserna mellan och inom världarna kan vara skarpa 

eller oklara och de sociala världarna skiljer sig åt vad gäller exklusivitet och i 

vilken mån ”de kräver lojalitet av sina medlemmar” (Svensson, 1996 s, 91). 

Inom olika sociala världar formas en gemensam och egen kultur, där 
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specifika normer styr vad som är acceptabelt och vilka kulturella 

tolkningsramar för och perspektiv på omvärlden som är eftersträvansvärda. 

Genom ett aktivt deltagande i de olika sociala världarna internaliserar 

människor de sociala världarnas gemensamma kultur och gemensamma 

perspektiv (Shibutani, 1955, 1986). När en människa har tagit till sig en 

världs perspektiv blir det synsättet hennes orientering mot omvärlden och 

mot sig själv (Svensson 1996). Världen blir en scen där hon försöker skapa 

och upprätthålla en identitet (Shibutani, 1955, 1986). Ofta är sociala världar 

nära varandra och ett samtidigt deltagande i olika världar blir då 

oproblematiskt. De sociala världarna är dock hierarkiskt ordnade och ett 

deltagande i en värld innebär alltid någon form av avskiljning från 

omgivningen och andra sociala världar. Det är lättare för en individ att 

tillhöra en social värld där hennes perspektiv och sätt att se på situationen 

överensstämmer med rådande kulturella tolkningsramar i den sociala 

världen (Skårner, 2001). 

När de sociala världarnas perspektiv går emot varandra skapas 

motstridiga krav och förväntningar på individen (jfr Ihrskog, 2006; Skårner, 

2001; Svensson, 1996). Det skapar konflikter och inre skuldkänslor och kan i 

vissa fall mana till ett val mellan olika världar. Avgörande för valet är den 

emotionella styrkan och känslan av lojalitet gentemot den värld där 

människan har starkast band till de andra människorna (Skårner, 2001). 

Alla har dock inte likvärdiga möjligheter att företräda den sociala världen 

och inte heller samma äkthet och autencitet. De som innehar tolknings-

företräde har också rätt att bestämma vilka som får vara med och vilka som 

skall uteslutas ur världen (Svensson, 1996). 

Sociala världar skapas i relation till övergripande samhällstrukturer och i 

världarna formas kulturella tolkningsramar som bildar förutsättningar för 

både tillhörighet och utanförskap. I den här avhandlingen fyller begreppet 

social värld en funktion både som strukturerande princip i min uppbyggnad 

av resultatredovisningen och som ett centralt begrepp i min analys av de 

sammanhang som de unga kvinnorna berättar om. I berättelserna synliggörs 

hur deras livsvillkor har formats i relation till möjligheter och begränsningar 

som stått till buds i och omkring de sociala världar de rört sig inom. I några 

världar har deltagandet grundat sig i upplevelsen av likhet, t ex kamrat-

gruppen, parrelationer eller tjejgruppsverksamheten, medan andra världar 

bara funnits där, som till exempel skolans värld, familjevärlden och den 

sociala världen på institutionen (jfr Berglund, 1998). I de olika världarna har 

de unga kvinnorna varit tvingade att anpassa sig, visa olika sidor av sin 

personlighet och noggrant valt förhållningsätt för att på bästa sätt ”möta 

respektive världs krav och förväntningar” (jfr Skårner, 2001 s, 17) samt för 

att få ett samtidigt deltagande i de olika och ibland inte förenliga världarna 

att gå ihop. Deltagandet i många sociala världar har i vissa fall varit fruktbart 

men det har också inneburit svårigheter som framförallt uppstått när 
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rådande normer och krav i de olika sociala världarna gått emot varandra. För 

en ytterligare förståelse av de unga kvinnornas berättelser om olika sociala 

världar har tillhörighet och utanförskap utgjort viktiga analytiska begrepp. 

Begreppen har gjort det möjligt för mig att förstå de unga kvinnornas 

berättelser om både enstaka och återkommande livshändelser i de sociala 

världarna och de har också möjliggjort en analys av hur de sociala världarna 

strukturerar och formar förutsättningar för handlingskraft, handlings-

utrymme och självförståelse. 

Tillhörighet 
I min användning av begreppet tillhörighet åsyftas en upplevelse av att höra 

till som är flyende och ständigt föränderlig. Det handlar om att både vara och 

bli tillhörig, samt om en oupphörlig längtan efter tillhörighet. Denna längtan 

uttrycker ett emancipatoriskt och frigörande ideal som handlar om en 

möjlighet att bli någon annan än den omgivningens föreställningar formar 

en till (jfr Molin, 2010). När en människa ingår i en social värld där hon 

känner samhörighet, möter acceptans och finner möjligheter att kontrollera 

sina egna livsvillkor och sin egen självförståelse skapas känslor av en social 

och institutionell tillhörighet (jfr Spånberger Weitz, 2011). Upplevelsen av 

social tillhörighet vilar framförallt på relationer till signifikanta andra. 

Signifikanta andra är de individer som är direkt ansvariga för 

internaliseringen av normer inom sociala världar. När individen känner en 

känsla av samhörighet, lojalitet och en känsla av ömsesidigt intresse 

gentemot de signifikanta andra är den sociala världen där dessa finns ett 

lättare och mer självklart val (Shibutani, 1955). Upplevelsen av en 

institutionell tillhörighet formas av möjligheten att kunna identifiera sig med 

och finna sig tillrätta i den sociala världen och med de mer eller mindre 

förgivet tagna normer som finns inom denna. Tillhörighet upprätthålls av 

yttre faktorer som grundar sig i de sociala sammanhang som individen deltar 

i och inre faktorer som bygger på den verklighet som hon konstruerar och 

upprätthåller i och genom dessa sammanhang (Spånberger Weitz, 2011).  

Utanförskap 

Utanförskap formas av komplexa kulturella och sociala processer som är 

beroende av rådande kulturella tolkningsramar i och utanför de sociala 

världarna. Den som betraktas som annorlunda och blir utanför, eller med ett 

annat ord, marginaliserad, får inte vara en del av det sociala sammanhanget 

och hennes handlingskraft och handlingsutrymme begränsas. Hon 

åsidosätts, nedvärderas och motas bort från den gemensamma tillvaron 

(Schjellerup Nielsen, 2006; Young, 2000). 

Min förståelse av begreppet utanförskap grundar sig i tanken om att vissa 

människors erfarenheter och sociala situation blir universella, ges 

tolkningsföreträde och tillåts att dominera kulturen som formas i ett 
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samhälle och i en social värld (jfr Young, 1990). De dominanta gruppernas 

perspektiv ger inte utrymme för andra gruppers erfarenheter och möjligheter 

att påverka den sociala ordningen, samtidigt som den dominerande 

kulturens erfarenheter och tolkningsramar framställs som allmängiltiga. Det 

skapar kulturell dominans, vilket i min avhandling är ett analytiskt begrepp 

som beskriver en paradoxal situation där vissa människor blir osynliggjorda 

samtidigt som de blir stereotypt synliggjorda och utskiljda som annorlunda 

(jfr Young, 2000). Kulturell dominans skapas när dominanta grupper kräver 

av de andra att de ska passa in och bli som dem, genom att tvinga de andra 

att anpassa sitt beteende, sitt yttre och sitt sätt att leva utifrån de 

dominerande gruppernas normer. Kravet på anpassning skapar ett olösligt 

dilemma, för hur mycket de andra än försöker passa in kommer skillnaderna 

likväl att bestå och fortleva i de stereotypa föreställningar som finns om 

gruppen. Så länge likhet är villkoret för delaktighet i samhället kommer de 

andra alltid att förbli utanför (ibid.). Den som lever under trycket av kulturell 

dominans blir hela tiden definierad av andra människor. Deras definitioner 

och de egna idéerna om dessa föreställningar smyger sig också in i 

individens förståelse av sig själv. Betraktelsen av sig själv med andras ögon 

och det ständiga nedvärderandet formar ett dubbelt medvetande; 

Det dubbla medvetandet uppstår när den kulturellt dominerade vägrar leva upp till de 

schablonartade bilder av sig själv som hon eller han redan internaliserat och gjort till 

sina egna. Så fort hon vill se sig själv och bli sedd av andra som en människa vilken 

som helst, kapabel och handlingskraftig, fylld av hopp och möjligheter, möts hon av 

svaret, från andra eller inifrån sig själv, att hon är annorlunda, oförmögen, 

underlägsen (Young, 2000 s, 80). 

När en människa avviker för mycket eller på fel sätt från rådande normer 

finns en risk att andra fördömer och tar avstånd. I avståndstagandet och 

fördömandet formas ett utanförskap som stänger ute människan från 

gemenskapen och då formas ett stigma (Goffman, 1963). Den som blir 

stigmatiserad lever hela tiden med upplevelsen av att vara ifrågasatt och 

bedömd som avvikande och måste därför hela tiden förhålla sig till en känsla 

av att inte veta vad andra egentligen tänker om henne. De genomgripande 

konsekvenserna som formas i stigmatiseringsprocessen kan relateras till att 

den människa som drabbas också till sist tenderar att ta till sig andras 

föreställningar om henne (ibid.). 

Handlingskraft 
Människor är först och främst handlande varelser som strävar efter 

möjligheten att utvecklas och att vinna erkännande för det de gör, samt efter 

att umgås med andra, uttrycka sina erfarenheter och bli lyssnade på (Young, 

2000). Tankar om handlingskraft är på många sätt framträdande inom 

feministisk teori (se t ex Gonick et. al., 2009; McNay, 2004; Willis, 2009). 



43 
 

Inom flickforskning utgör handlingskraft ett verktyg för en analys av flickors 

makt och möjlighet att göra motstånd mot begränsande könsnormer 

(Ojanen, 2012). Min definition av handlingskraft utgår från engelskans 

agency men översättningen är inte direkt överensstämmande. Handlings-

kraft motsvarar engelskans ability to take action medan agency ofta 

översätts till aktörskap. Jag menar dock att begreppet aktör är nära 

förknippat med en skådespelare som spelar en roll inför en publik. Det kan 

visserligen betraktas som att de unga kvinnorna gör just det när jag 

använder teoretiska begrepp som bakre och främre scen, och i vissa 

sammanhang berättar även de unga kvinnorna att de spelar en roll. 

Aktörsbegreppet för dock tankarna till en dräkt eller en karaktär som är 

möjlig att ta på och av men det är inte så jag analyserar och förhåller mig till 

begreppet roll och agency. Rollen som de unga kvinnorna spelar verkar på 

många sätt sitta fast på kroppen och därför finner jag termen handlingskraft 

som mer överensstämmande för det syftet som begreppet fyller i min analys.  

Handlingskraft är en relationell faktor som kan användas i en förståelse av 

hur sociala strukturer påverkar det dagliga livet för unga kvinnor (jfr McNay, 

2004). I den här avhandlingen avser begreppet handlingskraft en individs 

möjligheter att agera och välja i relation till ett specifikt sammanhang (jfr 

Gordon, 2006). Det handlar också om hennes möjligheter att nå sina 

drömmars mål (McAlpine & Amundsen, 2009) och måste alltid undersökas i 

relation till levd erfarenhet (McNay, 2004). I min användning av begreppet 

relaterar handlingskraft till både en ung kvinnas möjligheter att agera i varje 

given situation, i nutiden eller i dåtiden, och till de möjligheter hon har att 

berätta berättelsen om sitt liv. Utifrån den förståelsen av begreppet kan 

handlingskraft vara synlig i de unga kvinnornas berättelser om känslor, 

erfarenheter och handlingar (Currie, Kelly & Pomerantz, 2006). 

Möjligheterna att agera och välja är dock inte lika tillgängliga för alla 

(Gordon, 2006). Det finns sociala regler som ”möjliggör vissa handlingar 

men förhindrar andra” (Young, 2000 s, 28). Villkoren för handlingskraft är 

begränsade och formade av strukturer i och mellan de sociala världarna samt 

av varje individs föreställning om hennes egen möjlighet i varje situation 

(Skelton & Francis, 2009). Därför måste handlingskraft situeras i en bredare 

kontext som både beaktar styrkan i strukturer av över- och underordning 

(Bohman, 1999; Gonick et. al., 2009; McNay, 2003) samt individens 

möjlighet att agera mot dessa (Fraser, 1992). Om vi ska ha möjlighet att 

förstå villkoren för en människas handlingskraft måste vi därmed också 

undersöka hennes handlingsutrymme. 

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme betraktas i den här avhandlingen som ett dynamiskt 

begrepp. Det innefattar människors möjligheter till valfrihet, själv-

bestämmande, svängrum, rörelse i offentliga och privata rum, 
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överskridanden av gränser samt möjligheter att påverka det sammanhang de 

finns i (jfr Björktomta, 2012; Eduards, 2002). Skillnader och glapp mellan 

människors erfarenheter och rådande kulturella norm- och regelsystem 

skapar processer som ger människor skiftande handlingsutrymme. En 

undersökning av människors erfarenheter och förutsättningar i relation till 

dessa regelsystem kan säga något om vad en individ kan vara och bli (Currie, 

Kelly & Pomerantz, 2006). Teorier om handling gör ofta en uppdelning 

mellan ett faktiskt och ett subjektivt upplevt handlingsutrymme. Den här 

studien vilar på ett antagande om att det framförallt är de unga kvinnornas 

upplevelse av handlingsutrymmet som bestämmer deras möjligheter för 

handlingskraft (jfr Björktomta, 2012). 

När en människas faktiska eller upplevda handlingsutrymme av olika 

anledningar begränsas får hon mindre möjligheter att välja sina handlingar 

och att kontrollera sitt eget liv. Goffmans (1974a) dramaturgiska teori har 

bidragit till min förståelse för hur människor agerar när handlingsutrymmet 

begränsas. Han gestaltar samhället och dess olika nivåer som en scen där 

människor utgör såväl aktörer som publik. På den främre scenen spelar 

människorna upp det som de tror att samhället förväntar sig av dem, utifrån 

rådande kulturella tolkningsramar som formas i det vardagliga livet i och 

omkring de sociala världarna. I kulisserna, på den bakre dolda scenen, 

kopplar människan av och förbereder sig för ytterligare framträdanden (jfr 

Trulsson, 2003). När glappet mellan den främre scenens krav och den roll 

som individen spelar där blir för stort till den bakre scenens verklighet 

skapas en obalans och en svårighet för henne att foga samman den främre 

och den bakre scenen (Goffman, 1974a). När skillnader mellan den 

förväntade och den faktiska identiteten är för stora skapas det stigma som 

lyftes tidigare i texten (Goffman, 1963). När en människa inte passar in i det 

allmänna mönstrets gängse normer skapas en osäkerhet hos individen 

rörande andras uppfattningar om henne och hennes hemmatillhörighet. Det 

kan leda till att individen på den främre scenen agerar för att föregripa 

omgivningens bemötande och fördömande, för att möjliggöra ett 

hemligghållande av de oönskade egenskaperna (ibid.). Detta glapp mellan 

omgivningens betraktelse och den egna förståelsen av självet påverkar 

successivt individens värdering av sig själv. Det skapar också en svårighet för 

henne att förena hennes egen förståelse av sig själv med andras betraktelse 

av och förväntningar på henne. I denna föreställning formas individens 

identitet och förståelse av sig själv. Hon lär sig omgivningens inställning och 

slutligen lär hon sig också konsekvenserna av denna. ”Utvägar som står till 

buds är då att anpassa sig till situationen eller att dra sig undan och 

hemlighålla. I förlängningen finns risken att se ned på sig själv” (Trulsson, 

2003 s, 69). 

* 
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Majoritetssamhället och kulturellt dominanta gruppers makt att definiera 

och stöta bort grupper och individer från gemenskaper framstår som både 

universell och förhärskande men även om både Youngs (2000) och 

Goffmans (1963) teorier visar att människor har en benägenhet att finna sig i 

situationen och ta till sig andras bedömningar och definitioner lyfter båda 

fram möjligheter för motståndshandlingar. Utanförskapet begränsar 

visserligen handlingskraft och handlingsutrymme men kan samtidigt 

frammana motstånd. Genom att ta tillbaka, bekräfta, ta till sig och ge ett eget 

värde till den identitet som människan tillskrivs kan hon undvika ”det 

omöjliga uppdraget att bli något jag inte är i ett samhälle som inte tillåter 

mig vara något annat än det jag är” (Young, 2000 s, 106). Och genom att 

variera sina sätt att föra sig själv på den främre scenen kan människor utöva 

intryckskontroll och undvika att bli positionerade som avvikare (Goffman, 

1963). 

Sociala positioner och makt 
Inom olika sociala världar och i relation till kulturella tolkningsramar skapas 

positioner som de unga kvinnorna blir anvisade eller kan välja att inta (jfr 

Göthlund, 1997). Jag använder begreppet position och positionering både för 

att förstå hur de unga kvinnorna positionerar sig själva och andra i sina 

berättelser (jfr Giddens, 1984; Kohler Riessman, 2008b) men också för att i 

analysen förstå hur olika sociala positioner får betydelse i ett vidare 

perspektiv (jfr Anderson, 2003). En position är det vardagliga kontextuella 

sammanhang där en människa befinner sig i en social värld, och 

positionering är en rörlig process som leder fram till att en människa anvisas 

eller aktivt intar en position (Johansson, 2009). Den som berättar kan till 

exempel positionera sig själv som ett aktivt subjekt som har kontroll över 

sina egna handlingar och över händelser i livet, eller som ett offer för 

omständigheter där andra har makt att definiera situationen och 

handlingsutrymmet. I berättelsen konstruerar berättaren sitt själv i relation 

till framträdandet och växlar mellan positioner för att gestalta sig själv som 

aktiv eller passiv i olika världar och på olika scener (Kohler Riessman, 

2008b). Kulturella tolkningsramar möjliggör och begränsar vilka positioner 

som finns tillgängliga (jfr Uhnoo, 2011). 

En social position är kulturellt och historiskt bestämd (Schjellerup 

Nielsen, 2006):  

Social positions are constituted structurally as specific intersections of signification, 

domination and legitimation which relates to the typification of agents. A social 

position involves the specification of a definite “identity” within a network of social 

relations, that identity, however, being a “category” to which a particular range of 

normative sanctions is relevant (Giddens, 1984 s, 83). 
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Människor befinner sig i sociala positioner som består av deras tillskrivna 

sociala identitet (t ex kön, etnicitet, klass, sexualitet), sociala roll (t ex flicka, 

kvinna, dotter, elev, kamrat) samt de sociala relationer som påverkar deras 

situation (t ex familj, yrke, position) (Anderson, 2003). Vid kategorisering 

ges sociala positioner innehåll, betydelse och mening som kan skapa 

konsekvenser för de individer som innehar positionen. Det är dock inte 

existensen av sociala positioner i sig som betraktas som problematisk utan 

snarare den betydelse och de värden som är förknippad med positionerna, 

och hur dessa värden fostrar och skapar sociala hierarkier (ibid.). Det är de 

kulturella tolkningsramarna som är knutna till de sociala positionerna som 

de unga kvinnorna tillhör samt hierarkiseringen av positioner i de sociala 

världarna som är i centrum för min analys.  

I den här avhandlingen får makt betydelse framförallt i en analys av hur 

den hopar sig omkring vissa positioner och hur den utövas över andra (jfr 

Crenshaw, 1995). Maktrelationer betraktas som både öppna och synliga, t ex 

i enskilda individers och individers kollektiva handlingar men också som 

mer slutna, dolda och i många fall outtalade, som t ex i de kulturella 

tolkningsramar och den sociala hierarkisering som finns inom sociala 

världar. Möjligheten till förändring ligger i motmaktshandlingar, såväl 

enskilda som kollektiva (Eduards, 2002). I forskning som utgår från 

underordnade grupper används ofta begreppet motstånd. Eduards menar 

dock att detta begrepp innehåller en känsla av ”icke-förändring” (s, 13) där 

det är ”just att stå emot, hålla ut, se till att det inte blir värre” (s, 13) som 

tydligast associeras med motstånd. Begreppet motstånd hänför hon snarast 

till den etablerade ordningens argument mot marginaliserade gruppers 

motståndshandlingar. Eduards använder istället begreppet motmakt för att 

visa på det aktiva i kvinnors handlingar. Genom motmaktshandlingar blir 

motståndet synligt och därmed synliggörs också maktrelationer. Det är i en 

analys av motståndet mot motmaktshandlingar som maktrelationerna, de 

rådande kulturella tolkningsramarna och den sociala hierarkiseringen inom 

de sociala världarna kan bli synliga och förändring kan genereras (ibid.). 

Kön, klass och ålder 

Den här avhandlingen fokuserar den tid när informanterna var små flickor, 

tonårsflickor och unga kvinnor. Dessa kategorier framträder i den här 

avhandlingen allra tydligast i skärningspunkten mellan kön, ålder (Aapola, 

Gonick & Harris, 2005; Söderberg & Frih, 2010) och social klass (Berggren, 

2001; Skeggs, 1997). De innebörder av kön och klass som de unga kvinnorna 

ger uttryck för i sina berättelser berättar något om både dem själva som 

personer, om de sociala världar de lever i samt om de strukturella villkor 

som varit dominerande under deras liv (jfr Berglund, 1998; Magnusson, 

1998; Ring & Svensson, 2007; Snellman, 2009; Willis, 2009). De val de gör, 

de ageranden och de handlingar de utför kan betraktas som rationella utifrån 
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den verklighet de lever i. Den verkligheten präglas av deras föreställningar 

om vad det kan innebära att vara ung kvinna samt av de gränser som ramar 

in unga kvinnors könade och klassade handlingsmöjligheter (jfr Andersson, 

1995; Hamreby, 2004).  

I min tolkning är både kön och klass någonting en människa görs till och 

den tolkningen öppnar för en förståelse av kön och klass som föränderliga 

levda sociala kategorier och konstruktioner (jfr Snellman, 2009; Åse, 2000). 

Kön finns ständigt närvarande och påverkar människors tankar, handlingar 

och möjligheter att tolka tillvaron (Harding, 1986), och det gör också 

klasstillhörighet. Den sociala klasstillhörigheten formas i relation till 

samhällsklassernas olika villkor, till familjens materiella levnads-

förhållanden och föräldrarnas yrkestillhörighet samt till de unga kvinnornas 

egna upplevelser av klasstillhörighet (jfr Cedergren, 2006). I föreliggande 

avhandling är emellertid inte konstruktionen av kön och klass i de unga 

kvinnornas berättande det primära utan snarare hur kön och klass som 

strukturella fenomen har betydelse för de unga kvinnornas livsvillkor, 

handlingsutrymme och handlingskraft i olika sammanhang. Kön och 

klassbakgrund betraktas i den här avhandlingen både som begrepp som 

kräver analys samtidigt som de också utgör en grund för en förståelse av 

såväl det empiriska materialet som av det sammanhang som omger det (jfr 

Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003). 

Jag betraktar i första hand de unga kvinnorna i avhandlingen som 

individer med erfarenheter och med en vilja att berätta och ta plats, både 

kroppsligt och själsligt. Men jag ser också flicka och ung kvinna som 

konstruktioner, i den mening att jag inte ser de unga kvinnornas position i 

samhället som naturligt given eller deras erfarenheter och berättelser som 

frånskurna det omgivande sammanhanget. I en utmaning av förståelsen av 

flicka och ung kvinna som levd och kulturell kategori undersöker jag därför 

både hur livsvillkor formas för flickor och unga kvinnor samt hur 

kategorierna flicka och ung kvinna blir synliga och får betydelse i de sociala 

fält som öppnas under specifika historiska och kulturella omständigheter (jfr 

Aapola, Gonick & Harris, 2005; Walkerdine, Lucey & Melody, 2001). I min 

analys har jag därför sökt efter hur kulturella tolkningsramar om flicka och 

ung kvinna förmedlar mening och får betydelse, men också hur dessa 

tolkningsramar får betydelse för såväl konstruktionen av flicka och ung 

kvinna som för de unga kvinnornas möjligheter att berätta och för deras 

situation i samhället (jfr Lundgren, 2001). 

Sammanfattande reflektion 
I min analys blir den bakre och främre scenen ett verktyg för att förstå hur 

olika sociala världar får betydelse för vem de unga kvinnorna kan och vill 

vara. En viktig utgångspunkt i analysen är upplevelser av tillhörighet, 

utanförskap och möjligheten att agera samt hur detta i sin tur får betydelse 
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för deras möjligheter att förstå sig själva även långt senare. I denna 

förståelse har det också varit viktigt att analysera betydelser av den sociala 

positionen som de unga kvinnorna befinner sig i samt av de maktrelationer 

som omger deras förutsättningar och livsvillkor. 
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4. Metodologi, material och 
tillvägagångssätt 

Minnesanteckning från Grankullens institution (december 2011). 

Jag småspringer mot det bruna tegelhuset uppe på höjden. Det är mörkt ute, 

andedräkten står vit ur min mun och kylan tränger igenom min tunna jacka. Det är 

närmare tjugo grader kallt och omgivningen ligger inbäddad i ett stelt och tyst mörker. 

Det enda som hörs är mina frusna andetag och knarrandet under mina fötter när de 

möter den tunna snöhinnan på marken. Framme vid dörren sätter jag fingret på 

ringklockan och en hög och gäll signal svarar mig. Vid sidan om dörren finns ett 

avlångt fönster, så att en besökare skall vara synlig för den som öppnar. En storvuxen 

man kommer mot mig och jag riktar blicken ner mot mina skor. Jag känner mig 

förlägen inför den granskande blicken som möter mig genom rutans avslöjande glas. 

Innanför skramlar en nyckelknippa och snart öppnas dörren. Mannen möter mig med 

en frågande blick och jag förklarar snabbt att jag är här för att intervjua Anna och 

Kristin. Han nickar igenkännande, kliver åt sidan och låter mig komma in. Bakom mig 

låser han dörren och ber mig hänga av kläderna. En känsla av olust väcks inom mig 

när dörren går i lås och trots att jag varit här några gånger nu har jag svårt att vänja 

mig vid alla låsta dörrar. Jag följer dock hans uppmaning och hänger av mig jackan, 

ställer skorna på plats och går genom hallen vidare in i det stora öppna rummet. 

I mitten av rummet står ett bord som omges av fyra fåtöljer. Väggarna är blekt grå 

och rummet ger en känsla av allmän lokal. I rummet finns också ett långt bord där 

maten serveras. Vid ena bordsänden sitter Anna och läser en tidning. Hon sneglar åt 

mitt håll men visar på ett tydligt sätt att hon inte tänker prata med mig. Jag har efter 

mina möten med Anna förstått att hon är reserverad och att avståndstagande är 

hennes sätt att bemöta vuxna i sin omgivning, så jag försöker att inte lägga så stort 

värde i hennes avighet gentemot mig. Jag säger ändå hej till henne och frågar hur hon 

har det och får ett kort okej som svar. Från en korridor på vänster sida kommer Kristin 

mot mig, klädd i en vinröd, lite för stor morgonrock. Luvan täcker delar av hennes 

ansikte och hon håller armarna hårt runt kroppen. När hon ser mig spricker hennes 

ansikte upp i ett snett leende och hon kommer fram till mig och möter mig med en 

kram. Hon tar min hand och drar mig med in i det gemensamma hobbyrummet. Där 

går hon fram till ett bord och lyfter upp en tavla. Den föreställer en ängel som går bort 

från bilden och i armen drar hon en nalle efter sig. ”Den är till dig”, säger hon 

samtidigt som hon sätter sig ner i en stol. Jag sätter mig mitt emot henne och frågar 

hur hon haft det sedan vi träffades förra gången.  

I den korta berättelsen som inleder det här kapitlet gestaltas en upplevelse 

från ett av mina besök på Grankullens institution. Berättelsen ger en 

ögonblicksbild av några av huvudpersonerna i den här avhandlingen, Anna 

och Kristin, och ett av mina möten med dem. Berättelsen gestaltar också en 

händelse och en känsla samtidigt som den ger en skymt av min position i 

sammanhanget och av mitt sätt att förhålla mig till rummet och 

människorna i det. Den avslöjar också något om de relationer som jag byggt 

upp med några av de unga kvinnorna. Framförallt ger den också, från mitt 

perspektiv, en bild av en av de verksamheter där delar av material-

insamlingen för avhandlingen genomförts och vad som försiggår där under 

en kort stund. Om Anna eller Kristin fått möjlighet att berätta sina 
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berättelser om samma händelse hade den antagligen gestaltats annorlunda 

och både rummet och människorna i det hade med allra största sannolikhet 

synliggjorts på ett annat sätt. 

Avhandlingens kritiskt feministiska ansats ligger till grund för mina 

metodologiska ställningstaganden. Det innebär bland annat att förståelsen 

för relationen mellan mänsklig handling och den omgivande sociala 

strukturen har varit viktig i formandet av det metodologiska ramverket. I det 

här kapitlet redogör jag för studiens metodologiska utgångpunkter och 

väsentliga omständigheter vid materialinsamlingen. Texten inleds med en 

beskrivning av hur den narrativa forskningen och livsberättelse som metod 

influerat studien och här redogörs också för feministiska perspektiv på 

livsberättelser. Sedan presenterar jag de unga kvinnorna och de 

verksamheter som stått värd för mina möten med dem. Efter det följer en 

genomgång av de praktiska förutsättningarna i materialinsamlingen och här 

riktas intresset mot en beskrivning av det metodiska genomförandet och 

förutsättningarna för tolkning, analys och bearbetning av det empiriska 

materialet. Slutligen för jag ett resonemang omkring etiska ställnings-

taganden. 

Narrativ forskning och berättelser 
Olika former av narrativ forskning har utgjort en stor del av den kvalitativa 

forskningstraditionens framväxt under senare år. Idag används narrativ 

inom en rad forskningsområden, såsom utbildningsvetenskap, sociologi, 

psykologi, antropologi, historia och genusforskning (Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilber, 1998). Det finns emellertid olika uppfattningar om vad 

som konstituerar den narrativa forskningen och narrativ som företeelse 

(Kholer Riessman, 2008a). I den här studien utgår jag från att narrativ 

handlar om att förstå erfarenheter, konstruera och kommunicera mening (jfr 

Chase, 1995) samt om att förmedla och forma självförståelse (jfr Bruner, 

2002). Jag menar också att det i narrativ forskning inte finns någon unik och 

enhetlig sanning och inte heller någon sann och riktig tolkning eller 

förståelse av en händelse eller en text (jfr Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 

1998). Narrativ forskning i min tolkning handlar framförallt om kulturellt 

och socialt formade handlingar som gestaltar relationen mellan berättaren 

och det sociala sammanhanget där berättelsen tar plats (jfr Chase, 1995). 

Berättande är en naturlig del av människors liv (Lieblich, Tuval-Mashiach 

& Zilber, 1998). Genom livet bär vi på våra och andras berättelser och fostras 

samtidigt in i en kultur av berättande. Berättelserna gestaltar och formar vår 

uppfattning om oss själva och omvärlden (jfr Hydén & Överlien, 2004) och 

genom dessa begripliggör vi oss själva samtidigt som vi gör våra erfarenheter 

meningsbärande och placerade i ett sammanhang (Johansson, 2005). De 

berättas ur ett specifikt perspektiv, med ett särskilt syfte, av någon för någon 

(Goodson & Sikes, 2001) och de hjälper människor att förstå, organisera 



51 
 

händelser och skapa sammanhang i sina liv. Samtidigt ger de också livet en 

kulturell och historisk inramning (Hydén, 2008). Berättelser ingår i och är 

alltid en del av ett specifikt kulturellt och historiskt sammanhang samtidigt 

som de också producerar och reproducerar sociala relationer, makt och 

social kontroll (Johansson, 2005).  

Den mest grundläggande definitionen av vad som är en berättelse är 

uppfattningen om att en berättelse är temporär, och har en början, ett 

mittparti och ett slut (Goodson & Sikes, 2001). Utöver temporalitet utgör 

kausalitet (att händelser i berättelsen är knutna till varandra) och koherens 

(att berättelsen utgör en sammanhängande enhet) viktiga begrepp i 

förståelsen av vad som karaktäriserar en berättelse (ibid.). En annan viktig 

aspekt att lyfta fram i definitionen av vad som kännetecknar en berättelse är 

betraktelsen av relationen mellan det levda livet, upplevelsen av livet, 

berättelsen om livet samt den nedskrivna livsberättelsen. I min tolkning är 

det levda livet det som faktiskt händer en människa och upplevelsen av livet 

de tankar, känslor och önskemål en människa har om sitt levda liv (jfr 

Öberg, 1997). Berättelsen om livet formas i relation till kulturella 

tolkningsramar och berättakonventioner samt i förhållande till den publik 

som berättelsen berättas för (ibid.) och den nedskrivna livsberättelsen 

konstrueras utifrån en läsning och tolkning i en specifik kontext (jfr 

Johansson, 2005). Mellan världen som skapas i berättelsen och världen 

utanför, mellan subjekten i berättelserna och subjekten som berättar, finns 

en dialektik (Öberg, 1997): 

Det finns en ”spänning” som handlar om en retrospektiv reflektion, ett förhållande 

som (a) subjektet i intervjusituationen har till (b) livsberättelsens subjekt och till (c) 

det subjekt ”utanför berättelsen” som livsberättelsen refererar till. Den spänningen 

kan fångas i analysen av livsberättelsens strukturerande princip- dess ”plot” eller 

intrig (ibid. s, 80).  

I den här avhandlingen är narrativ i form av livsberättelser i fokus och jag 

betraktar livsberättelser utifrån ett brett perspektiv. I denna betraktelse 

inkluderas olika forskningstraditioner som intresserat sig för personliga 

erfarenheter uttryckta genom berättande och som fokuserat det kvalitativa 

före det kvantitativa, det induktiva före det deduktiva samt den 

hermeneutiska tolkningen framför positivistiska antaganden (jfr McAdams, 

Josselson & Lieblich, 2006). I texten som följer drar jag upp riktlinjer för hur 

jag förhåller mig till livsberättelser som helhet och till studiens 

livsberättelser i synnerhet. 

Livsberättelser 

En livsberättelse kan vara en berättelse om hela livet (i den mån det kan 

betraktas som möjligt) eller utgöras av valda delar i en livshistoria 

(Johansson, 2005) och den byggs ofta upp omkring vad som i efterhand kan 
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betraktas som avgörande händelser i livet (Lieblich, Tuval-Mashiach & 

Zilber, 1998). I livsberättelser berättar människor om sina liv samtidigt som 

de förhåller sig till och skapar mening i de sociala sammanhang de är en del 

av (Karlsson, 2006a). Livsberättelser innehåller såväl berättarens personliga 

erfarenheter som berättelser om sociala förhållanden, kulturella tolknings-

ramar och historiska omständigheter. Metoden ger möjlighet för en tolkning 

av och förståelse för människors individuella och kollektiva erfarenheter från 

olika sociala världar samt de förutsättningar som påverkar dessa världar och 

människornas erfarenheter i dem (Johansson, 2005; Salminen-Karlsson, 

1994).  

I den här avhandlingen betraktas de unga kvinnornas livsberättelser som 

socialt konstruerade, kontextbundna och över tid föränderliga versioner av 

deras livserfarenheter (jfr Johansson, 2005; Järviluoma, Moisala & Vilkko, 

2003; Kemuma, 2007; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998; McAdams, 

Josselson & Lieblich, 2006; Pérez Prieto, 2006). Livsberättelserna antas vara 

skapade med och i relation till såväl andra människor som till de sociala 

världar de ingår i (jfr Kemuma, 2007). Berättelserna förstås i förhållande till 

det unika för varje enskild ung kvinnas situation och för flickors och unga 

kvinnors situation i ett större sammanhang (jfr Salminen-Karlsson, 1994). 

Livsberättelserna betraktas därför som en gestaltning av levd erfarenhet och 

som socialt situerade handlingar (jfr Mishler, 1986,1991). Det innebär att 

även om livsberättelserna betraktas som personliga antas de också vara 

konstruerade i relation till och präglade av kulturella tolkningsramar som 

formar villkor för berättande (jfr Andrews, 2007; Goodson & Sikes, 2001; 

Karlsson, 2006b; Smith & Sparkes, 2008). Dessa tolkningsramar används av 

de unga kvinnorna som verktyg i begripliggörande framställningar för att 

gestalta det som antas vara det rätta sättet att leva på (jfr Karlsson, 2006b) 

och tar också gestalt i en analys av berättelserna när de unga kvinnorna i 

sina berättelser både direkt och indirekt förhåller sig till dessa kulturella 

tolkningsramar (jfr också med Frykmans, 1992 begrepp life-script). Det är 

dock viktigt att notera att dessa kulturella tolkningsramar bara är dugliga 

som verktyg när de är kulturellt igenkännbara av både berättaren och den 

som berättas för (jfr Mishler, 2004). 

Med fokus på innehåll 

Under det tidiga 1960-talet inleddes vad som kommit att kallas den 

narrativa vändningen inom kvalitativ forskning och under 1980-talet 

utvecklades det narrativa fältet inom en rad områden (Kohler Riessman, 

2008a). Den narrativa vändningen hörde samman med större förändringar 

inom den vetenskapliga traditionen i västvärlden då intresset för språket, för 

maktförhållanden i forskningsrelationen och för reflexivitet och inter-

subjektivitet ökade. Den tidigare narrativa forskningen kritiserades som 

individbunden och innehållsfokuserad och som svar på kritiken utvecklades 
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en narrativ forskning som allt mer kom att fokusera berättelsernas form och 

konstitution (ibid.). Kritiska röster har dock hävdat att detta ensidiga fokus 

på textuella strukturer endast betraktar livet som en konstruktion av ord och 

därmed skymmer och glömmer de mänskliga aktörerna bakom berättelserna 

och relationen mellan den levda erfarenheten och samhällets strukturer (jfr 

Roos, 1992). Detta är en kritik som jag ställer mig bakom. Det primära för 

min analys är därför det de unga kvinnorna faktiskt berättar om, alltså 

innehållet i berättelserna och vad de handlar om (jfr Pérez Prieto, 2006). 

Detta innebär emellertid inte att hur de unga kvinnorna berättar ses som 

obetydligt eller mindre betydelsefullt i förståelsen av deras berättelse. Hur de 

berättar, hur berättelsen byggs upp, hur det kontextuella sammanhanget är 

format där berättelsen skapas, vilka frågor som ställs och på vilket sätt har 

alla varit viktiga faktorer för att förstå berättelserna och berättelsernas 

tillkomst (ibid.) men i den här avhandlingen riktar jag inte primärt fokus 

mot detta. Pérez Prieto (2007) menar att den främsta utmaningen med 

livsberättelse som metod är att sätta berättaren och berättelsen i centrum. 

Han lyfter fram vikten av att utgå från berättaren och det hon faktiskt 

berättar om och dessa tankar har inspirerat mig i såväl de konkreta intervju-

situationerna som i min analys av de unga kvinnornas berättelser.  

Sammanfattningsvis är det också viktigt att notera att de livsberättelser 

som jag fått tillgång till i mötet med de unga kvinnorna bara utgör en variant 

av deras berättelser om sitt liv (jfr Järvinen, 2004; Lieblich, Tuval-Mashiach 

& Zilber, 1998). De innehåller endast en bråkdel av deras tankar och 

erfarenheter och berättelserna är antagligen inte desamma som de skulle 

berättat för någon annan i ett annat sammanhang (jfr Pérez Prieto, 2006). 

Livsberättelserna är skapade i den specifika stunden där jag och varje 

enskild ung kvinna möts. Även om jag betraktar livsberättelsen som socialt 

konstruerad, situationsbunden och i viss mån fragmentarisk menar jag ändå 

att varje enskild berättelse i sig kan säga något om ett större socialt 

sammanhang. De skapas visserligen i en specifik kontext men enligt min 

mening berättar de både något om hur de unga kvinnorna organiserar och 

ger betydelse till sina erfarenheter och upplevelser samt om den samhälleliga 

verklighet de levt och lever i (jfr Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998).  

Livsberättelser i ett feministiskt perspektiv 

Berättelser, vare sig de är nedskrivna eller muntligt berättade, refererar alltid 

till ett levt liv, till könade erfarenheter och till ett förkroppsligat subjekt 

(Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003). De narrativa metoderna, där 

berättelsen och alla dess former står i fokus (Hydén, 2008) ger forskare 

tillgång till människors tankar, idéer och erfarenheter uttryckta i 

människornas egna ord. Därför har de narrativa metoderna betraktats som 

särskilt viktiga inom den feministiska forskningen, som replik till de många 

år då kvinnors berättelser antingen tystats (Reinharz, 1992) eller annorlunda 
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uttryckt; då deras diskurser inte betraktats som legitima (Chanfrault-Duchet, 

1991). 

Narrativ och livsberättelser har haft stor betydelse för både den 

feministiska rörelsen och den feministiska forskningstraditionens framväxt. 

I en historisk betraktelse har den narrativa intervjun och berättelser använts 

i syfte att reformera sociala förutsättningar (Reinharz, 1992). Genom det 

gemensamma berättandet av kvinnors vardagliga erfarenheter kunde de 

villkor och strukturer som ramade in kvinnors liv synliggöras och lyftas till 

allmän diskussion (Haug, 2008). Denna politiska och ideologiska förståelse 

av berättande grundades i idén om berättandets emancipatoriska funktion. 

Att emancipera, att ge röst åt tystade och att kommunicera deras 

erfarenheter, var en av drivkrafterna bakom den narrativa feministiska 

forskningens framväxt (jfr Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003). 

Berättelserna gav kvinnor möjligheter att delge sina erfarenheter och genom 

berättelserna kunde kvinnor skapa en ny historia där deras egna 

erfarenheter utgjorde grunden för den kunskap som skapades beträffande 

deras situation (Gluck, 2003). Under senare år har dock feministiska 

forskare ifrågasatt den ensidiga uppdelningen av manliga och kvinnliga 

berättelser. Istället har intresse riktats mot hur kvinnors berättelser skiljer 

sig från varandra utifrån sociala positioner och kulturella och historiska 

sammanhang (Johansson & Öberg, 2008). 

För att förstå livsberättelsens fulla potential som feministiskt 

metodologiskt redskap måste vi se att livsberättelsen både ger information 

om erfarenheter och händelser men också att dessa erfarenheter och 

händelser är inskrivna i större sociala och symboliska mönster som 

reflekterar kvinnors livsvillkor (Johansson & Öberg, 2008). Målet med 

livsberättelsen som feministisk metodologi handlar om att förstå och 

analysera vad kvinnor som sociala och historiska aktörer betraktar som 

betydelsefullt och hur de tolkar och förstår sin sociala position inom rådande 

ideologiska ramar (Chanfrault-Duchet, 1991). Oberoende av vilka kvinnor 

som tillåts berätta och oberoende av hur vanliga eller ovanliga deras 

livserfarenheter varit finns gemensamma mönster som länkar samman alla 

kvinnors liv (Gluck, 2003). Målsättningen med feministisk forskning är 

bland annat att minska maktskillnader mellan forskare och informanter, att 

synliggöra kvinnors situation med deras eget språk och från deras sociala 

position, att analysera kvinnors livsvillkor utifrån den strukturella kontexten 

samt att synliggöra forskarens roll och betydelse i forskningsprocessen 

(Salminen-Karlsson, 1994). Livsberättelse som metod möjliggör alla dessa 

målsättningar genom sitt fokus på samarbetet mellan forskare och 

informant, genom användandet av löst strukturerade intervjuer, genom att 

livsberättelserna i en analys placeras i ett kontextuellt sammanhang samt 

genom det reflexiva förhållningssättet gentemot forskaren själv och 
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forskningsprocessen i stort som förespråkas inom livsberättelseforskning 

(ibid.).  

Unga kvinnors livsberättelser 

Människors berättelser tillåts ta olika mycket plats, ges olika mycket 

uppmärksamhet och blir betrodda och ifrågasatta på varierande sätt 

beroende på samhälleliga maktförhållanden som rör t ex kön, klass och ålder 

(Mellberg, 2002). Det har förts diskussioner om huruvida unga människors 

berättelser om livet kan betraktas som livsberättelser (se Kåks, 2007 för en 

djupare diskussion). Livsberättelserna i den här avhandlingen synliggör den 

komplexa och ibland motsägelsefulla relationen mellan den unga kvinnan 

och de sociala sammanhang hon lever i. De unga kvinnorna har varit i senare 

delen av tonåren och har följaktligen endast levt en bråkdel av sina liv men 

trots att deras liv bara sträckt sig över en kort tid har de upplevt en rad 

händelser som de har tydliga minnen av. Deras livsberättelser ger 

information om hur de lever, internaliserar och mer eller mindre medvetet 

tolkar sin sociala position. Deras erfarenheter situeras i de sociala världar de 

lever i och i de begränsningar och möjligheter som formas i dessa. I sitt 

berättande förhåller de sig därför hela tiden till rådande kulturella 

tolkningsramar. Berättelserna gestaltar deras medvetenhet om hur de 

positioneras inom de sociala världarna och i sociala strukturer i deras 

omgivning (jfr Phoenix, 2009). Vad de har valt att berätta i mötet med mig 

och hur de berättade har, enligt min tolkning, större sammanhang med 

kontext och individuella förutsättningar än ålder. 

Forskarens roll15  

Både de teoretiska och metodologiska ställningstagandena påverkar vilka 

möjligheter jag som forskare har att förhålla mig till såväl mitt forskningsfält 

som till mig själv som forskare och forskningsinstrument. Det finns en rad 

aspekter som kan betraktas som betydelsefulla rörande forskarens roll i en 

kritisk feministisk livsberättelsestudie. Genom ett reflexivt förhållningsätt 

kan forskaren öka sin egen medvetenhet om hur hennes sociala position, 

intressen och erfarenheter påverkar och är en del av alla faser i forsknings-

processen (Harding, 1986). Ett reflexivt förhållningssätt är en förutsättning 

för att utöva forskning på ett etiskt och transparent sätt och det har därför 

präglat mitt avhandlingsarbete. Reflexivitet kan förstås från olika horisonter 

(Finlay, 2003) och i min tolkning har reflexivitet framförallt handlat om att 

situera mig själv som forskare i förhållande till relevanta kontexter, 

relationer och till olika stadier av forskningsprocessen (jfr Hertz, 1997) samt 

om att återspegla kunskap från olika vinklar (jfr Thomsson, 2002).  

                                                             
15 Det här avsnittet är en omarbetning av den tidigare publicerade texten ”Att möta flickors berättelser om 

svåra livssituationer” (Nielsen, 2010b) i Arnesen & Lundahls (2010) rapport Metoder i forsknings- og 

utviklingsarbeid i utdanning og laerarutdanning.  
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Under tiden för intervjuandet var det många gånger svårt att hantera de 

unga kvinnornas berättelser om svåra livshändelser eftersom de berörde mig 

på både ett professionellt och personligt plan. Olika teman i berättelserna 

hade inverkan på mig på varierande sätt och även de olika platser där 

intervjuerna genomfördes var av stor vikt för hur jag känslomässigt 

reagerade på berättelserna. Jag insåg därför att mina känslor och tankar 

inför de unga kvinnornas berättelser var viktiga både för stunden och också 

för mina kommande tolkningar och analyser. I mitt arbete med mina känslor 

inför såväl mötena med de unga kvinnorna som inför deras berättelser har 

individuellt minnesarbete därför utgjort ett reflexivt verktyg (jfr Livholtz, 

2007; Widerberg, 1999). Minnesarbete utgör grunden för en förändring av 

betraktelsen av våra egna och andras känslor, erfarenheter och förförståelse 

(Davies, 2008; Kaufman et. al., 2008; Livholtz, 2007; Widerberg, 1999). I 

min tillämpning av individuellt minnesarbete har jag skrivit ned mina tankar 

om specifika teman, händelser och situationer från mina möten med de unga 

kvinnorna. Minnesanteckningen som inleder detta kapitel utgör ett exempel 

på en sådan berättelse. I de berättelser som formats har jag också knutit 

mina tankar till tidigare upplevelser i mitt liv. Dessa berättelser gestaltar i 

det här sammanhanget främst en forskarblick. De är också konstruerade i 

skrift och i någon sorts ensamhet och har framförallt fyllt en funktion för 

mig i mitt arbete med det empiriska materialet. Syftet har inte varit att 

privilegiera forskarjaget utan att göra möjlig en granskning och en 

problematisering av den seende blicken (jfr Andersson, 2003). Det skall 

alltså tolkas som att mina berättelser är konstruerade för att utgöra ett 

reflexivt arbete, för att möjliggöra en gestaltning av mina upplevelser och 

min förförståelse samt för att utgöra ett komplement till en ytterligare 

problematisering av mina tolkningar och analyser av de unga kvinnornas 

berättelser. 

* 

Livsberättelser som metodologiskt val fyller en rad funktioner i den här 

avhandlingen. Metoden ger en rik kunskap om det komplexa i de unga 

kvinnornas liv och utgör samtidigt en grund för förståelsen av deras 

livsvillkor och hur de orienterar sig i och tolkar dessa. Livsberättelserna i den 

här avhandlingen representerar den samhälleliga verkligheten från de unga 

kvinnornas perspektiv. De ger mig som forskare en möjlighet att undersöka 

interaktionen mellan de unga kvinnorna och den samhälleliga kontexten (jfr 

Salminen-Karlsson, 1994). Genom att låta de unga kvinnornas berättelser 

vara utgångspunkt för forskningsfrågorna och genom att ställa deras 

berättelser i centrum när jag framförallt en önskan om att synliggöra såväl 

variationer som mönster i de kontextuella och samhälleliga villkor som 

omger gruppen.  Jag vill placera deras berättelser i ett sammanhang som 
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synliggör ramar för unga kvinnors livsvillkor samtidigt som de unga 

kvinnornas berättelser får utgöra utgångspunkt för en tolkning och förståelse 

av deras specifika livsvillkor och berättelser om dessa (jfr Pérez Prieto, 

2007). 

Livsberättelse som metod innebär också en del utmaningar för mig som 

forskare. I likhet med Salminen-Karlsson (1994) finner jag att utmaningarna 

framförallt handlar om min roll i forskningsprocessen (och här spelar min 

förförståelse, min person och de etiska ställningstaganden som forsknings-

processen kräver stor roll) samt om kontextens betydelse för såväl den 

empiriska insamlingen och analysen som för det sammanhang som det 

empiriska materialet skall ställas i relation till. I resterande del av 

föreliggande kapitel riktas fokus mot bland annat dessa aspekter. 

Studiens utformning 
Under cirka fyra år genomförde jag två till fyra intervjuer med tio unga 

kvinnor.
16

 Orsaken till att några intervjuades fyra gånger var framförallt för 

att vi på grund av olika omständigheter fick avbryta intervjuandet innan vi 

kände oss klara.17 Två av de unga kvinnorna intervjuade jag vid endast två 

tillfällen. Skälet till att den tredje intervjun inte genomfördes var att jag inte 

kunde få tag i dem. En av dem hade flyttat till ett annat land och en levde 

under skyddad identitet. De unga kvinnorna var mellan 16-20 år vid tiden 

för den första intervjun och alla var födda i Sverige.  

Urval  

Det har inte varit oproblematiskt att välja vilka och hur många 

intervjupersoner som var lämpligt för studien. I båda fallen har jag varit 

trevande i mina beslut och det slutgiltiga valet av vilka och hur många unga 

kvinnor som deltagit kan betraktas som ett sökande som grundar sig i hur 

studien utvecklats och i förutsättningar som det teoretiska och 

metodologiska ramverket format. När det gäller antalet unga kvinnor har 

framförallt en strävan efter att nå ett djup i varje enskild ung kvinnas 

livsberättelse snarare än att nå en bredd i mångas berättelsers varit styrande 

(jfr Snellman, 2009). Under studiens gång togs ett beslut om att tio unga 

kvinnors livsberättelser var såväl tidsmässigt, utrymmesmässigt som 

känslomässigt lämpligt. När det handlar om de unga kvinnornas ålder har en 

rad olika omständigheter rörande metodologiska, etiska och forsknings-

mässiga faktorer varit vägledande. En motivering för valet av åldersgrupp är 

                                                             
16 I inledningen av materialinsamlingen var det elva unga kvinnor som deltog men en av dem hoppade av. 

Detta resonermar jag närmare om på sidan 68-69. 
17 Det är viktigt att notera att mitt användande av begrepp som några, flera, ett antal eller ett fåtal inte syftar 

till att kvantifiera det empiriska materialet. I egentlig mening har inte antal någon betydelse i min studie och 

oavsett om det är en eller alla unga kvinnor som berättar om en sak har varje utsaga lika stor betydelse. 

Begreppen används framförallt för att variera det språkliga uttrycket.  
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att de har en nära upplevelse av sin tid i grundskolan. De har dessutom gått i 

grundskolan under den tid då Lpo 94 har varit gällande, vilket har haft 

betydelse för studiens kontextualisering. Ett andra motiv handlar om 

möjligheten för dem att själva, utan föräldrars medgivande, kunna välja om 

de ville delta i studien. Därför var det viktigt att alla skulle vara över femton 

år vid tiden för första intervjun. I egentligen mening fanns ingen övre 

åldersgräns för deltagande men eftersom båda verksamheterna riktar sig till 

unga kvinnor upp till tjugo års ålder kom det också att utgöra en 

avgränsning. Även frågan om vilka unga kvinnor som kunde vara aktuella 

för studien har föregåtts av ett sökande. Min önskan har varit att nå unga 

kvinnor som på skilda sätt skulle kunna berätta om sina liv i relation till 

svåra händelser i livet. Jag valde därför att rikta intresse mot två olika 

verksamheter där unga kvinnor som var aktuella för studien fanns; en 

tjejgruppsverksamhet och en behandlingsverksamhet för flickor. I dessa 

verksamheter har samhället på olika sätt ingripit eller inte ingripit och de 

unga kvinnorna har på olika sätt aktivt och synligt eller osynligt agerat. De 

kommer från skilda samhällsklasser, familjekonstellationer och bostadsorter 

och har på varierande sätt givit mig betydelsefulla bilder av erfarenheter av 

svåra livshändelser. 

De unga kvinnorna som intervjuats för den här avhandlingen kommer 

alltså från två vitt skilda verksamheter. Den ena är statligt styrd och lagligt 

kontrollerad och den andra drivs privat och i till största delen ideell regi. Den 

ena verksamheten fungerar ytterst som en kontrollinstans och här utgör 

tvånget och de låsta dörrarna tydliga ramar. Den andra verksamheten utgår 

från en feministisk grundtanke där ramarna framförallt skapats av de unga 

kvinnorna själva. De olika verksamheternas utformning och ramar har 

emellertid endast utgjort den fysiska kontexten där de första av mina möten 

med de unga kvinnorna ägt rum. De olika rummen har sannolikt haft 

betydelse för hur varje livsberättelse formats men verksamheterna i sig fyller 

ingen central funktion i avhandlingen. Jag har inte gjort någon skillnad på 

livsberättelserna och de behandlas på samma sätt oavsett inom vilken 

verksamhet själva berättandet tog plats. Det är inte de som är i fokus och det 

är inte omkring dem som forskningsfrågan kretsar. Det som ändå gör dem 

viktiga att lyfta fram är att de ingår i de unga kvinnornas livsberättelser samt 

för att de stått värd för mina första möten med dem. Därför beskrivs de olika 

verksamheterna närmare. Beskrivningarna får emellertid betraktas som 

schablonmässiga. Av hänsyn till de unga kvinnornas integritet och till ett 

etiskt krav på konfidentialitet avslöjas inte inom vilken specifik tjejgrupp 

eller på vilken institution de unga kvinnorna finns och namnen på 

verksamheterna är fingerade. Verksamheterna beskrivs med utgångspunkt i 

övergripande beskrivningar och i mina personliga iakttagelser.  
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Verksamheterna och de unga kvinnorna 

Den grupp unga kvinnor vars livsberättelser är av intresse i den här 

avhandlingen har det yttersta gemensamt att de på olika sätt och i 

varierande utsträckning har upplevt svåra livshändelser under uppväxten. I 

övrigt är deras livsförhållande relativt olika och de har både levt och lever 

under skilda villkor. Även när det gäller det gemensamma, upplevelsen av 

svåra livshändelser under uppväxten, har de unga kvinnorna påtagligt skilda 

livserfarenheter. De kan betraktas som en heterogen grupp, där det finns 

många skillnader men också en rad likheter i deras uppväxtvillkor. Den 

tydligaste och mest framträdande skillnaden är att de unga kvinnorna från 

Grankullens institution i större utsträckning berättar om mer genom-

gripande och återkommande svåra livshändelser under uppväxten. Deras 

familjesituation präglas av missbruk, konflikter, våld och uppbrott. De unga 

kvinnorna från tjejgruppsverksamheten Kristallen har i större utsträckning 

levt tillsammans med någon av sina biologiska föräldrar och de berättar rent 

generellt om vad som kan betraktas som mer vanliga familjeförhållanden, 

vilket jag resonerar mer omkring i kapitel 5. I deras berättelser gestaltas ofta 

en eller några specifika livshändelser som de ger stor betydelse för hur livet 

formats. En gemensam livserfarenhet som förenar alla de unga kvinnorna är 

att deras föräldrar har separerat någon gång under deras uppväxt. Andra 

livshändelser som flera av de unga kvinnorna upplevt är att en eller båda 

föräldrarna har eller har haft ett drogmissbruk av något slag, att de har 

upplevt våld i hemmet samt att någon av deras föräldrar har eller har haft en 

psykisk sjukdom. Ytterligare en gemensam upplevelse för många av de unga 

kvinnorna är erfarenheter av skolsvårigheter av olika slag, framförallt 

rörande mobbning, skolk och skolavhopp.  

Tjejgruppsverksamheten Kristallen 

Kristallen är en del av United Sisters, en verksamhet som riktar sig till 

flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-20 år. United Sisters i sin tur inryms i 

Fryshusets organisation i Stockholm. Fryshuset, som startade 1984, är en 

religiöst och politiskt obunden organisation som vänder sig till unga och då 

särskilt de som lever i utanförskap. Inom organisationen finns ett femtiotal 

verksamheter med olika inriktningar som samlas under kategorierna skola, 

passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad. 

Den värdegrund som Fryshuset utgår från vilar på antaganden om att barn 

och ungdomar utvecklas genom uppmuntran, när de känner förtroende och 

får ta eget ansvar för sitt liv. De tror på individens inneboende kraft att själv 

kunna ändra sin situation och i en förlängning också samhället. Det är 

ungdomarna och deras behov som styr hur verksamheterna utformas och 

organisationen arbetar för att överbrygga motsättningar och öka förståelse 

för människors olika förutsättningar. United Sisters startade sin verksamhet 

1996 och finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Initiativtagare var två 
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unga kvinnor som ville skapa ett forum där unga kvinnor kunde ta plats och 

göra sig hörda. Visionen är att unga kvinnor skall få möjlighet att utvecklas 

till den de själva vill vara och att de ska kunna göra det de själva vill. 

Verksamheten drivs framförallt ideellt och handlar om att låta flickor och 

unga kvinnor utforska sig själva och hitta egna intressen, odla vänskap och i 

en trygg grupp och i ett sammanhang som byggs upp omkring samhörighet 

få möjligheter att prata om tankar och känslor. Målet är att skapa 

förutsättningar för unga kvinnor att själva kontrollera sina liv 

(http://unitedsisters.fryshuset.se/). 

Kristallens lokaler låg i ett äldre hus i utkanten av stadens centrum. I 

lokalen fanns ett rum som var avsett för vardagliga möten och där inrymdes 

också ett kök och ett stort matbord. Väggarna i detta rum var klädda med 

bilder och affischer som flickorna och de unga kvinnorna i tjejgruppen gjort 

tillsammans. Varje gång jag var i Kristallens lokaler satt en grupp människor 

runt borden och samtalade och överlag var det mycket liv och rörelse i och 

omkring lokalen. Runt den allmänna ytan fanns ett antal minde samtals- och 

samlingsrum där tjejgrupperna och de andra verksamheterna hade sina 

träffar. I det rum där jag och de unga kvinnorna genomförde våra intervjuer 

fanns en soffa, några fåtöljer och ett litet bord. Rummet var hemtrevligt, 

inrett i klara, varma färger och bar spår av många möten med unga 

människor.   

De fyra unga kvinnor som jag träffade genom Kristallens tjejgrupps-

verksamhet var Isabell, Natalie, Cimberly och Sara. De hade alla kommit i 

kontakt med Kristallen när de i olika stunder i livet hade behov av ett 

sammanhang där de fick möta likasinnade och där de fick kontakt med 

vuxna som hade tid för och lyssnade på dem. Isabell och Natalie kom från 

samma stad och samma förort och hade tämligen liknande uppväxt-

förhållanden. Föräldrarna arbetade inom industri och vård och i familjerna 

fanns flera barn. Deras familjer hade under hela deras uppväxt bott i olika 

hyreslägenheter i samma område. De hade båda haft svårigheter i skolan 

men på olika sätt. Isabell berättade om en rad livshändelser som hade 

betydelse för hur hennes liv formats och dessa var framförallt relaterade till 

familjevärlden; till föräldrarnas separation, pappans alkoholmissbruk, 

styvpappans våld och mammans sjukdom, och till skolans värld i form av 

upplevelser av skolsvårigheter och mobbning. Natalies berättelse handlade 

framförallt om hennes problematiska relation till mamman, om föräldrarnas 

konflikter, om två våldtäkter som Natalie blev utsatt för under 

högstadietiden samt om hennes eget bruk av droger. Även Cimberly och 

Saras uppväxtförhållanden påminde om varandra. Båda växte upp i familjer 

med akademiskt utbildade föräldrar som arbetade inom tjänstesektorn. De 

bodde med sina föräldrar och syskon utanför större städer i förorter med 

relativt hög socioekonomisk status. Den livshändelse som allra tydligast 

utmärker Cimberlys berättelse var upplevelser av mobbning i skolan men 
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hon berättar också om relationer i familjen och om en ryggskada som hon 

drabbades av i tonåren. De viktigaste händelserna i Saras liv var 

föräldrarnas separation när hon var tio år, den problematiska relationen till 

pappan samt mammans fängelsedom och den sorg och besvikelse som Sara 

upplevde när mamman satt i fängelse. Vid mina sista möten med de unga 

kvinnorna från Kristallen levde de alla under relativt ordnade förhållanden. 

De var tjugotvå år och alla utom Natalie hade jobb eller studerade. De hade 

olika planer för sin framtid, som till exempel att resa eller studera vidare, och 

de trivdes i stort med sina liv. 

Grankullens institution 

Grankullen är ett av SiS särskilda ungdomshem. SiS är en statlig myndighet 

som bedriver tvångsvård för ungdomar och vuxna och under 2011 fanns 25 

särskilda ungdomshem med 600 platser, de flesta låsbara. Ungdoms-

hemmen tar emot ungdomar med psykosociala problem, missbruksproblem 

och/eller med kriminella beteenden. De flesta ungdomarna kommer från 

problemtyngda familjer och majoriteten av dem har haft stora svårigheter i 

skolan. Den statliga ungdomsvården är reglerad enligt lag och ungdomarna 

som vistas på SiS ungdomshem är omhändertagna enligt LVU (Lagen om 

vård av unga). Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan antingen 

vara ungdomens eget beteende (3§ LVU) eller den miljö som den unge lever i 

(2§ LVU). De allra flesta ungdomar är omhändertagna på grund av deras 

eget beteende. Ett fåtal är frivilligt placerade enligt SoL (Socialtjänstlagen) 

och några är dömda till tidsbestämt straff enligt LSU (Lagen om sluten 

ungdomsvård). Ungdomar mellan 15-17 år som begått allvarliga brott blir 

ofta dömda till sluten ungdomsvård istället för fängelse. Var sjätte månad 

omprövas beslut om LVU och målsättningen med vården på de särskilda 

ungdomshemmen är att ungdomen skall återvända hem. De flesta ungdomar 

som kommer till SiS får inledningsvis en akutplacering där syftet är att bryta 

ett destruktivt beteende. Ett fåtal ungdomar stannar i några veckor innan de 

blir placerade inom öppenvård men de flesta får en utredningsplacering 

under några månader och senare en behandlingsplacering. Den 

genomsnittliga vårdtiden är fem månader. De ungdomar som befinner sig på 

de särskilda ungdomshemmen har ofta fått öppenvårdsinsatser eller varit 

placerade vid ett flertal tillfällen före placeringen på den låsta institutionen 

(http://www.stat-inst.se/om-sis/vard-av-unga-lvu/).  

Varje år vistas ungefär 1000 ungdomar på något av de särskilda 

ungdomshemmen och av dessa är drygt 30 % flickor och unga kvinnor.18 

Medelålder för de flickor som skrivs in på ungdomshemmen är 16,5 år och 

den genomsnittliga vårdtiden för flickorna är 143 dygn (SiS, 2009). Den 

                                                             
18 Det är i det här sammanhanget viktigt att notera att antalet platser för flickor utgör 30 % av det totala 

antalet platser på ungdomshemmen. Det finns alltså inte fler tillgängliga platser för flickor. 
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vanligaste placeringsorsaken för flickor (ca 80 % av det totala antalet flickor 

som placeras) är det som definieras som annat socialt nedbrytande 

beteende, t ex upprepade rymningar, psykiska problem eller skolproblem 

(SiS, 2007:5).
19

 Bland flickorna på SiS ungdomshem präglas uppväxten till 

stor grad av en svår familjesituation. Cirka 20 procent uppger att deras 

mamma har psykiska problem och cirka 30 % uppger att deras pappa har ett 

alkoholmissbruk. Ungefär hälften har blivit utsatta för fysisk och/eller 

psykisk misshandel och ungefär 15 % uppger att de blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. De upplever också en rad svårigheter i skolan, som t ex 

misslyckanden, lässvårigheter, mobbning, skolk, skoltrötthet och konflikter. 

Cirka 30 % har varit avstängda från skolan mer än 1 gång och ungefär en 

femtedel har gått om en klass (ibid.).  

Grankullen är belägen på en mindre ort. Institutionen ligger på en liten 

höjd, omgiven av odlade marker och skog och består av ett antal hus. I ett av 

husen finns kontor för de anställda och här finns också några samtalsrum 

och undervisningslokaler. Två av husen utgör boenden, där ett av dessa 

boenden är akutavdelning och ett är behandlingsavdelning. Under mina 

besök på Grankullen hälsade jag alltid på inne i kontorshuset till en början 

eftersom institutionschefen fanns här. Vid de flesta besök småpratade jag 

med flera av de anställda och vid några tillfällen fikade vi tillsammans. De 

allra flesta av mina intervjuer genomfördes i huset som fungerade som 

behandlingsavdelning. Huset bestod av ett stort samlingsrum där matbord 

och tv-hörna fanns. Där satt nästan alltid de unga kvinnorna och personalen 

när jag kom dit. De pratade, spelade kort och tittade på film. I anslutning till 

det stora rummet låg en korridor där de unga kvinnorna hade sina rum. 

Rummet där jag intervjuade nästan alla unga kvinnor låg alldeles innanför 

ingången och där fick vi sitta ostört. I det andra huset där jag genomförde tre 

intervjuer såg det ut på ungefär samma sätt. Här var rummet där vi 

genomförde intervjun beläget lite vid sidan om. Trots att institutionens alla 

platser var låsbara fanns inget staket eller stängsel runt husen. Det låsbara 

blev framförallt synligt i de låsta dörrarna och de strikta reglerna som fanns 

omkring de unga kvinnornas möjligheter att vistas utanför de låsta husen.  

Kristin, vars livsberättelse inledde avhandlingen, var den första av de unga 

kvinnorna som jag träffade på Grankullens institution och hon är också den 

som jag träffat flest gånger. Hennes livsberättelse har många gemensamma 

drag med tre av de andra unga kvinnorna på Grankullen; Anna, Mika och 

Joleen. De berättar alla om ytterst röriga familjeförhållanden och om en rad 

                                                             
19 En intressant aspekt att lyfta fram är att det finns studier som pekar på att flickor främst blir 

omhändertagna på grund av deras sätt att positionera sig som flickor, eller i det här fallet som inte riktiga 

flickor. Studier visar att det som definieras som annat nedbrytande beteende är starkt förknippat med 

flickornas sätt att uttrycka/visa sexualitet och deras sexuella beteende uppfattas i dessa bedömningar som 

problematiskt även vid de tillfällen som flickor blivit utsatta för övergrepp. I de allra flesta av fall där pojkar 

omhändertas enligt LVU finns inte några noteringar om sexuellt beteende (Schlytter, 1999). 
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sammanvävda livshändelser som kan relateras till föräldrars missbruk, 

psykiska ohälsa och våld samt till samhällets ingripanden i deras familjer. 

Anna var sjutton år vid vårt första möte. Hon hade varit tvångs-

omhändertagen sedan tio års ålder och hennes livsberättelse handlade till 

största del om dessa placeringar och hennes känslor kring dessa samt om 

hennes stormiga relation till mamman. Mika var arton år första gången vi 

träffades. Hennes livsberättelse kretsade kring föräldrarnas drogmissbruk, 

pappans våld, den röriga och stökiga vardagen i hemmet och en svår 

skolsituation. Joleen var sexton år och hade befunnit sig på Grankullen i 

ungefär ett halvår när jag träffade henne för första gången. I hennes 

berättelse var det framförallt livet i familjen och skolan som var i centrum. 

Hon berättade om pappans alkoholmissbruk, psykiska ohälsa och våld-

samma beteende samt om de många gånger som familjen flyttat under 

uppväxten, och skolsituationen som präglades av mobbning, hennes eget 

mående och de diagnoser hon fått under årens gång.  

En av de unga kvinnorna som jag träffade på Grankullen, Amanda, hade 

en livshistoria som skiljde sig åt från de andra. Amanda var sjutton år när vi 

träffades för första gången och hade då varit tvångsomhändertagen i ungefär 

ett halvår. Orsaken till omhändertagandet var att Amanda hamnat i en 

problematisk situation under en tid i livet och hennes livsberättelse kom att 

handla mycket om händelser från den tiden och konsekvenserna av dessa. 

Hon var den enda av de unga kvinnorna från Grankullen som hade växt upp 

under ordnade familjeförhållanden. Hon hade bott största delen av upp-

växten tillsammans med sin mamma, sin styvpappa och sina syskon i ett hus 

utanför en större stad. Både mamman och styvpappan var akademiskt 

utbildade och arbetade inom privata företag. Under uppväxten var Amanda 

engagerad i idrottslig verksamhet och hon hade en stark förankring till släkt 

och vänner runt familjen. Amanda trivdes bra i skolan och hade höga betyg i 

alla ämnen när hon gick ut årskurs nio. På hösten i årskurs ett inträffade 

dock de händelser som ledde framt till att Amanda blev tvångs-

omhändertagen.  

Vid mitt sista möte med de unga kvinnorna från Grankullen var de mellan 

nitton och tjugotre år. Mika och Joleen hade fått eller väntade barn, var 

arbetslösa och bodde med sina pojkvänner. Anna och Amanda träffade jag 

bara två gånger på institutionen. Anna flyttade från Sverige efter 

frigivningen och Amanda blev efter ett och ett halvt år frigiven från 

Grankullens institution, men eftersom det fanns en hotbild mot henne fick 

hon skyddad identitet. Idag vet jag inte längre var hon finns. 

* 

Vägen till mötet med Jonna var annorlunda från de andra eftersom hon 

varken fanns i Kristallens verksamhet eller på Grankullens institution. Hon 



64 
 

var istället en av de unga kvinnorna som jag mött under mina år som lärare, 

en av dem som jag aldrig undervisade men som ändå fanns i periferin, som 

väckte mina funderingar om flickors och unga kvinnors villkor i samhället 

och skolan och som i slutändan ledde mig in i mitt avhandlingsarbete. 

Intervjuerna med Jonna kom att bli något av pilotintervjuer och i mina 

möten med henne provade jag några olika varianter av intervjuunderlag. 

Jonna var också den första som fick möjlighet att läsa en utskrift av sin 

intervju. Hennes tankar och synpunkter låg sedan till grund för hur jag valde 

att forma den slutgiltiga metoden. Men även om intervjun med Jonna 

fungerat som en pilotstudie har jag valt att behandla hennes berättelse med 

samma dignitet som de andra. Jonna intervjuade jag för första gången på ett 

bibliotek i den stad där hon bodde. Hon var då sexton år och gravid i åttonde 

månaden. I hennes berättelse var diagnosen ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) med i de flesta stora och allvarliga händelser i livet 

och de flesta av dessa händelser utspelade sig i skolan och i familjen. Vid vårt 

sista möte var hon nitton år och arbetslös. Hon hade under det senaste året 

gått en utbildning som arbetsförmedlingen ordnade och hoppades att det 

skulle leda till jobb. Hennes dotter var tre år och de bodde tillsammans i en 

lägenhet som de nyss flyttat in i.  

Den inledande kontakten 

Eftersom jag fått kontakt med de unga kvinnorna genom två olika 

verksamheter har också vägen till de slutliga mötena med dem sett något 

olika ut. Skillnaderna i tillvägagångssätt har framförallt styrts av de skilda 

förutsättningar som råder inom de olika verksamheterna, till exempel vad 

gäller öppenhet och grad av myndighetsutövning. I båda verksamheterna har 

jag initialt använt mig av gatekeepers; den verksamhetsansvariga för 

tjejgruppen Kristallen samt institutionschefen för Grankullens institution (se 

t ex Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010 för en djupare diskussion kring 

gatekeepers). Kristallens verksamhetsansvariga kom jag för första gången i 

kontakt med på ett studiebesök. Efter ett samtal om min studie och deras 

verksamhet stod det klart för mig att några av de unga kvinnor som skulle 

kunna vara aktuella för min studie fanns på Kristallen och vi kom överens 

om att den verksamhetsansvariga skulle hjälpa mig att sprida information 

om studien till några av de unga kvinnorna i tjejgruppen.  

Redan tidigt i mitt avhandlingsarbete var jag medveten om att de unga 

kvinnorna som befann sig på SiS särskilda ungdomshem var intressanta för 

min studie. Institutionschefen på Grankullens institution fick jag kontakt 

med efter en förfrågan till den ansvarige för forsknings- och utvecklings-

enheten på SiS. Han hänvisade mig vidare till de enskilda institutionernas 

chefer. Inledningsvis valde jag därför att kontakta fyra chefer för fyra 

institutioner och efter samtal med dessa valde jag att genomföra alla mina 

intervjuer på Grankullen. Studier som handlar om unga i utsatta livs-
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situationer visar att det är svårt att nå den här gruppen (se t ex MacDonald & 

Marsch, 2001; Lidström, 2010) och den främsta orsaken till att jag tog 

kontakt med flera institutioner var att jag trodde att det skulle bli svårt att 

hitta unga kvinnor som ville bli intervjuade, men så var inte fallet. Det 

slutgiltiga valet att genomföra alla intervjuer på Grankullen handlade 

framförallt om att jag fick stort förtroende för institutionschefen samt för att 

det gjorde möjligt för mig att träffa de unga kvinnorna vid flera tillfällen.  

Efter den första kontakten med de båda ansvariga för verksamheterna 

skickade jag skriftlig information om studien till dem. I informationen ingick 

upplysning om genomförd etiskt prövning, studiens forskningsplan, 

informationsbrev (se bilaga 1) till de unga kvinnorna samt en övergripande 

beskrivning av hur intervjuförfarandet skulle gå till. Den verksamhets-

ansvariga på Kristallen och institutionschefen på Grankullen informerade 

sina kollegor om studien och efter en tid fick jag besked om att de gärna ville 

sprida informationen om studien till några av de unga kvinnorna inom 

respektive verksamhet. Inledningsvis fick de bestämma vilka unga kvinnor 

som fick informationen och det enda krav jag ställde var att dessa skulle vara 

över femton år. Det skriftliga informationsbrevet lämnades i ett första läge ut 

till fem unga kvinnor inom varje verksamhet och alla dessa valde också att 

senare delta i studien. Det faktum att det är den verksamhetsansvariga och 

institutionschefen som valt ut vilka unga kvinnor som har fått möjlighet att 

delta har givetvis betydelse för underlaget men jag ansåg att detta var 

absolut nödvändigt för ett genomförande. Kristallens unga kvinnor hade 

deltagit i tjejgruppen i flera år och var välkända för de som arbetade med 

dem. De unga kvinnor som jag träffade på Grankullen hade blivit förflyttade 

från akutavdelning till behandlingsavdelning och flera av dem var på väg 

mot en frigivning. Både de unga kvinnorna på Kristallen och Grankullen 

hade alltså varit i verksamheterna en längre tid och de som arbetade i 

verksamheterna visste att de skulle klara av ett deltagande i studien.  

Inför mitt första möte med de unga kvinnorna såg förfarandet olika ut. De 

unga kvinnorna från Kristallen tog själva den första kontakten med mig via 

mail. Efter det kontaktade jag dem via telefon och stämde träff med dem. 

Alla de inledande intervjuerna genomfördes i någon av Kristallens lokaler. 

När det gäller Grankullens institution gav institutionschefen det skriftliga 

informationsbrevet till fem unga kvinnor som han trodde skulle vara 

lämpliga för studien, och här handlade det framförallt om vilka unga kvinnor 

som psykisk och fysiskt skulle orka delta i studien. Efter ungefär två 

månader hade fem stycken anmält sitt intresse för att delta i studien och 

genom institutionschefen bokade vi tid för en första intervju. De första 

mötena på båda verksamheterna inleddes med en noggrann skriftligt och 

muntlig information om både mig själv och studien. Jag lade framförallt stor 

vikt vid att berätta om vad en avhandling är, vad engagemanget skulle 

innebära för dem, hur jag skulle hantera inspelningen av deras berättelser 
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och att de när som helst skulle ha möjlighet att avsluta sitt deltagande. Varje 

ung kvinna fick välja ett fingerat namn och jag redogjorde i samband med 

det för hur jag skulle anonymisera deras berättelse. Efter informationen och 

de unga kvinnornas muntliga samtycke samt lite småprat om alldagliga ting 

genomförde jag en första intervju med dem. 

Intervjuerna 

Det är en rad faktorer som haft betydelse för hur varje enskilt möte med en 

ung kvinna utvecklat sig och för hur varje berättelse formats. Trots att 

intervjuerna genomförts i olika verksamheter och att intervjutillfällena på 

många sätt varit olika varandra redovisas genomförandet ändå under en 

rubrik. Ramarna och utgångspunkten har varit densamma inför alla 

intervjuer även om det reella genomförandet skiljer sig åt från möte till 

möte. Jag har intervjuat de flesta av de unga kvinnorna vid tre tillfällen och 

intervjuerna har haft olika inriktningar; en heltäckande och en tematisk 

livsberättelseintervju (se t ex Gluck, 2003; Karlsson, 2006a; Pérez Prieto, 

1992) samt en återkopplande intervju. Jag träffade de unga kvinnorna på 

respektive verksamheter och på caféer, bibliotek eller hemma hos dem. I 

samtliga fall där det var möjligt fick den unga kvinnan själv bestämma var vi 

skulle träffas. 

Heltäckande livsberättelseintervju 

Den första intervjun har haft varje ung kvinnas berättelse om sitt liv som 

utgångspunkt för både form och innehåll (jfr Gluck, 2003). I det första mötet 

strävade jag efter att hålla vårt samtal öppet och ostrukturerat, även om 

öppenheten och strukturen på alla samtal varierade från gång till gång. Som 

underlag för samtalet fick de inledningsvis en tidslinje, Vägen genom livet, 

att fylla i (Garpelin, 1997; Lidström, 2009) (se bilaga 2). På denna väg, som 

inleds den dagen de föds och gör ett uppehåll den dagen de möter mig, fick 

de i uppgift att fylla i viktiga händelser som på olika sätt haft betydelse i 

deras liv, positivt eller negativt. Sedan gav jag dem möjlighet att börja sin 

berättelse från början, med utgångspunkt i vad som kunde betraktas som 

deras första minne. I samtalet som sedan följde utgjorde de händelser som 

de unga kvinnorna markerade på Vägen genom livet underlag.  

En linjär tidsaxel är en metod som kritiserats, bland annat för att den 

låser historien i en tänkt tidsdimension samt för att alla former av 

samtalsunderlag utgör aktörer i den berättelse som skapas. Den linjära 

tidsaxeln har dock väckt intresse bland dem som forskar processuellt om 

barn, ungdomars och kvinnors liv (Davies, 1997). Den ger forskaren 

möjlighet att relatera händelser och människors handlingar till deras ålder 

och till specifika tider (ibid.) och stimulerar informanters möjlighet att 

berätta (jfr Conolly, 2006; Punsch, 2002). Samtidigt får informanterna 

dessutom tid att fundera innan över vad de vill berätta om (jfr Källström 



67 
 

Cater & Överlien, 2008). Alla utom Anna valde att fylla i Vägen genom livet. 

Några tog lång tid på sig och markerade många livshändelser på tidslinjen 

medan andra fyllde i den på kortare tid och med endast några få ord som 

beskrev varje händelse. I nästan alla intervjuer utgjorde Vägen genom livet 

underlag till de unga kvinnornas berättelse och samtalet flöt obehindrat på. 

De vandrade från punkt till punkt och deras berättelser följde ibland en 

kronologisk tidsordning men också en mer händelsebaserad kronologi. 

Berättandet var för flera av de unga kvinnorna inledningsvis lite spänt men 

efterhand som de slappnade av utvecklades deras berättande och blev till lika 

delar yvigt, glatt och eftertänksamt. I berättandet gick de ibland tillbaka till 

händelser på tidslinjen och fyllde i ytterligare reflektioner och ännu fler 

händelser. Vid det första mötet fick de unga kvinnorna också fylla i en 

nätverkskarta (se bilaga 3). På nätverkskartan markerade de viktiga 

relationer inom områdena familj, skola, kamrater och andra samhälls-

instanser. Avsikten med denna var framförallt att få de unga kvinnorna att 

leta i minnet efter viktiga relationer men också för att jag bättre skulle kunna 

förstå deras berättelser. När jag transkriberat deras berättelser har jag haft 

stöd i nätverkskartorna. Alla utom Anna fyllde i en nätverkskarta. 

Jag strävade efter att hålla en relativt låg profil men även mitt agerande 

varierade under och mellan intervjuerna. I vissa samtal fungerade jag 

framförallt som en aktiv lyssnare, som förstärkte och uppmuntrade den unga 

kvinnans eget berättande. I andra samtal drev jag på ett tydligare sätt 

berättandet framåt med följdfrågor, påståenden och återkopplingar. Några 

av de unga kvinnorna upplevde att det var svårt att berätta fritt och uttryckte 

att de blev osäkra på vad och hur de skulle berätta. Vid dessa tillfällen erbjöd 

jag mig att ställa fler frågor och styrde därmed följaktligen en större del av 

dessa intervjuer. Vid avslutningen av varje intervju var jag noggrann med att 

återvända till livet de levde nu och till de drömmar de hade om framtiden. 

Det innebär att intervjuerna avslutades i en positiv känsla. Efter varje möte 

skrev jag ut intervjuerna i sin helhet, bearbetade dem och skickade tillbaka 

dem till de unga kvinnorna. 

Tematisk livsberättelseintervju 

Den andra intervjun med de unga kvinnorna hade en tematisk karaktär, 

vilket framförallt medförde att jag på ett tydligare sätt än innan styrde vad 

samtalet kom att handla om. Min önskan med denna intervju var att ännu 

tydligare förmå de unga kvinnorna att reflektera kring olika teman med 

anknytning i både deras berättelser och i studiens syfte. Den tematiska 

intervjuguiden utformades med grund i såväl tidigare forskning som i det 

teoretiska ramverket och då i synnerhet i antagandet om att de sociala 

världarna som de unga kvinnorna lever i har betydelse för deras 

livserfarenheter (se bilaga 4). Men även om den andra intervjun hade en 

tematisk karaktär låg också den unga kvinnans tidigare berättelse till grund 
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för hur intervjun formades. Eftersom jag nu redan visste mycket om deras liv 

och livssituation kunde samtalet om olika händelser ta vid där de slutade och 

därmed fördjupas (jfr Kolfjord, 2003). Intervjuguiden användes därmed 

framförallt som ett kompletterande verktyg i samtalet om den tidigare 

intervjun. 

I inledningen av intervjun frågade jag också om de unga kvinnorna hade 

några funderingar runt utskriften av den första intervjun och om det var 

något som de ville ändra på. De allra flesta hade små ändringar som de ville 

göra i sin berättelse, ändringar som i första hand var av faktakaraktär. Några 

av de unga kvinnorna ville berätta mer om någon av de händelser de tidigare 

berättat om. Jag frågade också upp om vissa saker och förvissade mig om att 

det inte var något som de ville ta bort från sina berättelser. 

Det går säkert att diskutera huruvida det är lämpligt att låta de 

intervjuade läsa sina egna berättelser (se t ex Thomsson, 2002) men för mig 

var det en självklarhet. Min tanke med att låta de unga kvinnorna ta del av 

intervjuutskrifter var att ge dem ytterligare en möjlighet att påverka hur 

deras berättelser formades (jfr Snellman, 2009). Det är lätt att ryckas med i 

stunden inför en ivrig lyssnare och kanske berätta något att känna ånger 

över i efterhand. De flesta av de unga kvinnorna har dessutom uttryckt 

någon sorts glädje över att få sin berättelse i skrift. För Amanda utgjorde den 

transkriberade intervjun inget ovanligt. Hon sa så här när jag försökte 

berätta vilken typ av text en transkribering är: 

Anneli: Så nu gör jag så att jag åker hem och skriver ned det här som vi pratat om, 

ordagrant, så att det som jag skickar till dig sen, det blir alltså den typen av text, den 

kan vara lite krånglig att läsa 

Amanda: Är det i dialogform? 

Anneli: Ja, så jag skriver ned mina saker också, så det kommer att vara precis som 

nu 

Amanda: Ja, som ett polisförhör (skratt) 

Anneli: Ja, det blir som ett polisförhör (skratt), så kan man säga. Oj… såna har du ju 

läst kanske? 

Amanda: Det här är lite mer… Det är lite bättre (skratt) 

En av de unga kvinnorna från tjejgruppsverksamheten, Miranda, valde att 

avsluta sitt fortsatta deltagande i studien efter att hon fått läsa utskriften 

från den första intervjun. Hon var redan från början tveksam till att delta, 

bland annat eftersom hon hade en allvarlig kronisk sjukdom som påverkade 

hennes ork och vid vår första personliga kontakt bad hon om att få prova bli 

intervjuad för att se hur det kändes. Jag upplevde att vår första intervju gick 

bra och blev därför ändå lite förvånad när hon valde att avsluta sitt 

deltagande. Delvis låg hennes sjukdom till grund för att hon inte orkade 

delta i studien men hon skrev också så här till mig:20   

                                                             
20 Det är viktigt att notera att jag inte bad om en motivering till Mirandas val att avsluta sitt deltagande, men 

hon kände ändå att hon var tvungen att motivera.  
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Jag läste igenom allt och mycket av det jag sa var rätt ointressant samt 

osammanhängande. Jag förstår att du ska jobba med det här under en längre period 

så det har egentligen inte med att jag inte tror på att det kommer bli bra, utan mer 

på att jag vill att det jag berättar, "min historia" ska berättas så som jag har tänkt 

och vill ha den berättad (Utdrag ur mailkonversation med Miranda). 

Mirandas val att avsluta sitt deltagande och att ta tillbaka sin berättelse från 

mig är ett synligt exempel på hur makten i vår relation var rörlig och 

förhandlingsbar och också ett exempel på hur våra minnen och berättelser 

skapas i ett sammanhang där många delar är viktiga. Miranda godtog inte 

sin livsberättelse så som den formades tillsammans med mig och den 

spegelbild som hennes berättelse reflekterade från mig upplevde hon inte 

som sin egen. Om jag inte hade lämnat tillbaka en utskrift från intervjun 

hade Miranda inte haft samma möjlighet att reflektera över sitt deltagande. 

Återkopplande intervju 

Ungefär tre år efter det första mötet träffade jag de unga kvinnorna för en 

tredje och sista intervju. De hade under två veckor fått möjlighet att läsa sina 

berättelser och det var deras upplevelser av detta läsande som låg till grund 

för det sista samtalet. Det sista mötet hade en annan karaktär än de tidigare. 

De unga kvinnorna hade blivit äldre och efter våra möten hade vi byggt upp 

en relation (jfr Kåks, 2007). De hade sannolikt större förtroende för mig och 

jag kunde märka att de alla var mer avslappnade, både inför vårt möte men 

också under själva intervjun. Inledningsvis försökte jag tydligt förklara för 

dem hur jag skulle komma att använda deras berättelser i ”boken” och efter 

det återvände vi till deras berättelse och deras reflektioner och tankar om 

den. Samtalet kom att handla om det som hänt tidigare i deras liv och om det 

som stod att läsa i den berättelse jag skrivit samman, men också om det som 

hänt sedan vi sågs senast. Berättandet pendlade mellan reflektioner om det 

skrivna och tankar om nuet, och allt flöt samman till en ny berättelse. De 

unga kvinnornas läsande av sina egna berättelser hade väckt många tankar 

och funderingar om det som varit och om det som skulle komma i deras liv. 

Om min roll varit mer styrande i de två första mötena så var den mer passiv 

men deltagande i detta sista möte. Jag hade blivit en engagerad deltagare i 

deras livsberättelser och jag kände till många av de hemligheter som de inte 

tidigare berättat om för någon annan. De frågade mig om mitt liv på ett 

annat sätt än de tidigare gjort och jag kunde också delge dem mina tankar 

om deras liv, när de efterfrågade dem. Flera av de unga kvinnorna hade 

markerat delar i sin berättelse som de ville prata mer om och flera av dem 

hade visat sina berättelser för sina vänner.  

I slutet av den sista intervjun lyfte jag också frågor om hur de upplevt sitt 

deltagande i studien och vad det var som gjorde att de lät sig intervjuas av 

mig. De allra flesta svarade att de hoppades att deras berättelse skulle kunna 

hjälpa någon annan som levde under liknande villkor. Flera menade också 
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att de tilltalades av möjligheten att få berätta sin historia i ett sammanhang 

utanför behandling, som till exempel Isabell beskriver:    

Anneli: Vad var det som gjorde att du ville vara med och låta mig intervjua dig? 

Isabell: Jag tror att jag ville berätta, jag ville ha någon som inte är professionell 

psykolog… Ja, någon som bara är intresserad och som vill veta och som jag kan 

berätta för (…) Jag vill berätta, jag vill berätta för folk om det jag var med om men 

folk kan inte hantera det… 

Tolkning och analys 

Livsberättelser är ett metodologiskt verktyg som ger en bred, detaljerad och 

också komplex bild att analysera (Chanfrault-Duchet, 1991). I en tolkning 

och analys av livsberättelser måste forskaren ta hänsyn till tre faktorer; 

berättelsen och alla dess dimensioner, det teoretiska ramverket och de egna 

tankarna och upplevelserna (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998). I en 

narrativ analys är forskaren dessutom intresserad av specifika individer, som 

befinner sig på särskilda platser under speciella tider (Kohler Riessman, 

2008a).  I min analys av det empiriska materialet har framförallt materialet i 

sig utgjort utgångspunkt för hur analysen bedrivits och under forsknings-

processens gång förändrats och utvecklats (jfr Salminen- Karlsson, 1994). 

Tolkning och analys har haft olika innebörder och fyllt olika funktioner i 

arbetet med det empiriska materialet. Vid min tolkning av de unga 

kvinnornas livsberättelser förutsätter jag att de existerar inom vissa givna 

ramar (t ex inom olika sociala världar och sociala positioner) som ger villkor 

för möjligheter och begränsningar i deras berättande och för deras 

livsvillkor. Tolkningen har varit min möjlighet att förstå det empiriska 

materialet och grunden för mina tolkningar har bland annat formats genom 

min förförståelse. Genom min tolkning av materialet har jag också haft 

möjlighet att föra fram olika innebörder och betydelser (jfr Åse, 2000). 

Analysen å sin sida har framförallt handlat om att dela sönder det empiriska 

materialet och ställa delarna i relation till varandra, andra texter, det 

teoretiska ramverket och mina tolkningar av materialet. Även om det 

faktiska analysarbetet inleddes redan i formandet av forskningsfrågan samt 

genom valet av teoretiskt ramverk och metodologisk utgångspunkt, börjar 

jag min beskrivning av analysförfarandet i det mer systematiska och synliga 

analysarbetet som transkriberingen utgjorde (jfr Snellman, 2009). Det är 

emellertid viktigt att lyfta fram att även om beskrivningen ger sken av att 

analysen gick från steg till steg och var uppdelad i nivåer, så var analys-

förfarandet i egentlig mening mer komplext. Alla steg var integrerade i 

varandra och bidrog på olika sätt till analysens slutgiltiga form.  

Det empiriska materialet består av 30 intervjuer. De inspelade 

intervjuerna varade mellan 20 minuter och två timmar med ett ungefärligt 
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medelvärde på drygt en timme.21 Totalt utgör det cirka 30 timmars inspelat 

material. I transkriberad form omfattar det empiriska materialet drygt 500 

sidor text.22 Jag har själv transkriberat alla intervjuer, vilket innebär att jag 

lyssnat på de inspelade berättelserna vid ett flertal tillfällen och därmed 

blivit väl insatt i materialet (jfr Goodson & Sikes, 2001). Vid den första 

transkriberingen av intervjuerna skrev jag ned berättelserna som jag hörde 

dem, ordagrant i en rak text. Jag markerade pauser, känslouttryck och mina 

egna inlägg i form av frågor, stöttande repliker och hummanden. Efter den 

första transkriberingen bearbetade jag texten något i syfte att göra den mer 

läsvänlig. Det innebär bland annat att jag tog bort upprepningar och omtag, 

ändrade viss ordföljd, tog bort en del av mina förstärkande uttryck (som till 

exempel ”ja” och ”mmm”). Detta bearbetade underlag var det som jag senare 

skickade tillbaka till de unga kvinnorna och som jag dessutom använde i den 

fortsatta analysen. Den avslutande intervjun genomfördes efter att jag gjort 

den djupare analysen av de unga kvinnornas berättelser. Dessa intervjuer 

kom också att innehålla mycket som i min tolkning inte rymdes inom ramen 

för den här avhandlingen, vilket medförde att jag tog ett beslut om att i 

första hand lyssna på intervjuerna och endast skriva ut vissa delar av dem. 

Inför den andra intervjun hade jag gjort en första tolkning och 

övergripande analys av varje berättelse. Denna första tolkning grundade sig 

främst i möjligheten att förstå den enskilda berättelsen på ett djupare plan, 

men redan i detta inledande skede började jag koppla samman de olika 

berättelserna. De teman och mönster som utkristalliserade sig i den första 

bearbetningen av transkriptionerna låg både som grund för de kommande 

intervjuerna och den fortsatta analysen.  

Efter att jag genomfört och transkriberat de två första intervjuerna med de 

unga kvinnorna inledde jag en djupare analys av materialet. Analysens första 

del utgick från varje ung kvinnas berättelse som helhet. I mina första 

läsningar av varje berättelse strävade jag efter att skapa ordning och 

kategorisera materialet och hade som mål att hitta övergripande mönster 

och olika centrala teman som framträdde i varje enskild berättelse och i alla 

berättelser som helhet. Dessa första genomläsningar synliggjorde två 

övergripande kategorier som berättelserna samlade sig kring; 1) berättelser 

om händelser i familjen samt 2) berättelser om händelser i skolan. Dessa 

                                                             
21 Ett intervjutillfälle på Grankullen avbröts redan efter tjugo minuter eftersom personalen på ungdoms-

hemmet hade glömt att den unga kvinnan hade träning på kvällen. De flesta möten med de unga kvinnorna 

har varit längre än de inspelade intervjuerna. I flera fall har vi efter intervjun suttit kvar och pratat och några 

gånger har vi gått och fikat eller tillsammans åkt i väg in mot städernas centrum. Det samtal som vi fört under 

dessa tillfällen finns inte inspelade eller nedskrivna men de finns med som del i min totala förståelse av det 

empiriska materialet. Jag har också träffat de unga kvinnorna när jag personligen lämnat utskrifter från 

intervjuerna och de färdiga livsberättelserna, och även våra samtal från dessa möten finns med i bakgrunden 

av mina tolkingar och analyser. 
22 Det är svårt att direkt bestämma hur många sidor transkriberat material intervjuerna utgör. Det totala 

sidantalet hänger samman med hur det inspelade materialet skrivits ut. I min beräkning använder jag mig av 

de transkriberingar som de unga kvinnorna fått av mig och dessa är bearbetade och något sammandragna. 
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kategorier var sedan vägledande i det fortsatta analysarbetet och de har 

dessutom legat till grund för hur jag valt att arrangera resultatredovisningen.  

Efter dessa första genomläsningar tog en mer intensiv och systematisk 

analys vid, inspirerad av Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilbers (2006) modell 

för holistisk och kategorisk innehållsanalys. Den holistiska innehållsanalysen 

hade varje enskild ung kvinnas hela berättelse som utgångspunkt och målet 

med analysen var framförallt att försöka gripa vad varje ung kvinna 

berättade (jfr Pérez Prieto, 2007) samt att försöka fånga det övergripande 

mönstret i varje enskild berättelse och i alla berättelser (Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilbers, 1998). Den kategoriska innehållsanalysen utgick från 

hela materialet och syftet med denna analys var i första hand att med 

utgångspunkt i materialet hitta och samla gemensamma eller på olika sätt 

framträdande kategorier (ibid.) men också att söka efter olika teman som var 

intressanta utifrån studiens syfte och forskningsfrågor (jfr Pérez Prieto, 

2007).  

Efter den övergripande struktureringen genomförde jag därefter 

återkommande läsningar med utgångspunkt i de unga kvinnornas enskilda 

berättelser och i alla berättelser som helhet. I dessa återkommande läsningar 

framträdde mönster och underteman, och dessa mönster och teman 

genererade ytterligare analytiska begrepp, som till exempel utanförskap, 

tillhörighet och självförståelse. Ett andra steg i analysen var att specifikt läsa 

det empiriska materialet med utgångspunkt i svåra livshändelser. I detta 

läsande sökte jag specifikt efter berättelser om händelser som på olika sätt 

haft betydelse i de unga kvinnornas liv och dessa ordnades under de två 

befintliga övergripande kategorierna. Tredje steget i analysen var att 

undersöka hur kulturella tolkningsramar tog sig uttryck, synliggjordes och 

användes i berättelserna som helhet och i de olika kategorierna och 

undertemana. Ett sista steg i analysen var att skriva samman de livs-

berättelser som jag några år senare gav tillbaka till de unga kvinnorna och 

som utgjorde underlag för den sista intervjun. Utgångspunkten i samman-

ställandet av livsberättelserna var transkriptionerna från alla intervjuer med 

varje enskild ung kvinna och i dessa livsberättelser bearbetade jag det talade 

språket ytterligare. Livsberättelserna formades kronologiskt och utifrån de 

mönster och teman som analysen av varje enskild berättelse genererat. De 

skrivna livsberättelserna har senare använts som underlag till de flesta citat 

och till alla de längre delar av berättelserna som valts ut och presenteras i 

avhandlingen. Ett exempel är Kristins berättelse som inledde avhandlingen.  

Berättelserna i text 

Etiska, metodologiska och teoretiska ställningstaganden har alla haft en 

betydelse i formandet av de unga kvinnornas muntliga berättelser till skriven 

text. Den etiska dimensionen innehåller aspekter som t ex vad som skall 

lyftas fram, hur det skall presenteras, vilka citat som skall användas, vilken 
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bild av de unga kvinnorna som presenteras, vilka unga kvinnors berättelser 

som får ta mer plats och vilka som får ta mindre plats. När det gäller de 

metodologiska ställningstagandena handlar de framförallt om hur texten 

skall presenteras, hur mycket av forskaren som skall synas, hur nära det 

talade som texten skall vara samt att de delar som väljs ut skall vara 

representativa samtidigt som det är synligt hur valen är gjorda. Slutligen 

handlar de teorietiska ställningstagandena om att ge en teoretiskt hållbar 

bild av berättelserna samtidigt som denna bild skall vara transparent och ge 

möjlighet för en förståelse för både den tolkning som är gjord och också 

möjliggöra för ytterligare tolkningar. 

I avhandlingen inryms citat från transkriptionerna och utsnitt från de 

unga kvinnornas livberättelser. Dessa har valts ut för att de på olika sätt 

belyser mina tolkningar och analyser samt för att läsaren skall få en 

möjlighet att reflektera över mina tolkningars rimlighet. De många och 

ibland långa citaten och utdragen ur livsberättelserna är också ett försök att 

ge de unga kvinnorna liv och låta deras ord ta plats i texten (jfr Johansson, 

2010a; Kolfjord, 2003). Jag har dock inte strävat efter att vara rättvis i mina 

val av vilka citat eller livsberättelser som fått ta mer eller mindre plats. Valet 

av vilka citat och livsberättelser som får representera det empiriska 

materialet grundar sig framförallt i deras möjlighet att belysa och svara mot 

syftet och forskningsfrågorna. I den språkliga bearbetningen av citaten och 

livsberättelserna har jag försökt att hålla mig så nära de unga kvinnornas 

eget språk som möjligt men i de fall där det varit nödvändigt har språket 

bearbetats, både för läsvänlighetens skull men också av respekt för de unga 

kvinnorna (ibid.). Flera av dem tyckte att det var svårt och kändes pinsamt 

att läsa de första utskrifterna från intervjuerna, och flera av dem uttryckte att 

de tyckte att det de sa lät konstigt i skrift. En viss bearbetning av språket har 

därför gjort att innehållet kommer mer till sin rätt (jfr Kvale, 1997) och att de 

unga kvinnorna representeras på ett mer respektfullt sätt.  

I den löpande texten i avhandlingen har jag i de flesta fall valt att endast ta 

med det som de unga kvinnorna berättar och utesluta mina kommentararer, 

förutom i de fall där mina kommentarer finns mitt inne i citatet samt där jag 

finner att mina frågor och kommentarer har specifik betydelse för det som 

den unga kvinnan berättar. Även här har läsvänlighet varit en vägledande 

utgångspunkt. Valet att utesluta min del i intervjuerna innebär inte att jag 

bortser från min betydelse i formandet av berättelserna, utan snarare att jag 

vill ta fokus från mig själv i presentationen. Jag vill istället att läsaren skall 

kunna ta till sig och förstå den livshistoria som den unga kvinnan berättat, 

och samtidigt vill jag försöka hålla en balans mellan vad jag som forskare och 

vad den enskilda unga kvinnan tycker är viktigt i berättelsen (jfr Gluck, 

2003).  
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Metodreflektion 
Doktorandtiden är en lärprocess, en resa genom ett snårigt fält av etiska, 

metodologiska och medmänskliga ställningstaganden. Under forsknings-

processens gång har jag vid upprepade tillfällen kommit fram till vägskäl, 

som uppmanat och framtvingat mer eller mindre genomtänkta ställnings-

taganden. Flera av dessa hållplatser skulle vara intressanta att föra en 

djupare diskussion kring men av utrymmesskäl har jag här valt ut två som 

jag befunnit mig vid under många och långa stunder. Dessa handlar om min 

roll som intervjuare samt om möjligheten att skapa närhet och samtidigt 

hålla distans i relationen till de unga kvinnor jag intervjuat och till deras 

berättelser (se Andersson, 2003 för ett vidare resonemang om detta).  

Eftersom jag till stor del utgjorde forskningsverktyget i insamlandet av det 

empiriska materialet har min position och dagsform haft betydelse för 

livsberättelsernas form. Vissa samtal flöt på bättre och andra sämre och jag 

tror att det i allra största utsträckning hade att göra med mig själv. Vissa av 

de unga kvinnorna hade jag lättare att möta och relatera till och dessa samtal 

blev ofta som jag hade planerat. Där styrde de i större utsträckning 

samtalens innehåll och jag var en deltagande lyssnerska. I vissa samtal blev 

det inte så och det är inte lätt att sätta fingret på vad det var som påverkade 

samtalens form. I vissa möten kände jag mig osäker och mer nervös och vid 

dessa samtal är jag också mer forcerad som intervjuare. Dessutom märks en 

klar progression i min färdighet som intervjuare. Även om jag sen tidigare 

har erfarenhet av samtal och intervjuer med människor så var den här 

formen av intervju, med de här unga kvinnorna, i de här verksamheterna och 

med det här syftet en ny erfarenhet för mig. Det syns alldeles säkert i 

intervjuerna.  

I fråga om närhet och distans upplevde jag att de unga kvinnorna hade 

fullt klart för sig vilken roll jag hade och att det handlade om just stunden 

och intervjun i mötet med mig. Jag var en person som intervjuade dem om 

deras liv och det var den relationen vi, under våra förhållandevis korta 

möten, byggde upp. I flera fall blev relationen i stunden innerlig men jag tror 

att det framförallt berodde på karaktären och innehållet i intervju-

situationen. Innerligheten var centrerad till just den specifika stunden. Jag 

utgjorde ingen potentiell vän eller samtalspartner, annat än när vi möttes för 

intervjuerna. Jag fann det dock oerhört paradoxalt att möta de unga 

kvinnorna, få ta del av deras berättelser och sedan bara försvinna. Jag hade 

ofta en önskan om och en känsla av att vilja ringa upp dem efter intervjuerna 

för att höra hur de hade det. Det skulle ha kunnat låta sig göras med 

motiveringen att jag ville följa upp mina möten med dem och se att de 

mådde bra. Men det hade varit att gå över gränsen för min roll i det givna 

sammanhanget. De unga kvinnorna fick emellertid mitt telefonnummer och 

min mailadress och jag uppmanade dem att ta kontakt med mig om det var 

något de funderade över, vilket några av dem gjorde.  
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Johansson (2005) resonerar om närheten mellan ett terapeutiskt samtal 

och en intervju och i vissa avseenden kan säkert mina samtal med de unga 

kvinnorna betraktas som i någon mån terapeutiska. I de fall där jag anser att 

det varit nödvändigt har jag kanske klivit över gränsen för vad som är en 

intervjuares uppgift. De unga kvinnorna har många gånger delgett mig 

privata detaljer ur sina liv och ibland har jag också berättat om liknande 

händelser i mitt liv. I vissa fall har de berättat om tillfällen när de känt skam 

och skuld och vid dessa tillfällen har jag ofta försökt avdramatisera det hela 

genom att berätta om något tillfälle när jag befunnit mig i liknande 

situationer. I min vilja att hjälpa och att möta dem, utifrån min position som 

forskare och medmänniska, gled jag vid tillfällen på gränsen mellan vad jag 

som forskare vet att jag borde göra och vad jag som medmänniska kände att 

jag måste göra. Den unga kvinnans mående har varit viktigt för mig och 

därför har jag inte alltid följt upp alla ämnen, även om de har känts 

intressanta för studien, av hänsyn till den intervjuade. 

Det har många gånger varit svårt att ta del av de unga kvinnornas 

berättelser (jfr Johansson, 2005) och hemfärden från mina möten med dem 

har vid flera tillfällen varit fylld av oro och skuldkänslor. Oro över att jag 

kanske inte lyssnat tillräckligt, sett dem nog tydligt, varit tillräckligt 

tillmötesgående men också oro och ledsenhet över deras situation och den 

vanmakt jag känt inför deras berättelser. I stunden har jag inget kunnat göra 

för att hjälpa och för att förändra. Jag har bara kunnat lyssna och ta till mig 

det de berättat för mig.  

Etiska ställningstaganden 
Forskningsetik handlar om allt från hur ett material samlas in, hur resultatet 

senare rapporteras och används till forskarens bemötande av och lojalitet 

mot sina informanter (Källström Cater & Överlien, 2008). Min studie är 

granskad och godkänd av Forskningsetikkommittén vid Umeå universitet 

(Dnr: 09-068ö). Det innebär bland annat att de regler om framförallt 

informerat samtycke och konfidentialitet inom forskning som Vetenskaps-

rådet formulerat har tagits hänsyn till. Kravet på informerat samtycke har 

uppfyllts genom att de unga kvinnorna fått såväl skriftlig som muntlig 

information om vad ett deltagande i studien skulle kunna innebära för dem. 

Jag har också vid varje nytt intervjutillfälle informerat om villkoren för 

studien och om deras möjlighet att välja att inte svara på frågor samt om 

valfriheten att när som helst avsluta sitt deltagande (jfr Kvale, 1997). 

Konfidentialitet har uppfyllts dels genom att jag strävat efter att försvåra 

identifiering av de medverkande så långt det är möjligt och dels genom att 

det endast är jag som transkriberat samtliga intervjuer. Alla namn, orter och 

andra detaljer som skulle kunna röja de unga kvinnornas identitet har 

ändrats. I vissa fall är även vissa mindre betydelsebärande detaljer ändrade. 

Dessutom har det inspelade materialet och de utskrivna intervjuerna 
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förvarats enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (ibid.). Men i egentlig 

mening ställer jag mig kritisk till att rama in etiska ställningstaganden inom 

forskning i ett avsnitt som handlar om etik. I många fall kan avsnittet snarast 

betraktas som en sorts friskrivning från ansvar, med antagandet om att 

eftersom jag som forskare följt rådande normer för hur forskning bedrivs på 

ett etiskt sätt har forskningen per se också bedrivits etiskt riktigt.  

Hela forskningsprocessen handlar om etiska överväganden som kräver 

reflektion, förhandling och omförhandling. Maktaspekter och frågor om 

kontroll är ytterst väsentliga att lyfta fram (Johansson, 2005). Jag skulle 

därför vilja resonera omkring informerat samtycke, makt och kontroll. 

Informerat samtycke handlar framförallt om det som händer i den specifika 

intervjusituationen. Jag finner det problematiskt eftersom den största delen 

av forskningen och den färdiga produkten i egentlig mening har ganska lite 

att göra med intervjutillfället. I mitt val av teori och metod och i de flesta 

ställningstaganden har jag strävat efter att ge de unga kvinnorna så mycket 

kontroll och inflytande över situationen som är möjligt. Under för-

beredelserna inför mina möten med dem har jag ägnat mycket tid åt att 

fundera på de etiska aspekterna av att möta och samtala med unga kvinnor 

som på olika sätt har det svårt. Jag har genuint försökt att bry mig om varje 

ung kvinna, att lyssna till henne och att tänka på hennes bästa. Jag har följt 

upp, låtit dem få möjlighet att ändra, ta bort och påverka.  Trots alla dessa 

ställningstaganden är det ändå viktigt att notera att den kontroll och det 

inflytande de unga kvinnorna möjligtvis kunnat erhålla varit begränsat av en 

rad faktorer. I samtalssituationen har det varit jag som forskare som bestämt 

ramarna, även om jag strävat efter att låta de unga kvinnorna styra vissa 

delar (jfr Kvale, 1997). Livsberättelse som metod ger informanter möjlighet 

att själva styra innehållet i berättelserna men det går inte att komma ifrån att 

forskaren påverkar vad de berättar, hur de berättar det och varför de berättar 

något. I min egenskap av lyssnare och intervjuare har jag både medvetet och 

omedvetet styrt de unga kvinnornas berättelser, t ex på ett tydligt sätt genom 

följdfrågor och uppmuntrande tillrop men också på ett otydligt sätt, genom 

blickar och kroppsspråk. Därmed är de unga kvinnornas kontroll och 

inflytande över samtalssituationen begränsad. Det är dessutom framförallt 

under själva berättandet som berättaren tillåts ha kontroll och inflytande 

över berättelsen. Denna kontroll och detta inflytande går förlorad i den 

stunden de berättat berättelsen. När jag som forskare transkriberar, tolkar 

och analyserar berättelsen har jag makten över den. Jag har försökt att låta 

de unga kvinnorna återfå lite kontroll över berättelserna genom att ge dem 

möjligheten att ta del av sina berättelser och mina övergripande tolkningar, 

men detta är dock ändå bara att återge en del av kontrollen och inflytandet 

(jfr Johansson, 2005; Kvale, 1997). Från den stund de berättat sina 

berättelser är det jag som forskare som har den yttersta makten, kontrollen 
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och inflytandet. Detta är något som jag finner viktigt att också värdera i 

förhållande till informerat samtycke. 

Jag har många gånger känt mig tveksam inför det riktiga i att intervjua 

någon som har det svårt och jag har känt mig tveksam inför min egen 

förmåga att vara såväl intervjuare som uttolkare och den som tar sig rätten 

att analysera någon annans liv.23 Vid forskning som rör grupper som lever i 

socialt utanförskap finns många faktorer att ta i beaktande. Det finns 

forskare som resonerar om att forskarsamhället helt borde låta vissa grupper 

vara fredade från forskningens ingripanden i deras liv (jfr Aapola, Gonick & 

Harris 2005; Jönsson 1998). Min inställning är dock något annorlunda. Jag 

tycker att det är viktigt att föra fram olika gruppers situation och att placera 

deras erfarenheter och berättelser i ett större kontextuellt sammanhang. Alla 

människor och grupper har rätt att bli beforskade, i den meningen att de har 

rätt att få komma till tals och att förmedla sitt perspektiv på livet och de 

villkor de lever under (jfr Andersson & Swärd, 2008; Källström Cater & 

Överlien, 2008). Barn och ungdomar har en förmåga att berätta om sig 

själva och den situation de lever i. När de blir betraktade som 

handlingskraftiga kan deras berättelser tas tillvara (jfr Cederborg & 

Karlsson, 2001; Källström Cater & Överlien, 2008). Om forskarssamhället 

skulle undvika deras berättelser, om vi skulle undvika att ställa frågor från 

deras position, kommer den forskning som bedrivs om dessa grupper att 

fortsätta vara uppifrån forskning (Berglund, 1998). Den kunskapen som 

skapas om deras situation kommer att fortsätta vara skapad från dominanta 

gruppers sociala positioner, och den position som de har, och deras 

erfarenheter, kommer att förbli osynliggjorda (jfr Harding, 1986). Berglunds 

(1998) tankar om etiskt förhållningssätt får illustrera mitt ställningstagande 

och mina upplevelser från mötet med de unga kvinnorna:  

Gemensamt för det stora flertalet av ungdomarna i undersökningen är den spontana 

nyfikenhet, öppenhet och glädje de visade inför möjligheten att ge ”sin version”. 

Uppenbarligen var berättarbehovet starkt och arbetet upplevdes som meningsfullt 

även för dem (…) Att låta ungdomarna komma till tals på det sätt som gjordes, är inte 

bara etiskt försvarbart, det är etiskt rekommenderbart och det handlar om obetydliga 

ingrepp i livsprocesserna, antagligen parenteshändelser i deras liv. Det framkommer i 

princip ingen ny och hotande kunskap som de inte redan kände till. Deras egna 

beskrivningar av verkligheten kan aldrig bli värre än upplevelsen av den (s, 44).  

Jag har många gånger fått frågan om det kan vara så att mötet med mig har 

gett något tillbaka till de unga kvinnorna. De unga kvinnorna har uttryckt att 

det varit positivt att bli intervjuade och de har visat tacksamhet och 

upprymdhet över att få läsa sina berättelser. Jag tror dock inte att mötet med 

                                                             
23 Reinharz (1992) för en diskussion om den stress som kvalitativa forskare kan utsättas för under och efter 

intervjusituationen. Även Thomsson (2002) resonerar om hur informanterna hela tiden är synnerligen 

närvarande genom deras berättelser, vilket kan försvåra den analytiska processen och det distansskapande 

som ses som nödvändigt för att kunna genomföra en analys av ett kvalitativt empiriskt material.  
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mig har medfört någon större förändring eller påverkan i deras liv. Livet 

pågår medan jag gör ett kort besök i det och om någon förändring har skett 

kan bara de svara på (jfr Johansson, 2005). Det enda jag kan säga med 

bestämdhet är att mötet med de unga kvinnorna påverkat mig och fått mig 

att reflektera över såväl den konkreta forskningen men också över andra 

aspekter i mitt liv. Det har gjort att jag omvärderat mina tankar om flickor 

och unga kvinnor, om familj och skola men också om forskning, våra lagar, 

regler och statliga och kommunala institutioner. Mina möten med de unga 

kvinnorna har gett mig möjlighet att reflektera över mig själv som mamma, 

barn, tonåring och vän. De har fått mina ögon att öppnas och min inställning 

till livet att förändras. Det är jag evinnerligt tacksam för. 
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5. Familjen 

When we are children, our parents, whoever they are and whatever they do, are at the 

centre of our world. Through our primary caregivers we learn to understand and make 

sense of the world. We look to them for security, reassurance and certainty and when 

we get it, we develop a sense of our own importance, a sense of value of others and a 

deep seated confidence that the world is a safe, reliable and caring place, where we feel 

loved and liked, and in return, trust enough to love and like others (Howe, 2005) 

(Barnard, 2007 s, 80). 

Vardagslivet i en familj formas i relation till de sociala och kulturella 

förutsättningar som omger den. I denna vardag skapas en verklighet som 

medlemmarna i familjen hela tiden måste förhålla sig till. Alla grupper av 

människor utvecklar ett vardagligt liv som blir rimligt, meningsfullt och 

normalt i den stunden vi kommer nära det (Goffman, 1959/1990). 

Vardagens verklighet ser dock olika ut från familj till familj och utifrån 

vilken tid, vilket socialt skikt, vilket samhälle och i vilken kultur den utspelar 

sig. Den kan vara så självklar att den inte drar till sig vår uppmärksamhet 

samtidigt som det också är i vardagen som det svåra och oförutsedda i livet 

drabbar oss (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2008). Familjevärldens 

betydelsefulla ställning gör att svåra händelser i familjen får stor 

genomslagskraft på många områden i barns liv. Samtidigt har den sociala 

världen i familjen stor betydelse för deras möjligheter att hantera 

livshändelser och framförallt svåra händelser i livet (Berglund, 1998).  

I det här kapitlet kommer jag att visa hur den sociala världen i familjen 

växer fram i de unga kvinnornas berättelser. Inledningsvis tecknas en bild av 

familjen som institution och diskurs. Här resoneras omkring de kulturella 

tolkningsramar som omsluter familjen som företeelse. Dessa tolkningsramar 

är centrala för att förstå hur de unga kvinnorna begripliggör de sociala 

världar som deras familjer och familjeliv bildar. De utgör också ett ramverk 

för den analys som presenteras senare i kapitlet.  

Familjen som nödvändighet och norm 
I familjens sociala vardagliga värld lär sig barn och ungdomar möjliga sätt 

att handla. I det upprepade handlandet och gemensamma agerandet uppstår 

förpliktande känslor för varandra (Berggren, 2001). Där överförs kulturella 

och sociala privilegier och hinder, och där grundläggs också barnets 

möjligheter för en förståelse av sig själv i relation till omvärlden (Källström 

Cater, 2004). I familjevärlden, som skapas i relationen mellan såväl de 

enskilda familjemedlemmarna som mellan familjen och det omgivande 

samhället, formas människors upplevelser av mening och sammanhang. 

Men trots att det utanför och kring familjer finns normer som påverkar 

möjligheter och förutsättningar skapar varje familj en egen social värld 

(Shibutani, 1955). 
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I den här studien betraktas familjevärlden som ett flytande och 

föränderligt nätverk av sociala relationer. Genom rådande kulturella 

tolkningsramar formas och görs familjen och familjelivet. Görandet tar plats 

i den specifika familjens vardagsliv och i förhållande till de verksamheter och 

den kultur familjen lever i (jfr Ahlberg, 2008; Halldén, 1984; Wissö, 2012a). 

Samhälleliga definitioner skapar en bild av vad som under varje tid och i 

varje kultur uppfattas som en god familj och vad som därmed också avviker 

från normen om den goda familjen (Bangura-Arvidsson, 2003; Trulsson, 

2003; Wissö, 2012a).24 I föreställningen om den goda familjen ingår en 

grundtanke om att en familj skall präglas av samhörighet, tillhörighet och 

förståelse (Mattsson, 2010) samt att barn har behov av trygga, kärleksfulla 

och närvarande vuxna med en förmåga att uppmärksamma, respektera och 

möta barnens behov på ett adekvat sätt (Socialstyrelsen, 2009). Barnen har 

rätt till båda sina föräldrar och samhället har ansvar att ge föräldrar stöd i 

sitt föräldraskap om de så behöver (Barnombudsmannen, 2010). Familjen är 

därmed både en personlig angelägenhet och en angelägenhet för samhället i 

ett större perspektiv (Bangura-Arvidsson, 2003). 

Kärnan i familjelivet och de som bär ansvaret för familjen på sina axlar är 

föräldrarna (Barnombudsmannen, 2010). Precis som när det gäller 

föreställningar om familjen konstrueras föräldraskap på olika sätt och inom 

skilda områden i samhället, t ex i lagstiftning, genom socialpolitiska 

ställningstaganden och i mediala sammanhang (Bangura-Arvidsson, 2003). 

På samma sätt som det finns kulturella tolkningsramar om den goda 

familjen finns därmed också samhälleliga föreställningar och förväntningar 

på det goda föräldraskapet. I den rådande föreställningen om det goda 

föräldraskapet har modern, i såväl en historisk som nutida betraktelse, en 

framträdande position även om faderns roll har förändrats under de senaste 

årtiondena (Eriksson, 2003). Moderskap är intimt kopplat till föreställningar 

om femininitet (Laanemets, 2002) och en god mor är osjälvisk, hängiven och 

tillgänglig för sina barn. Hon engagerar sig i deras vardag, sätter barnens 

behov framför sina egna och lever i en kärnfamilj där hon är familjens nav 

som bär huvudansvaret och håller den samman (se t ex Trulsson, 2003; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009). Dessutom lever hon ett skötsamt 

och nyktert liv i ekonomisk trygghet (jfr Trulsson, 2003).  

Många av de svåra livshändelser som de unga kvinnorna berättar om är 

både direkt eller indirekt relaterade till den sociala världen i familjen. 

Berättelserna om dessa svåra livshändelser handlar på ett eller annat sätt om 

att den sociala världen i familjen bryter mot normen för det som kan 

betraktas som en god familj eller ett gott föräldraskap (jfr Berglund, 1998). I 

                                                             
24 Även om det i dagens Sverige finns större utrymme för alternativa familjeformer är kulturella 

tolkningsramar om den goda familjen framförallt präglade av och tangerar de normer som förknippas med 

den traditionella heterosexuella, (vita) medelklasskärnfamiljen bestående av mamma, pappa och biologiska 

barn (se t ex Ahlberg, 2008; Bangura-Arvidsson, 2003; Regnèr, 2006).  
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några av de unga kvinnornas berättelser blir föreställningen om den goda 

familjen synlig, både som levd erfarenhet men också som en längtan. Den 

goda familjen framstår i berättelserna som en stark kulturell tolkningsram 

som de unga kvinnorna både förhåller sig till och använder när de 

begripliggör sina berättelser om familjens sociala värld. 

Erfarenheter av det goda familjelivet 
Några av de unga kvinnorna har under de första åren i livet levt i familjer där 

föräldrarna fortfarande bodde tillsammans och familjen alltjämt var hel. Den 

här tiden i livet gestaltas med berättelser om positiva livshändelser, i tydliga 

minnesbilder och förmedlas med värme, humor och innerlighet (jfr Wissö, 

2012b). Berättelserna är ljusa och visar en känsla av trygghet och lycka. Livet 

framstår som okomplicerat och familjen framställs som en enhet som håller 

ihop och hör ihop. Genom ingående beskrivningar av familjens möten med 

andra människor och av resor, semestrar och andra roliga händelser 

åskådliggör de unga kvinnorna sin vardag. Världen byggs upp av 

gemensamma aktiviteter och genom ömsesidiga relationer i en gemenskap 

som grundas i den helhet som en familj som är tillsammans utgör (jfr 

Shibutani, 1955; Skårner, 2001). Ett exempel på en sådan beskrivning är 

Isabells berättelse om ett tidigt minne av föräldrarna: 

Jag har en bild hemma på mig och pappa, där jag fortfarande har en napp. På 

bilden så sitter jag i pappas knä och vi har båda pappas kepsar och jag minns den 

bilden, när vi tog den bilden, hur jag springer omkring och hur pappa jagar mig och 

säger typ ”sitt still så vi får ta en bild”. Pappa springer och jagar mig och jag 

försöker slita mig loss och mamma typ ”klick”… Det var min pappa som håller på och 

skämtar med mig och jagar mig (skratt) […] Ja, det var min pappa, det var han, han 

var ”the man” som jag verkligen dog för och så var det mamma, hon var den som 

fixade mig, som tog hand om mig (A: Som fanns där?) Ja, hon fanns ju alltid där. 

Jag känner en sån trygghet när jag tänker på mamma, då är det som barn alltid, 

som kramar och pussar och så… Och pappa, jag var stolt över honom, pappa på en 

hög piedestal och ”pappa, åh”… (skratt)” (Isabell).  

Vardagen i detta tidiga familjeliv framstår i flera av de unga kvinnornas 

berättelser som lekfull, och med positiva beskrivningar om roliga händelser 

konstrueras en bild av en skyddad tillvaro där närvarande föräldrar 

tillsammans utgjorde grunden för det trygga sammanhang som formades. 

En betydelsefull del av gemenskapen var att alla i familjen var delaktiga och 

att det fanns ett ömsesidigt intresse för varandra och för upprätthållandet av 

relationerna i familjen. I berättelserna om denna ömsesidiga gemenskap 

framgår att de unga kvinnorna kunde hitta en egen plats där känslan av 

tillhörighet och betydelsefullhet fick rum. I relation till dessa positiva 

händelser från det tidiga familjelivet formades en familjevärld som kan 

betraktas som vanlig i den mån att den kan placeras inom normen för hur en 

god familj bör vara (jfr Wissö, 2012b). Under den tiden i livet och under de 
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förutsättningarna beskriver Sara familjen som idyllisk, men framförallt i en 

yttre betraktelse:  

Utifrån sett så har det sett väldigt idylliskt ut. Vi bodde i ett blått hus precis vid 

vattnet och det var en stor äng och det var jättefint och vi hade pengar. Vi var inte 

rika men vi kunde få vad vi behövde och ville ha… (Sara). 

I utsagan om den idylliska familjen framställs familjelivet som någonting 

som kunde spelas upp för en yttre betraktare. I det idylliska familjelivet som 

var för andra att beskåda ingick ett vackert hus beläget på en vacker plats 

och att familjen hade materiella och ekonomiska resurser som formade 

möjligheten för att ha det som behövdes. När förutsättningar fanns för att 

visa ett idylliskt familjeliv framställs den sociala världen i familjen som en 

främre scen, på så sätt att vissa delar av världen gjordes tillgänglig för andras 

betraktelse (jfr Goffman, 1974a).  

Längtan efter ett gott familjeliv 
De unga kvinnorna som i egentlig mening framförallt berättar om att de 

aldrig levt i det som i det här sammanhanget kan betraktas som en god 

familj förhåller sig ändå till föreställningar om den goda familjen när de 

berättar om sin familj eller om den familj de saknar. I min tolkning gömmer 

deras gestaltningar av det goda framförallt en längtan efter något de aldrig 

upplevt, och denna längtan berättas i relation till upplevelser av svåra 

händelser i familjen. I en betraktelse kan det också tolkas som att deras 

berättelser om det goda familjelivet i egentlig mening handlar om ett vanligt 

familjeliv (jfr Överlien, 2012). I berättelserna laborerar de unga kvinnorna 

med föreställningen om relationerna de har eller har haft till sina föräldrar 

och om sin och andra familjer. Drömmen om den goda relationen och 

drömmen om den goda familjen är ofta närvarande (jfr Berglund, 1998; 

Weinehall, 1997). Detta synliggörs när de berättar om det som deras familjer 

inte är, som till exempel när Jonna berättar om sin saknad efter den goda 

familjen:  

Det är klart att det finns ständigt hos mig i tankarna och det är därför jag inte kan 

fira jul längre. Alltså, jag har världens ångest före och efter jul… Födelsedagar, det 

är samma sak… Jag hatar födelsedagar, jag hatar midsommarfirande, för det är då 

alla är med familjen. Man ser ju före jul, då går familjer och köper julklappar till 

varandra, man ser mammor och pappor med barn och liksom, de är så glada. Jag 

kan inte glädjas åt det eftersom… Jag har ingen sån där familj, jag har ingen pappa 

att göra någonting med och, ja, mamma hon har ju börjat må dåligt över jul för att 

jag gör det… Alltså, det är en tradition att fira med familjen. Vi firar inte ens med 

mina kusiner… (Jonna).  

Även berättelserna om längtan efter ett gott familjeliv lyfter fram 

föreställningen om att en god familj präglas av gemenskap, glädje och 
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närhet. Föreställningen om den goda familjevärlden växer fram i förhållande 

till det sammanhang som omger den, och i de unga kvinnornas berättelser 

blir synligt att det finns ett rätt och fel sätt att göra familj (jfr Wissö, 2012b). 

Tanken om det rätta sättet att göra familj innefattar både familjens form och 

föräldrarnas förehavanden och berättelserna om den egna familjens 

tillkortakommanden ställs i relation till något de unga kvinnorna kallar en 

svenssonfamilj. I berättelserna synliggörs hur en svenssonfamilj är något 

eftersträvansvärt och hur föräldrarna i det som antas vara en svenssonfamilj 

är närvarande, både hemma, i skolan och i andra sammanhang där barn 

behöver stöd och trygghet. Det var något som till exempel Isabell berättar att 

hon saknade:   

… Alltså jag har aldrig haft såna föräldrar som alla mina kompisar har haft, 

föräldrar som är tillsammans och som är glada, föräldrar som inte dricker eller 

föräldrar som inte har cancer. Jag har aldrig haft en vanlig svenssonfamilj… Jag 

blir så irriterad när andra hackar på att man har en svenssonfamilj (…) Jag bara 

”var glad”…” (Isabell). 

I berättelserna om familjen som inte längre finns eller aldrig funnits 

förekommer också en längtan efter något annorlunda och efter möjligheten 

att familjen kan vara och bli något annat än det som omgivningens 

föreställningar och fördömanden format familjen till. Flera av de unga 

kvinnorna berättar att de levt i familjer som var splittrade under hela eller 

stora delar av deras uppväxt. Föräldrarna har vistats delar av de unga 

kvinnornas uppväxttid på behandlingshem eller i fängelse och varit djupt 

inne i sitt missbruk. Samtidigt har syskonen i familjerna varit placerade 

inom olika former av samhällsvård. Under de perioder som de unga 

kvinnorna varit åtskiljda från sina biologiska föräldrar har de längtat efter 

dem och hoppats att familjen återigen skulle bli en enhet: 

… Jag har aldrig kallat min fostermamma för mamma till exempel, jag har alltid 

väntat på att mamma och pappa skall hämta mig… (Kristin). 

Berättelserna visar hur familjerna i liten utsträckning varit familjer på det 

sätt som de unga kvinnorna drömmer om. Men även om deras berättelser 

gestaltar att familjerna inte längre är eller aldrig någonsin varit en trygg 

gemenskap håller de fast vid drömmen om det som varit eller kan komma att 

bli. I slutet av vårt första samtal sammanfattar Mika sina tankar om sin 

familj. Hon berättar att den varit splittrad de senaste åtta åren då mamman 

befunnit sig inom olika former av missbruksvård, pappan varit hemlös, 

bildat ny familj och fortsatt med sitt missbruk och syskonen varit placerade 

på olika behandlingshem och institutioner. Men även om familjen inte 

längre är en enhet och i princip aldrig någonsin samlas och träffas menar 

Mika att: 



84 
 

… (…) Alltså, vi är ju ändå en familj och så kommer det att vara tills någon 

försvinner… (Mika). 

* 

De unga kvinnorna som vuxit upp i familjer som befinner sig utanför 

samhällets välfärdsystem har samtidigt varit beroende av dess bedömningar. 

I berättelserna gestaltas hur samhället om och om igen förmedlat, både 

direkt och via föräldrarna, att familjerna inte når upp till och svarar mot de 

krav som av omgivningen ställs på goda familjer. Deras familjer har blivit 

ifrågasatta och utdömda, samtidigt som de också har tvingats till anpassning 

(jfr Young, 2000). Berättelserna åskådliggör att de unga kvinnorna från 

dessa familjer framförallt mött det goda, idylliska familjelivet när deras 

familjer blivit jämförda med något de inte är. Det kan tolkas som att deras 

berättelser om sina familjevärldar skapas med utgångspunkt i föreställningar 

om hur andra människor betraktar deras familjeliv och utifrån ett 

sammanhang där de alltid fått förmedlat till sig hur deras familjer borde 

vara. Berättelserna formas också i relation till det önskade, men många 

gånger ouppnåeliga.  

En förändrad familjevärld 
Något som alla de unga kvinnorna har gemensamt är att deras familjevärld 

förändrats och omvandlats under deras uppväxt. I resterande del av det här 

kapitlet undersöker jag deras berättelser om hur familjevärlden upphörde att 

vara det den var eller hur familjevärlden aldrig var det de önskade att den 

skulle vara. Utgångspunkt i analysen är berättelser om de svåra livshändelser 

som på olika sätt har haft betydelse för hur familjelivet brutits. Dessa 

berättelser handlar om föräldrars separationer, våld i familjen, föräldrars 

missbruk och om att separeras från sina föräldrar. Livshändelserna har alla 

varit betydelsefulla i de unga kvinnornas liv, både för stunden men också 

under uppväxten som helhet (jfr Berggren, 2001; Wissö, 2012b). 

Föräldrars separation 

En livshändelse som alla de unga kvinnorna berättar om är att deras 

föräldrar separerat. Föräldrarnas separationer framstår som avgörande 

händelser som fått betydelse på många plan i livet och under en utsträckt tid 

(jfr Ihrskog, 2006). Karaktäristiskt för vår tid är att separationer mellan 

föräldrar ökar (se t ex Eriksson, 2003; Ängarne-Lindberg, 2010). I dagens 

Sverige är det därför långt ifrån självklart att barn lever i det som 

traditionellt kallas för en kärnfamilj. Familjelivet kännetecknas istället av en 

rad olika familjekonstellationer och ungefär en fjärdedel av alla barn i 

Sverige har separerade föräldrar eller föräldrar som aldrig bott tillsammans. 

En skilsmässa mellan föräldrar utgör på flera sätt en viktig brytpunkt i barns 



85 
 

tillvaro (jfr Ahlberg, 2008) och en splittring av familjen har visat sig ha 

betydelse för barns och ungdomars hälsa och livsvillkor (se t ex Berglund, 

1998; Gähler, 1998; Wissö, 2012b).  

De unga kvinnornas berättelser visar att föräldrarnas separation ändrade 

många praktiska och känslomässiga omständigheter i familjevärlden, 

omständigheter som de själva inte hade någon kontroll över. När föräldrarna 

separerade omformades den sociala familjevärlden och den vardag som de 

unga kvinnorna kände som sin egen förändrades. Vardagen blev inte bara 

annorlunda i anslutning till separationen utan förändringen levde kvar 

under lång tid efter. Separationen satte det goda livet ur spel (jfr Ahlberg, 

2008). De unga kvinnorna berättar hur familjelivet och gemenskapen 

förändrades när någon av föräldrarna lämnade familjen och deras 

berättelser om livet före, under och efter separationen handlar om ytterligare 

händelser som alla tillsammans omskapade livet. Familjerna flyttade, de 

ekonomiska förutsättningarna försämrades, föräldrarna träffade nya 

partners, syskonrelationer bröts, relationer till mamma och pappa blev 

annorlunda och bilden de unga kvinnorna hade av sig själva i förhållande till 

sin familj omvandlades (jfr Moxnes, 2003; Eriksson, 2003).  

I de unga kvinnornas berättelser om tiden omkring föräldrarnas 

separation var det framförallt konflikterna mellan föräldrarna som 

påverkade familjelivet och utgjorde centrala livshändelser (jfr Ahlberg, 

2008; Gähler, 1998). I de familjer där föräldrarnas bråk var ständigt 

närvarande formades den sociala världen i familjen i förhållande till de 

återkommande konflikterna. Den världen framstod som otrygg, oförutsägbar 

och ansträngd, och konflikterna upptog till slut en stor del av vardagen. Så 

här berättar Natalie: 

De bråkade varje kväll, och jag sa ”kan ni vara tysta nu, vi försöker sova” och Robin 

började gråta. Han var ju så liten så att han började gråta och så sa jag ”han gråter, 

kan ni gå ut och bråka eller göra något annat?”… (A: Var det jobbet de bråkade om 

mest eller var det något annat?) Mamma klagade på [pappa] över att han aldrig var 

hemma och han sa ”men vi behöver mat på bordet och då måste jag jobba eftersom 

du inte gör någonting åt saken” och hon bara ”bla, bla, bla”… (Natalie). 

Natalie beskriver, precis som flera av de andra unga kvinnorna, den första 

tiden i livet som lugn och trygg, men när Natalie var sex år började 

föräldrarna att bråka allt mer och strax präglades vardagen i familjen av 

föräldrarnas konflikter. Bråken blev succesivt värre och värre och drabbade 

alla i familjen. De unga kvinnorna som berättar om en konfliktfylld vardag 

blev ofta själva en del av konflikten, både som part men också för att de tog 

parti för någon av föräldrarna. Berättelserna visar att de ofta upplevde att 

föräldrarnas konflikter låg utanför deras egen kontroll samtidigt som de 

ändå kände och tog ansvar för följderna. Konflikterna tvingade de unga 

kvinnorna att engagera sig i föräldrarnas situation och att ta ansvar för att 
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reda ut, ordna upp och lappa ihop. I berättelserna synliggörs hur 

konflikterna gång på gång spillde över på de unga kvinnornas relationer till 

föräldrarna. Jonna var fyra år när hennes föräldrar separerade. Pappan fick 

besöksförbud för att det fanns misstankar om att han utsatt Jonna för 

övergrepp och trots att Jonna inte ville träffa sin pappa tvingades hon till 

umgänge med honom. Hennes berättelse gestaltar hur hon både blev en del i 

och ett föremål för föräldrarnas konflikt: 

Hon [mamma] visste ju att det var besöksförbud men han [pappa] tvingade henne 

att släppa mig och att låta mig följa med, så det var väl rätt jobbigt. Jag grät mycket 

och tyckte att mamma bara lämnade mig och övergav mig till någonting som jag 

inte ville vara hos… Och jag tror att det var redan då min och mammas relation 

började spricka för att vi bråkade jättemycket innan och efter jag for till pappa och 

det har som bara följt med, att vi har bråkat sen även fast jag slutade vara hos 

honom. Jag tror att det har att göra med att jag kände mig lämnad… Fast hon 

gjorde det för att hon fick hot av honom. Alltså, han hotade ju med att slå ihjäl henne, 

skjuta henne och allting, bara för att få mig och hon var ju rädd också så… Vad 

skulle hon göra? (Jonna). 

I de unga kvinnornas berättelser om föräldrarnas konflikter är öppna 

konflikter vanligt förekommande, både före, under och efter separationen 

(jfr Ahlberg, 2008). I materialet finns emellertid också berättelser om vad 

som kan betraktas som dolda, dämpade konflikter och det dolda verkar här 

snarast handla om en tystnad i den sociala världen, en tystnad som i sig 

uppfattades som en konflikt (ibid.). När föräldrarna till slut separerade i de 

familjer där tystnaden infann sig framstod separationen som en oväntad 

händelse: 

Att mamma drog liksom… Jag vaknade ju av att hon packade väskorna och att hon 

går en timme senare (…) Det som var jobbigast då det var, skulle hon ha väckt mig i 

fall jag inte hade vaknat eller skulle jag ha vaknat av att hon bara var borta? Det var 

väl det som tog värst på mig då… För att, jag vet inte, hur skulle det ha blivit om hon 

hade dragit? Alltså, det var såhär jättemycket tankar som gick alltså i huvudet och, 

hur skulle det bli med pappa nu, vad skulle jag prata med honom om när vi ska bo 

själv nu… Vi kommer ju bara att stänga in oss med var sin dator liksom… 

(Cimberly).   

Vid föräldrarnas separation formades en ny och okänd familjevärld för de 

unga kvinnorna. Berättelserna visar hur separationen omöjliggjorde ”ett 

förgivettagande av familjebanden” (Ahlberg, 2008 s, 54) och skapade möjlig-

heter för nya erfarenheter som frammanade reflektion över familjelivet och 

relationerna inom familjen. Lagstiftning om föräldraskap och separationer 

betraktar relationen mellan föräldrarna och mellan föräldrarna och barnen 

på olika sätt. En separation antas avbryta relationen mellan de vuxna medan 

relationen mellan vuxna och barn antas ”fortgå nästan som om ingenting har 

hänt” (Eriksson, 2003 s, 70). I de unga kvinnornas berättelser om separa-

tioner gestaltas hur separationen synliggjorde och omskapade såväl 
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relationerna mellan föräldrarna som mellan föräldrarna och de unga 

kvinnorna (Ahlberg, 2008). I berättelserna lyfter de unga kvinnorna både 

fram de viktiga relationerna och brister i de relationer som varit. Dessa 

brister framträdde än tydligare i samband med separationen. För de flesta av 

de unga kvinnorna var relationen till mamman den mest betydelsefulla före 

och förblev också den viktigaste och starkaste relationen även efter 

separationen. Ett belysande exempel är Saras berättelse: 

Vi bodde ju varannan vecka men jag har aldrig gillat det. Jag har inte velat bo hos 

honom [pappa] för jag har aldrig kommit överens med honom. Jag har alltid velat 

bo hos mamma. Så det var ju kaos varje gång vi skulle dit, för jag vägrade ju varje 

gång… (A: Var det så redan innan separationen, att du kom bättre överens med din 

mamma?) Ja, absolut, jag ville ju aldrig vara själv med min pappa, inte för att han 

var elak på något vis alls, utan att han hade ett sätt som jag inte tyckte om. Varje 

gång mamma gick så grät jag och det var ju inte det att jag inte ville vara själv med 

honom utan det var för att jag inte ville att hon skulle gå. Jag är mammas flicka (…) 

(Sara). 

I berättelserna framträder mamman som bärare av den sociala världen och 

runt henne formades det som utgjorde grunden i vardagen. Hon var den 

signifikanta andra som var och fortsatte vara huvudansvarig för barnens 

tillvaro. Det var hos mamman som tryggheten och lojaliteten fanns och i 

berättelserna framstår hennes värld som ett självklart val (jfr Ahlberg, 2008: 

Shibutani, 1955). Ett fåtal unga kvinnor berättar emellertid om att det 

framförallt var pappan som stod dem nära och efter föräldrarnas separation 

stärktes deras relation till honom. För dessa unga kvinnor var relationen till 

mamman konfliktfylld och problematisk redan innan separationen, och 

konflikterna blev än mer påtagliga efter. I deras berättelser synliggörs hur de 

tänker att mamman i egentlig mening inte kunde betraktas som en riktig 

mamma och de uttrycker både en saknad efter en mamma, samtidigt som de 

berättar om den samhörighet och tillit de kände till sin pappa:  

 Jag hade önskat att hon hade varit mer som en mamma för mig för ibland så 

känner jag att jag hade velat ha en mamma i mitt liv. Men min pappa, han är både 

som min mamma och pappa och du vet, vi pratar om allt, allt, allt med varandra… 

(Natalie).  

I samband med att någon familjemedlem lämnade familjen formades nya 

förutsättningar, på gott och ont. Berättelserna åskådliggör hur en central 

aspekt i omformandet av relationer efter en skilsmässa var om en eller båda 

föräldrarna träffade nya partners (jfr Ahlberg, 2008). Några av de unga 

kvinnorna berättar att de betraktade förändringarna som positiva och att de 

nya relationerna bildade en ny familjevärld som var möjlig att leva i: 

Då kom ju pappa Bosse in i bilden, och då blev ju allt så mycket bättre, då fungerade 

det jättebra.  Eller ja, de fyra första åren så hatade jag honom för då ville jag att min 
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pappa skulle vara sådan men nu på sista tiden har jag äntligen lärt mig att 

acceptera honom. Han är som min pappa och min bästa vän i ett… (A: Under tiden 

som du hatade honom, hur blev relationen mellan er då?) Ja, men, han förstod ju 

mig. Han förstod att jag mådde dåligt över det, eftersom han var så bra och jag ville 

ju också ha en sån bra pappa… Men sen kom tiden då jag började mogna och jag 

tänkte ”hallå, vad håller jag på med, jag har en pappa rakt framför ansiktet på mig”. 

Så då blev det så att jag började kalla honom för pappa. Det var sedan jag kom hit, 

det var ett halvår sedan… Men alltså, nu är han min pappa och min bästa vän och 

jag älskar honom jättemycket och då säger han ”din andra pappa då” och jag bara 

”vilken pappa, han är inte min pappa” så han finns inte med längre i mitt liv… 

(Joleen). 

Nya medlemmar i familjen skapade dock förändring och en ambivalent 

känsla inför det obekanta. Acceptansen och mottagandet av det nya ställdes 

många gånger i relation till de unga kvinnornas förhållande till de biologiska 

föräldrarna, precis som Joleens berättelse visar. När de unga kvinnorna 

accepterade de nya vuxna i familjen och när de kunde känna sig trygga och 

respekterade framträdde värden som omtanke och stöd som viktigare än 

blodsbanden (jfr Smart, Neale & Wade, 2001). Nya familjekonstellationer 

innebar emellertid förhandlingar om positioner och förändrade roller både i 

de gamla och nya relationerna. För några av de unga kvinnorna kändes den 

nya sociala värld som formades främmande och flera berättelser gestaltar 

hur de upplevde att de varken förstod eller gavs möjlighet att följa nya ramar 

och regler som bildades:  

Det var då han [styvpappan, min anm.] fick sin roll i mitt liv och istället för att göra 

det till en bra grej, man hör ju om de flesta som kommer med godis till ungarna och 

verkligen försöker få ungarna att gilla en… Det gjorde han med min lillebror… Han 

gjorde inget sånt med mig, det var liksom, jag var ungen typ… (Isabell).  

… Vi har aldrig riktigt kommit överens, jag vet inte. Det känns som att jag är ett hot 

för henne och jag vet inte varför… Det är att konkurrera… Man får inte lyckas 

samtidigt som man inte får misslyckas… (A: Nej, man ska alltså bara vara?) Man 

ska alltså bara vara ingenting. Då kanske man duger… (Kristin). 

Föräldrarnas separation medförde att de unga kvinnorna fick ompositionera 

sig, både i sin familj och i sina föreställningar om sig själva och sin tillvaro 

(jfr Ihrskog, 2006). I omförhandladet av positioner upplevde några av de 

unga kvinnorna att de blev tilldelade en plats utanför resten av familjen. De 

kände sig inte längre delaktiga i familjelivet och i berättelserna uttrycks en 

ensamhet som formades i positionen vid sidan av.  

Det kan tolkas som att de unga kvinnorna i sitt berättande befinner sig i 

en skärningspunkt mellan deras föreställningar om den separerade familjen 

och en kulturell tolkningsram om den goda familjen och där formas deras 

berättelser om vad som hände i samband med föräldrarnas separation. I 

deras betraktande av separationen i efterhand framgår att det framförallt är 

separationen i sig som har haft betydelse för hur de förstår det som hände 
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och för hur de betraktar sin familj idag. Separationen i sig verkar dock inte 

gå att särskilja från de förändringar som följde i dess spår. Det som hade 

allra mest betydelse var hur deras livssituation förändrades när familjen inte 

längre var den familj de hade haft och senare i livet drömde om. I den 

separerade familjen förändrades förutsättningarna och den enhet som 

tidigare utgjorde en familj upplöstes. Det kan ställas i jämförelse med den 

goda familjen, som de både upplevt och vars norm de levde vid sidan av, där 

föräldrarna framställdes som en enhet och där vardagen var förutsägbar och 

trygg. I sina reflektioner tar de spjärn mot den bild av en separerad familj 

som formades i relation till förståelsen av den goda familjen i deras minnen 

och drömmar. När Sara tänker tillbaka på sin barndom lyfter hon fram den 

bild av sin familj som hon sparat i sitt minne. Sara berättar att hon sörjer 

familjelivet och tiden innan familjen upphört att vara det den var: 

Jag kommer inte ihåg något speciellt innan, det är mer att jag känner igen känslan 

ibland som jag hade innan… (…) Den här familjekänslan och då ibland kunde jag 

nästan börja gråta för att jag känner igen att ”så här hade jag det”. Men jag har 

ingen aning om hur det är att ha en hel familj. Det var jättemysigt när jag var liten 

och sen så bara… (A: Försvann det?) Ja, och det är nog därför som jag är som jag är 

idag. Att jag är så trygg och så. Men det var väl just den här familjekänslan som 

hoppade fram… (…) Den här familjekänslan som jag hade när jag var liten, som var 

väldigt mysig. När man åkte i väg på saker och gjorde grejer och bara… Man slapp 

tänka, man fick bara hänga med… (Sara). 

När de unga kvinnorna förankrar sina upplevelser av familjevärlden i minnet 

av och i längtan efter deras tidigare familjeliv kan det också betraktas som en 

sorg och längtan efter det som innan bara fanns där och alltid borde finnas 

där. Berättelserna växer fram i relation till ett minne av och en dröm om en 

god familj och det är också i relation till denna erfarenhet som de förstår sin 

familj i ett berättat perspektiv. När de längtar efter det goda familjelivet är 

det något som finns inom räckhåll och som de kan identifiera sig med. Deras 

berättelser om det goda livet och om förändringen som inträffar visar på ett 

tydligt sätt det flyende i en social värld och dess konstruktion. De gestaltar 

också hur föreställningen om familjen som social värld formas i relation till 

kulturella tolkningsramar om familjelivet och till det som finns i dess 

omgivning (jfr Skårner, 2001).  

* 

Det var framförallt de unga kvinnorna som hade tidigare erfarenheter av ett 

gott familjeliv som gav betydelse till föräldrarnas separation. De unga 

kvinnorna som hade få erfarenheter av ett gott familjeliv berättar om en rad 

svåra livshändelser, där våld, föräldrars missbruk och omhändertaganden av 

barnen var centrala. I deras berättelser blir föräldrarnas separation bara 

ytterligare en svår livshändelse bland många andra.  
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Våld i hemmet 

Våld i nära relationer har många direkta och indirekta följdverkningar för 

barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2011). Uppskattningsvis vart tionde 

barn i Sverige lever i en familj där våld förekommer (SOU, 2001:72). Våld 

finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer (Agevall, 2012) men det är 

vissa grupper som antas vara mer utsatta än andra (SOU, 2006:65). Idag 

finns ett etablerat forskningsfält som undersöker barns situation i familjer 

där pappa slår mamma (se t ex Dahlkild-Öhman, 2011; Georgsson, 2010; 

Källström Cater, 2004; Weinehall, 1997; Överlien, 2007, 2012). Ett flertal 

studier visar att barnen ofta är medvetna om vad som pågår och många barn 

har själva sett, hört och varit närvarande i situationer när mamma blivit 

slagen (Eriksson, 2009). Många barn uppger också att de ingripit i 

våldssituationer för att skydda mamman mot pappans slag (se t ex Almqvist 

& Broberg, 2004). Omfattande undersökningar visar dessutom att det är 

avsevärt större risk för att barn som bevittnar våld i familjen själva blir 

utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (se t ex Almqvist & Broberg, 

2004; Eriksson, 2009; Socialstyrelsen, 2011). Det är dock en begränsad 

mängd forskning som undersöker barns direkta utsatthet för våld och deras 

upplevelser av våld riktat mot dem själva. Att som barn uppleva våld som 

riktas mot sin mamma betraktas numera som en form av psykisk misshandel 

riktad mot barnet (SOU, 2001:72). Viss forskning menar att våld riktat mot 

mamma kan upplevas som ett direkt hot mot barnets egen överlevnad och 

liv. Därför bör barnen inte benämnas eller betraktas som vittnen till våldet 

utan snarare som upplevare (se t ex Överlien, 2007).   

De unga kvinnorna som berättar om våld i familjen har drabbats på 

många olika sätt (jfr t ex Eriksson, 2009; Georgsson, 2010; Jansson 2011; 

SOU, 2006:65; Weinehall, 1997) och våldet framställs i berättelserna som 

både en kritisk ögonblicklig och återkommande svår livshändelse. 

Berättelserna gestaltar att våld i familjen har varit svårt att hantera för de 

unga kvinnorna. När de blev utsatta för psykiskt och fysiskt våld av sin 

pappa/styvpappa måste de förhålla sig till att en av de personer som borde 

utgjort en trygghet och ett skydd för dem också var den människa som gjorde 

dem illa och skrämde dem. Det har haft betydelse för deras möjligheter att 

hantera och förstå händelserna samtidigt som det också haft betydelse för 

deras förståelse av sig själv och sin omvärld (jfr Källström Cater, 2008).  

Deras berättelser om våld i hemmet handlar om när de var små och när det 

var en vuxen pappa eller styvpappa som kränkte och slog dem, deras syskon 

och mamma. Det är emellertid ingen av de unga kvinnorna som använder 

begreppet våld när de beskriver sina upplevelser. Istället berättar de om en 

tillvaro som präglas av bråk, pappas slag, kränkningar, orättvisa gräns-

sättning och kontroll. De beskriver det som att pappa inte var snäll mot dem, 



91 
 

inte brydde sig om dem och stängde ute dem från familjens gemenskap.25 I 

berättelserna framgår att våldshändelserna inträffade utan förvarning, varje 

dag och för vad och när som helst. Det var bara något de unga kvinnorna 

levde med och fick förhålla sig till. Det som framförallt framstår som viktigt i 

de unga kvinnornas berättelser är hur slagen, kränkningarna och kontrollen 

begränsade deras handlingsutrymme och samtidigt blev en del av det 

vardagliga livet (jfr Björktomta, 2012). 

Några unga kvinnors beskrivningar av deras pappors våld visar hur våldet 

vävdes in i vardagens göromål. Våldet beskrivs som en återkommande 

livshändelse, som en del av vardagen där pappan styrde och kontrollerade 

familjen, och som något de hela tiden levde med (jfr Trulsson, 2003; 

Weinehall, 1997). Mikas beskrivning gestaltar detta, när hon berättar att 

pappan slog henne och brodern varje dag för i princip vad som helst:  

Det var för småsaker, typ ”ge mig skruvmejseln”, ”nej”, då var det en örfil där och, 

det var typ, ja, gå ut med hundarna klockan två på natten när man är sex, sju år, 

och man bara ”nä”. Då bara ”nu går du ut”, så då… [Mika visar med handen hur den 

slår genom luften]”(Mika). 

När Mika berättar om hur pappan slog henne och lillebror är hon både tydlig 

men ändå diffus i sina redogörelser. Vid de tillfällen som Mika berör 

pappans våldsamma agerande beskriver hon det översiktligt. Hon berättar 

inte om någon specifik händelse som hon ger en närmare beskrivning av. 

Våldet framstår på så sätt som något vardagligt och självklart eftersom det 

endast omnämns i förbifarten, som en del av en annan berättelse – en 

outtalad berättelse om vardagslivet. Detsamma gäller några av de andra 

unga kvinnorna som berättar om hur pappan slog; de är tydliga men ändå 

diffusa i sina redogörelser. Tydligheten finns i deras relativt sakliga 

beskrivning av vad som hände och det diffusa gömmer sig i det som jag 

uppfattar vara en sorts icke-engagemang i berättandet samt i de 

övergripande och sammanfattande beskrivningarna av våldshändelser. De 

placerar våldshändelsen mitt i en berättelse om en annan händelse, som om 

våldet bara var en del av något annat, som något som kunde passeras utan 

att närmare tas fasta vid. I min tolkning händer det när våldet som 

livshändelse blir en återkommande del av vardagen. Då formas det i de unga 

kvinnornas berättelser till en rutin och det framstår som normalt i den 

sociala familjevärlden. Beskrivningarna av våldshändelserna är då 

övergripande och sammanfattande snarare än narrativa beskrivningar om 

specifika händelser och det är de övergripande sammanfattande 

                                                             
25 När en våldshändelse omnämns som bråk görs våldhandlingen kontextlös. Benämningen bråk är 

könsneutral och har liten eller igen koppling till ett teoretiskt sammanahang som synliggör våld som en del av 

en patriarkal struktur. Användningen av begreppet bråk gör handlingen och kontexten köns- och maktlös och 

ger en bild av att det är två individer som bråkar med varandra (jfr Agevall 2012). 
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beskrivningarna som ger en fingervisning om den vardagliga aspekten i 

våldet som utövas:  

Anneli: Har han slagit dig vid fler tillfällen? 

Kristin: Ja, några gånger…  

Anneli: Vid vilka tillfällen har det varit? 

Kristin: När han tyckt att jag har gjort något fel eller om jag inte har städat rummet 

som han vill, eller om jag gjort något som man inte får eller såna större grejer… Som 

om det hade funkat dåligt i skolan, men mest om man säger emot honom eller 

ifrågasätter det han tycker eller tänker. Då har han kunnat göra det… 

Våldet som livshändelse drar inte till sig någon uppmärksamhet, varken nu, 

av de unga kvinnorna i deras berättelser eller då, av människor i deras 

närhet. Det konstrueras som en naturlig del av den sociala världen i familjen 

och som ständigt närvarande. Men, även om våldet framstår som så normalt 

förekommande att de unga kvinnorna inte ger det någon specifik plats i sina 

berättelser framgår det tydligt att våldet hade stor betydelse för hur deras 

vardagliga liv formades och för deras livssituation i stort.  

Isabells berättelser om styvpappans våld skiljer sig från de andra unga 

kvinnornas eftersom våldshandlingarna hela tiden är påtagligt närvarande. 

Den sociala familjevärlden som formades i hennes berättelse präglades av 

våldet på ett synligt sätt. När Isabells styvpappa flyttade in i familjen 

förändrades hennes livssituation. Isabell berättar vid återkommande 

tillfällen hur styvpappan kränkte henne och bilden av ett systematiskt och 

återkommande psykiskt våld uttalas tydligt. I hennes berättelse synliggörs 

hur våldet till slut tar över vardagen:  

… Han hade börjat kalla mig fetto, fettobarn, fittunge och allt möjligt. Han verkligen 

hackade ner på mig, sa att jag var ful, äcklig och att ingenting jag gjorde var bra. 

Mamma försökte ju stoppa honom och sa bara ”men säg inte så där”, och då blev det 

ju ännu värre… (A: Blev det bråk mellan dem då också eller?) Mmm… (A: Men i 

vilket sammanhang kallade han dig för det, var det när ni bråkade eller?) Ja, det var 

väl när jag inte gjorde som han ville… snabbt… Ifall han sa att ”du måste städa ditt 

rum” och jag bara ”ja, ja i reklamen” [så skrek han] ”din jävla skitunge, fittunge, dra 

åt helvete, jag vill inte se dig mer” [visar med armarna hur han viftar och härmar 

hur han skriker”], och jag bara ”okej”… (Isabell).  

Skillnaden mellan när våldet ter sig som en vardaglig livshändelse som inte 

är värd att uppmärksammas och när våldet blir en synlig vardaglig händelse 

som tar över livet, kan sökas i de unga kvinnornas livsberättelser som helhet. 

Sociala relationer och familjens sociala positionering har stor betydelse för 

hur våldet och över- respektive underordning tar sig uttryck i berättelser om 

våld (Agevall, 2012), och i samhällets och omgivningens förståelse av våld i 

familjer (se t ex SOU, 2006:65). Parallellt med detta existerar dessutom de 

tidigare nämnda kulturella tolkningsramarna om och förväntningarna på det 

goda familjelivet. Det, tillsammans med den starka lojaliteten som barn 
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känner för sina föräldrar och den beroendeställning de befinner sig i, utgör 

hinder för deras möjligheter att berätta om erfarenheter av våld (ibid.). Våld 

inom familjen i allmänhet och föräldrars våld mot barnen i synnerhet blir 

därför ofta en väl bevarad hemlighet (jfr Björktomta, 2012). Isabells 

hemförhållanden vid sidan av styvpappans kränkningar framstår som 

relativt fungerande och där tar styvpappans kränkningar över livs-

situationen. Förvisso inträffar en rad händelser i Isabells liv som ställer 

tillvaron på ända men i det stora hela visar Isabells livsberättelse att hon har 

en levande och fungerande relation till sin mamma, familjen har en relativt 

ordnad tillvaro där föräldrarna har arbete och där familjen har ett nätverk 

runt sig. I vårt sista möte, när jag och Isabell resonerar kring hennes 

livsberättelse, är det framförallt styvpappans sätt att behandla henne som 

Isabell lyfter fram som betydelsefullt för att förstå sitt liv och det är också 

något som hon vill prata mer om. I min tolkning framstår det som en av de 

mest betydelsefulla händelserna i Isabells liv och våldet framträder därför 

med tydlighet i hennes berättelse.  

En faktor som anses vara betydande för hur barn påverkas av våld i 

familjen är om det samtidigt finns flera problem som är knutna till familjen 

och barnet, som t ex föräldrars missbruk, psykisk sjukdom i familjen 

och/eller en svår situation i skolan (se t ex Lundberg, 2005). När barn och 

ungdomar som lever under svåra livsförhållanden berättar om sina liv kan 

det därför vara svårt att särskilja deras berättelser om våld från deras 

berättelser om andra svårigheter i livet (jfr Trulsson, 2003; Weinehall 1997). 

I de berättelser där våldet framstod som en otalbar vardaglig händelse 

bestod den sociala världen i familjen av en rad problematiska 

omständigheter, där pappans våld endast var ytterligare något de var 

tvingade att förhålla sig till. I det kaotiska familjeliv som formades i relation 

till föräldrarnas missbruk och psykiska ohälsa var våldet, precis som 

föräldrarnas separation, bara ytterligare en del av en redan rörig och 

oförutsägbar vardag. Oavsett graden av talbarhet förmedlar berättelserna att 

våldet gav genomgripande konsekvenser i de unga kvinnornas liv. 

Våldets konsekvenser 

Berättelserna visar att det inte verkar vara de enskilda våldshändelserna som 

begränsade handlingsutrymmet och skapade en ohållbar familjesituation, 

utan de återkommande händelserna av kränkningar, kritik och en ständigt 

närvarande kontroll (jfr Björktomta, 2012). Våldet fanns i det vardagliga 

livet, i relation till rutinartade händelser, såsom matstunder och i relation till 

gränssättning och konfliktlösning. Våldet formade också deras förståelse av 

sig själva som annorlunda och inte värda att älskas (jfr Weinehall, 1997), 

vilket Joleens berättelse exemplifierar:  
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Han var inte likadan mot mig som han var mot mamma men han var inte snäll. Jag 

fick inte ha kompisar hos mig och jag fick inte fara till kompisar. När jag blev äldre 

fick jag inte ha killar och jag fick inte var med killar… Och jag fick inte gå klädd i kjol 

på sommaren för att då klädde jag mig som en hora och det skulle vara tyst för att 

han låg och sov på dagarna och så var han vaken på nätterna… (…) Jag fick hela 

tiden höra vilken hora jag var, vilken slyna, vilket äckel och jag började må dåligt 

och bli självdestruktiv så det var då vi flyttade till Norrbyn… (Joleen).  

Våldet i den sociala familjevärlden hade betydelse för de unga kvinnorna på 

en rad olika sätt. Det framstod som en del av pappans/styvpappans sätt att 

kontrollera och forma deras vardag, att styra dem till att bli något som 

papporna ville och om att inskränka deras handlingsutrymme. De unga 

kvinnorna berättar om hur de anpassade livet efter pappans behov och 

utifrån våldet i familjen och de beskriver upplevelser av ensamhet, otrygghet, 

rädsla och ilska (jfr Weinehall, 1997). I skuggan av våldet skapades en social 

värld som var omöjlig att leva i (jfr Björktomta, 2012; Georgsson, 2011). 

Berättelserna visar också att våldet direkt och indirekt medförde att familjen 

måste flytta, framförallt för att komma ifrån pappan som trots separationer 

fortsatte att utöva våld mot mamman och i vissa fall mot de unga kvinnorna. 

Joleen berättar att de många uppbrotten fick konsekvenser för hennes 

möjligheter att få vänner: 

Ja, alltså det har varit jättejobbigt för när man väl har fått någon kompis så flyttade 

vi därifrån, och så måste man skaffa nya. Det har ju varit skitjobbigt men det är 

något jag har vant mig vid så nu tycker jag inte att det är så farligt… (Joleen).  

I berättelserna gestaltas hur de unga kvinnorna framförallt var rädda för det 

våld pappan utövade och den aggressivitet han visade, ofta i samband med 

att han var onykter. Känslan uttrycktes både som rädsla för att mamman 

skulle utsättas för dödligt våld och för att själv utsättas för våldshandlingar 

eller kränkande behandling: 

Jag vaknade en gång för jag mådde inte bra. Då gick jag upp och skulle gå ut i köket 

och då satt pappa på henne på golvet. Han höll henne mot halsen och jag kunde se 

att hon inte hade långt kvar. Så då skulle jag springa ner till dem och han tog tag i 

mig och slängde in mig i toalettstolen, men jag lyckades ju få tag på ambulansen och 

de sa att ”skulle du inte ha ringt nu så skulle din mamma ha varit död”… (Joleen). 

… Ibland så var det ju så illa att man gick omkring och var rädd… Alltså om pappa 

inte var hemma och så frågade man ”när kommer pappa hem” och [mamma] sa ”jag 

vet inte” då var det så ”shit, alltså han kan komma när som helst”… (A: Och han var 

ju din pappa…) Ja, det var obehagligt att ibland gå hem och veta att nu ligger pappa 

där på soffan och kommer att börja gapa och skrika direkt, för att då kommer någon 

som kan springa åt honom… (Mika). 

Berättelserna visar hur våldets direkta och indirekta konsekvenser var 

förödande för de unga kvinnorna (jfr Kolfjord, 2003). Konsekvenserna av 

det fysiska våldet och kränkningarna levde kvar under lång tid. 
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Upplevelserna bevarades i minnet men lagrades också i kroppen. Det styrde 

handlingsutrymmet även i situationer där våldet inte var direkt närvarande 

(jfr Agevall, 2012). Att om och om igen mötas av kritik och negativa 

värderingar om sig själv skapade svårigheter att hantera olika situationer 

senare i livet. Det berättar till exempel Isabell: 

Jag har problem att käka hemma hos folk nu för jag äter aldrig middag med 

familjen. Jag sitter där och kollar på allihop och vet inte i fall jag gör rätt. Det är 

helt, jag blir sönderstressad… (A: Att äta tillsammans med familjen, det har ni inte 

gjort på länge eller?) Jag fick sluta äta med familjen när jag var runt tolv, tretton 

år… (A: Åt du själv då eller?) Då åt jag själv eller skippade att äta… (A: Var det för 

att det var bråk eller för att?) Så fort jag satte mig vid bordet så var det någonting, 

antingen tog jag för mycket mat eller så tog jag för lite mat eller så hånlog jag åt 

Anders, vilket inte är sant för när jag slappnar av i ansiktet blir det automatiskt att 

den här… [Isabell visar hur ena mungipan dras upp i ett snett leende när hon 

slappnar av i ansiktet] (Isabell). 

De unga kvinnornas berättelser om pappors och styvpappors våld gestaltar 

också att de har möjlighet att göra motstånd mot våldet och kontrollen. 

Berättelserna förmedlar hur de unga kvinnorna väljer att stänga ute 

papporna från sina liv och tar möjligheten att frånta papporna den kontroll 

de har. Isabell berättar om ett av få tillfällen när hennes styvpappa var 

fysiskt våldsam mot henne, och när hon till slut fick nog och gav tillbaka:  

… Han blev liksom skitarg och det började med att han slet tag i min arm och han 

kastade in mig i rummet, men det slutade ju med att han smällde till mig men jag var 

ju jag, så jag tog en stekpanna och smällde i huvudet på honom… Han fick tillbaka… 

(Isabell). 

Det gemensamma för de unga kvinnornas berättelser som handlar om att ge 

igen och stänga ute är att dessa händelser inträffar när de blivit äldre och har 

möjlighet att både fysiskt, genom sin styrka och storlek, och psykiskt, genom 

att de har ett eget liv som de själva styr över, ta tillbaka kontrollen och göra 

aktivt motstånd. 

I de unga kvinnornas berättelser spänner konsekvenser av våld över ett 

brett spektrum. Det handlar om att inte komma till sin rätt, om att tro på det 

negativa någon säger till en och om att gång på gång bli kränkt, både av den 

som utövar våldet men också av den som borde finnas runt omkring som 

stöd. De unga kvinnornas berättelser visar att det inte var enbart det fysiska 

våldet som skapade ärr, om det nu ens går att skilja ärren från varandra. 

Våldets konsekvenser medförde också en förändrad självbild, en självbild 

som formades i relation till de kulturella tolkningsramar som fanns 

tillgängliga. Dessa tolkningsramar styrde vilka berättelser som blev 

begripliga i mötet med andra och vilka som förblev obegripliga och 

marginaliserade. Detta är något jag kommer att resonera närmare omkring i 

kapitel sex och sju. 
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* 

Forskning och erfarenhet visar att i familjer som är utsatta för påfrestningar, 

som t ex ekonomiska bekymmer, missbruk i familjen eller psykisk sjukdom i 

familjen, är våld mer vanligt förekommande (Socialstyrelsen, 2011). I de 

unga kvinnornas berättelser om våld i familjen synliggörs hur våldet var nära 

sammankopplat med en eller båda föräldrarnas missbruk (jfr Weinehall, 

1997).  

Att leva med missbrukande föräldrar 

Problem drug use hits families like a tidal wave, leaving those involved floundering in 

a sea of anger, frustration, fear and isolation. Yet for all the enormity of this event, it 

has largely escaped notice (Barnard, 2007 s, 11).  

Generellt betraktas uppväxtvillkoren för barn till missbrukande föräldrar 

som ett stort samhällsproblem (Statens folkhälsoinstitut, 2008:28). Det 

finns dock inga säkra uppgifter på hur många barn som lever i familjer där 

det finns missbruk (Socialstyrelsen, 2009) men det antas att ungefär 

200 000 barn, eller att två till tre barn i varje skolklass i Sverige, lever med 

en eller två missbrukande föräldrar (Bengtsson & Gavelin 2004; Debove, 

2008; Johansson, 2004).26 Den sociala faktor som vid sidan av missbruket 

förefaller avgörande för barnens situation är familjens sociala position. Det 

har historiskt funnits och finns än idag en mycket stark koppling mellan 

tungt drogmissbruk och socialt marginaliserade grupper. De flesta större 

studier av tungt narkotikamissbruk visar att nästan alla som missbrukar 

narkotika kommer från ekonomiskt och socialt utsatta grupper i samhället 

(se t ex Forrester & Harwin, 2011; Olsson, 2011, Trulsson, 2003). 

Den forskning som bedrivits angående missbruk har i stor utsträckning 

fokuserat på missbrukaren själv och missbruket som företeelse. I mindre 

utsträckning har forskningen tagit utgångspunkt i missbrukarens anhöriga, 

deras situation och missbrukets konsekvenser för dem (Claezon, 1996; 

Etherington, 2008). Den kunskap som finns om barns livsvillkor när en eller 

två föräldrar missbrukar visar emellertid på generella mönster, både vad 

gäller missbrukets påverkan på föräldraskap och familjeliv och på barnens 

situation i familjen. Bland annat visar studier, utvärderingar och 

kunskapsöversikter att det vardagliga livet blir svårare att hantera för 

barnen. Socialstyrelsen (2009) konstaterar också att det vardagliga livet i en 

familj där föräldrar missbrukar medför ökade risker för andra problem i 

familjen. Barnen löper större risk att utsättas för vanvård och det finns också 

studier som visar att barn som lever i familjer där föräldrar missbrukar löper 

                                                             
26 Det är också intressant att notera att liknande siffror rörande hur många barn i varje skolklass som lever 

med missbrukande föräldrar anges i Storbritannien (Forrester & Harwin, 2011) 
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större risk att utsättas för våld och andra former av övergrepp, både av 

närstående men också av andra vuxna människor i barnets närhet (ibid.).  

Flera av de unga kvinnorna berättar om svåra återkommande 

livshändelser som framförallt kan relateras till föräldrarnas drogmissbruk. 

Den sociala familjevärlden formades och formas av de betingelser som 

skapades vid sidan av föräldrarnas missbruk och i förhållande till en rädsla 

för att förlora dem eller tvingas bort från dem. Berättelserna åskådliggör hur 

föräldrars missbruk hade betydelse för de unga kvinnornas liv genom att det 

på ett genomgripande sätt påverkade deras vardagliga levnadsvillkor, både 

utanför och i hemmet (jfr Barnard, 2007). I berättelserna framgår att 

missbruket berörde både det dagliga livet och relationen mellan dem och 

deras föräldrar. Konflikter, svårigheter att kommunicera och känslor av 

besvikelse medförde många gånger att de unga kvinnorna slutade träffa 

föräldern som missbrukade. Jonna beskriver hur hon bröt relationen till sin 

missbrukande pappa: 

Jag har inte brytt mig om pappa så mycket, vår kontakt har avslutats. Han finns 

där, han är min pappa, jag kan inte förneka det, men han är ingen person som jag 

någonsin kommer att tycka om eller har tyckt om. Jag behöver inte bry mig om 

honom, han har sitt liv, jag har mitt liksom… (Jonna).  

Berättelserna åskådliggör hur föräldrarnas missbruk medförde att de hade 

svårt att vara närvarande och i vissa fall ledde missbruket till att de försvann 

ur de unga kvinnornas liv under längre perioder:  

… Och sen efter det så hörde man inget från pappa på flera år, han försvann ur livet 

liksom (A: Han försvann? Vet du var han var under tiden då?) Inte riktigt… Han 

började, alltså redan då var han alkoholist, men sen efter det blev han en grov 

alkoholist. Han drack och drack och drack, och jag tror mamma, hon har inte sagt 

någonting men jag tror det har att göra med att mamma säger att han inte ska 

träffa oss, och det förstår jag ju när han gör så där liksom… (Isabell).  

Relationen till den missbrukande föräldern framstår som oberäknelig men 

de unga kvinnorna håller ändå fast vid relationen i sina berättelser och de 

berättar hur de längtade efter de frånvarande föräldrarna, både deras 

sällskap men kanske framförallt deras uppmärksamhet. Vid flera tillfällen 

framhåller de det positiva med sina föräldrar, trots deras missbruk. Amanda 

berättar på följande vis om pappan som dog av en överdos när hon var sex år 

gammal:  

… Pappa var ju missbrukare, han var missbrukare och alkoholist så att han har varit 

lite på sidan jämt. Men jag vet att han älskade mig liksom, över allt annat, alltså han 

har aldrig gjort någonting mot mig, det har han inte gjort… (Amanda). 

De unga kvinnorna som under perioder levt tillsammans med missbrukande 

föräldrar beskriver tillvaron i familjen som oberäknelig. Det dagliga livet i 
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familjen påverkades av föräldrarnas missbruk och det påverkade också 

hemförhållandena på ett praktiskt plan (jfr Barnard, 2007; Forrester & 

Harwin, 2011). Det var rörigt och stökigt hemma berättar Mika:  

Ja, [det] var prylar, kartonger, bilddelar, jag tror att vi hade fyra motorcyklar i 

vardagsrummet (skratt) och cyklar. Man kom inte ut på balkongen för att den var 

full av en massa grejer! Det fanns ingen plats att sitta vid matbordet, för det fanns 

typ inget matbord… Ja, och så hela hallen, alltså jag ville ju inte ta hem kompisar, 

för det gick ju inte att gå normalt, man fick ju kliva över grejer… (A: Jag kan tänka 

mig att det blev ganska smutsigt också när det är så mycket saker över allt, att det 

blir svårt att hålla rent?) Ja, jag och brorsan fick i uppgift att sopa hallen varje dag… 

(skratt) (Mika).  

Berättelserna visar att vardagen formades av oförutsägbara ramar och regler 

rörande vardagliga rutiner såsom gemensamma middagar, tvätt av kläder 

och sovtider (jfr Barnard, 2007; Hansen, 1994). De dagliga sociala rutinerna 

var flytande och föräldrarnas omsorg om barnen var begränsad (jfr Barnard, 

2007; Kroll & Taylor, 2003; Socialstyrelsen, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 

2008:28). Föräldrarnas missbruk hade också betydelse för den sociala 

kontakten och möjligheten till socialt umgänge i familjen (jfr Hansen, 1994). 

Berättelserna gestaltar att vardagslivet i familjen antingen handlade om att 

bara vara eller hålla sig undan. Familjerna åkte sällan eller aldrig på 

semester. Överlag så gjorde familjen inte något tillsammans och om de 

gjorde det så var drogerna och alkoholen hela tiden närvarande, vilket 

exemplifieras i Joleens berättelse: 

Vi brukade gå till lekparken och leka och gå ut och fika, grilla och sånt. Men det var 

ofta jag, min mamma och min lillebror. Han [pappa] var aldrig med så ofta och när 

han var med så hade han alltid med en kompis och så satt de och drack och så… (A: 

Så det var som alltid alkohol med hela tiden?) Mmm, det var det… (Joleen).  

Det verkar som att vardagen och livet var slitigt, ensidigt och ensamt för de 

unga kvinnor som levde med missbrukande föräldrar (jfr Barnard, 2007). 

Familjerna hade också ett begränsat nätverk. Det fanns ofta några få 

personer som de unga kvinnorna nämner, en grannfamilj, en farmor eller en 

moster. Hos dem kunde de sova över och äta mat. De unga kvinnorna 

berättar att de tror att det fanns andra människor som visste hur de hade det 

i familjen men de pratade ändå aldrig med någon om hemsituationen (jfr 

Hansen, 1994).  

Mika är den av de unga kvinnorna som tillbringat den största delen av sin 

uppväxttid tillsammans med två narkotikamissbrukande föräldrar.
27 Hennes 

                                                             
27 I benämningen missbrukande förälder/missbruksfamilj ingår såväl föräldrar med alkohol- som 

narkotikamissbruk och det vanligast förekommande och kända missbruket bland föräldrar är 

alkoholmissbruk. När det i allmänna ordalag talas om barn som lever med missbrukande föräldrar är det 

därför ofta alkoholmissbruk som åsyftas. Det är också om den gruppen barn som det finns mest nationell och 

internationell forskning (Kroll & Taylor, 2003) och mot den gruppen som mest uppmärksamhet riktas, ofta 
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livsberättelse ger en i flera betraktelser karakteristisk bild av hur livet kan 

vara för barn som växer upp i en missbruksmiljö. Berättelsen speglar en 

svårhanterlig vardag som präglas av kaos och upplevelser av osynlighet och 

ensamhet (jfr Barnard, 2007; Socialstyrelsen, 2009). Ett utdrag från hennes 

livsberättelse får ensam utgöra en djupare beskrivning av hur den sociala 

världen i en familj kan formas när föräldrarna missbrukar.  

”Jag vet att det var hårt, jag ville alltså inte vakna vissa dagar…” 

Mikas föräldrar missbrukade amfetamin under största delen av Mikas 

barndom och livet tillsammans med föräldrarna var svårt att leva. En stor 

del av vardagen handlade för Mika om att själv ta ansvar för det praktiska 

familjelivet samtidigt som hon hela tiden försökte dölja livet som familjen 

levde; av rädsla för att någon skulle se det hon redan trodde att de anade, av 

skam för vad andra skulle tycka och framförallt för risken att bli åtskild från 

mamman.  

Eftersom situationen i familjen var rörig och föräldrarna inte klarade av 

att ta hand om familjen tog Mika ansvar för många av de vardagliga 

rutinerna och göromålen; både för att det skulle fungera i familjen men 

också för att familjevärlden skulle fungera inför andra människor, för att 

ingen annan skulle upptäcka hur de hade det hemma. Redan som liten fick 

Mika ta ansvar för att hon och hennes lillebror skulle komma i tid till dagis 

och hon berättar att hon var familjens väckarklocka. När Mika hade kontroll 

så fungerade det för alla andra i familjen men situationen i familjen och det 

ansvar hon fick ta påverkade henne på ett negativt sätt:  

Jag vet att det var hårt, jag ville alltså inte vakna vissa dagar… men… Alltså, jag 

gick alltid iväg på det jag skulle göra, och alltså, jag är jätteduktig med tider och jag 

kommer aldrig försent, så att jag fick typ spegla familjen. Kom jag i tid då funkade 

det ju oftast liksom, då var det ju någon som väcker en och så… Det var ju jobbigt 

liksom… 

Mika var hela tiden rädd för att någon utanför skulle upptäcka hur de hade 

det. Hon berättar att hon hade mycket kompisar, både på skolan och i 

bostadsområdet men situationen i familjen hade betydelse för Mikas 

möjligheter att umgås med dem. Vid flera tillfällen berättar Mika att hon inte 

ville bjuda hem vänner och att det bara hände vid några enstaka tillfällen 

under de tretton år som familjen bodde tillsammans. Det verkar som att 

                                                                                                                                               
motiverat med just det faktum att de är fler (se t ex Statens folkhälsoinstitut, 2008:28). När det handlar om 

hur många barn som växer upp med föräldrar med narkotikamissbruk finns det, i likhet med missbruk i 

allmänhet, inga säkra uppgifter. Antalet tunga narkomaner i Sverige brukar anges vara mellan 10000 och 

15000 och av dessa beräknas en tredjedel vara kvinnor i barnafödande ålder (DS, 1996:57).27 Socialstyrelsen 

uppskattar att 1,2 % av alla barn födda mellan 2000-2005 hade en vårdnadshavare som vårdats i slutenvård 

för bland annat alkohol- eller narkotikamissbruk (Socialstyrelsen, 2007). Det antas emellertid vara ett stort 

mörkertal och de allra flesta barnen som lever med missbrukande föräldrar kommer sannolikt inte till 

allmänhetens kännedom. 
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Mika accepterade begränsningen vad gäller möjligheten att ta hem kamrater, 

nästan på ett självklart vis, av rädslan för att avslöja hur det var i familjen 

och i hemmet:  

Mika: Alltså jag ville ju inte ta hem någon… Ett tag när jag var yngre där, när man 

lekte med dockor, på den tiden. Då ville man ju gärna ta hem någon och sätta sig 

inne på rummet och leka där men då fick jag aldrig göra det för pappa för det var 

onödigt, ”då kan du lika gärna ta med dockan och gå ut”…  

Anneli: Så han ville inte att ni skulle vara där alls?  

Mika: Nej…  

Anneli: Varför tror du att han inte ville? 

Mika: För att om man tar hem någon liksom, och så ser den bara ”shit, vad det ser ut 

här” och så (...) kan han berätta för sina föräldrar hur det ser ut här… 

Anneli: Ja, och då blir det inte hemligt längre?  

Mika: Nej… 

Anneli: Tänkte du också så? För att inte avslöja?  

Mika: Mmm… 

Mika och hennes bror styrde och kontrollerade på många sätt sin egen tid. 

Det fanns inga regler för när familjen åt eller för när barnen skulle gå och 

lägga sig. De fick lägga sig när de själva ville men blev ofta väckta av 

föräldrarna under natten. Föräldrarna kunde vid tillfällen försvinna ut och 

vara borta under längre stunder, även när barnen var små. Vid dessa 

tillfällen fick barnen klara sig själva och Mika berättar att hon tyckte att det 

var skönt när de var borta. Barnen bestämde över sig själva i stor 

utsträckning men ytterst var det pappans våld och kontroll som satte 

gränserna för vad de fick styra över. Under de första åren i livet kommer 

Mika ihåg att de hade flera möten med socialtjänsten och att det lyftes 

misstankar om att det var rörigt i hemmet, men familjen fick aldrig någon 

hjälp. Vid tillfällen kom socialtjänsten på hembesök men familjen öppnade 

inte dörren när de ringde på. Mika kan inte komma ihåg att det var någon 

annan som engagerade sig i familjens situation och det tyckte hon var bra. 

För även om Mika beskriver livet i familjen som svårt och trots föräldrarnas 

missbruk och den misshandel som pappan utsatte Mika för, ville hon inte bo 

någon annanstans än i sin familj. Det var också en orsak till att hon inte 

berättade hur de hade det för någon:   

Även fast jag var så pass liten så visste jag vad det skulle innebära och jag ville inte 

att det skulle hända… (…) Om, alltså, om jag skulle berätta att pappa slår mig 

dagligen och att de knarkar och… Ja, att jag måste göra det och det. Då vet jag ju att 

de skulle ta ifrån mig från mamma, och det ville jag inte… (A: Och det var värre än 

hur det var hemma?) Ja, det ville jag inte...  

* 

Mikas berättelse om det vardagliga livet i familjen visar på flera olika sätt 

hur familjelivet var stängt för omvärldens insyn och att medlemmarna i 
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familjen strävade efter att dölja familjelivet och samtidigt visa upp en annan 

fasad. Berättelsen ger ingen vetskap om hur hennes föräldrar förhåller sig till 

kulturella tolkningsramar om föräldraskap och vardagligt familjeliv men den 

ger en bild av hur Mika både tänker och agerar som att familjelivet och 

föräldraskapet på olika sätt går emot normerna om den goda familjen och 

det goda föräldraskapet, och att detta är något som hon hela tiden måste 

leva med. När Mika berättar om hur hon tar ansvar för och döljer familjens 

situation förhåller hon sig till rådande kulturella tolkningsramar om 

familjeliv. I min tolkning var hon fullt medveten om vad som kunde komma 

att hända om hon berättade för någon om sin situation i familjen och att 

situationen i familjen därför måste gömmas för andra (jfr Kroll & Taylor, 

2003; Trulsson, 2003).  

När det gäller forskning som rör föräldrar med missbruk riktar en 

övervägande majoritet sitt intresse mot missbrukande mödrar och sannolikt 

kan detta intresse relateras till normen om modern som familjens centrala 

gestalt (jfr Wissö, 2012b). En narkotikamissbrukande kvinnas liv formas dels 

av hennes position i samhället som narkotikabrukare men också, och ännu 

tydligare, av hennes sociala position som kvinna och då specifikt som 

narkotikamissbrukande kvinna och mamma (Lander, 2003). Rådande 

föreställningar om det goda moderskapet medför att missbrukande kvinnor 

ofta har svårt att leva upp till föreställningen om och de förväntningar som 

ställs på moderskap (Trulsson, 2003). Det är också något som missbrukande 

mammor själva är medvetna om (Höjer, 2012). I olika studier beskriver 

mammorna hur de försöker leva upp till ett vanligt familjeliv men att detta 

är något som de inte lyckas med. De blir också återkommande påminda om 

detta misslyckande, bland annat från olika samhälleliga instanser (Lander, 

2003; Trulsson, 1998). Den kvinnliga missbrukaren kan därför betraktas 

som en dubbel normbrytare eftersom hon bryter mot normer för såväl 

moderskap som kvinnlighet (Hanström, 1991). Hon formas i andras och i sin 

egen betraktelse till den andra och det har såväl en indirekt som direkt 

betydelse för henne genom att hon behandlas och tänker om sig själv i linje 

med dessa föreställningar. Missbrukande kvinnor och deras familjer 

företräder därför en kultur i utkanten av samhället och livet i en 

missbruksfamilj är nära sammankopplat med starka känslor av skam och 

skuld. Stereotypa föreställningar om drogmissbrukaren får konsekvenser för 

såväl andras uppfattning som för missbrukarens egen förståelse av sig själv 

(Skårner, 2001). På grund av skam och rädsla för omvärldens fördömanden 

skapas en vaksamhet hos missbrukande föräldrar och i deras familjer. I sitt 

agerande och i sin tillvaro tvingas de vara lyhörda för överordnade gruppers 

föreställningar och handlingar (Trulsson, 2003). Barnens liv i missbrukar-

världen handlar därmed om en stängd social värld i samhällets utkanter 

(Kroll & Taylor, 2003; Trulsson 2003).   
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Mikas berättelse visar att hon, i likhet med missbrukande kvinnor, verkar 

vara fullt medveten om att familjen måste leva upp till normen för den goda 

familjen (och om det inte är möjligt istället dölja familjens situation för 

omgivningen) och att Mika måste leva upp till normen för vad som i det här 

sammanhanget kunde vara den goda dottern i den goda familjen; genom att 

ta ansvar hemma, genom att dölja familjen från insyn och genom att i 

berättelsen upprätthålla tanken om en existerande familj. I Mikas tankar om 

sin familj och allra tydligast i hennes agerande när hon döljer framgår att det 

uppstår ett glapp mellan en föreställning om hur det borde vara i familjen 

och hur det egentligen är (jfr Trulsson, 1998). Bengtsson & Gavelin (2004) 

menar att barn som lever med missbrukande föräldrar tenderar att omges av 

en kompakt tystnad, både inom och utanför familjen. Kommunikationen 

inom familjen präglas ofta av tystnad eftersom talet om ”problemet i 

familjen är ett hot mot de hemlighållandets mekanismer som är nödvändiga 

för att upprätthålla missbruket” (Hansen, 1994 s, 44) och ett hot mot 

familjens trovärdighet inför andra och sig själva. Utanför familjen uppstår 

tystnaden i omgivningens ovilja att se och oförmåga att föra frågan på tal. 

Missbruket blir en hemlighet och tystnaden upprätthålls såväl i som utanför 

familjen och även i olika samhälleliga institutioner. Trots att det inom 

forskning och i andra sociala sammanhang riktas uppmärksamhet mot barn 

och föräldrar i missbruksfamiljer så talar sällan någon med dem. Människor 

som lever i barnens närhet vet ibland och anar ofta men säger inget till 

barnen (Barnard 2007; Bengtsson & Gavelin 2004). Den kompakta 

tystnaden i och omkring Mikas familj framstår som såväl välkommen som 

bedräglig och avskydd. Hon visste aldrig om tystnaden handlade om att 

ingen visste eller om att ingen brydde sig parallellt med att hon levde med en 

känsla av att andra faktiskt kände till familjens situation. Berättelsen 

gestaltar hur ett stigma formas när Mika samtidigt som hon visste att 

familjen var ifrågasatt och i andras betraktelse avvikande ändå vid flera 

tillfällen uttrycker en undran om vad andra egentligen tänkte och visste om 

hennes familj (jfr Goffman, 1963). Och på samma gång som hon inte ville att 

någon skulle veta, av rädsla för att bli tagen från mamman, önskade hon 

ändå att någon skulle se (jfr Claezon, 1996). 

* 

Föräldrar som missbrukar narkotika bedöms vara en av de största 

riskfaktorerna för barns utveckling och trygghet i hemmet. Barn som lever i 

familjer med missbruk riskerar i större utsträckning att separeras från sina 

föräldrar, både på grund av missbrukets direkta konsekvenser men också på 

grund av risken för samhällsplaceringar. I många fall rör det sig om 

upprepade separationer (Claezon, 1996). Den vanligaste orsaken till att att 

barn omhändertas enligt 2§ LVU eller SoL är att en eller båda föräldrarna 
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missbrukar narkotika (se t ex Bangura-Arvidsson 2003). Vid ett 

omhändertagande är det framförallt missbruket som sådant som utgör orsak 

för en placering av barnet utanför hemmet, oavsett hur den känslomässiga 

relationen mellan förälder och barn ter sig (ibid.). Trots att föräldrars 

missbruk är det vanligaste skälet till att barn omhändertas med stöd av 2§ 

LVU är det dock ytterst få barn som blir omhändertagna med denna 

utgångspunkt (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Separeras från föräldrarna 

De unga kvinnorna berättar om tillfällen när de blivit separerade från sina 

föräldrar och i alla sammanhang framstår det som en svår livshändelse med 

många följdverkningar. Händelser som resulterar i att barn och föräldrar 

separeras är allvarligt för barn och orsakar betydande kort- och långsiktiga 

konsekvenser (se t ex Trulsson, 2003). Separationen i sig utgör en 

traumatisk händelse samtidigt som den viktigaste personen i barnens liv 

också är den som försvinner (Björkhagen Turesson, 2009). Berättelser om 

att separeras från sina föräldrar uttrycks både som en händelse där de unga 

kvinnorna fysiskt skiljs från sina föräldrar genom att de tas från sina 

föräldrar, men också som händelser som orsakar att föräldrarna blir 

frånvarande i de unga kvinnornas liv även när de i egentlig mening är fysiskt 

närvarande. Sådana händelser gestaltas till exempel i föregående avsnitt som 

handlade om föräldrars missbruk, där missbruket medförde att föräldrarna 

var frånvarande i sin närvaro. En annan liknande händelse illustreras i 

Isabells berättelse om när hennes mamma drabbades av cancer. Isabell 

beskriver hur mamman, trots att hon är närvarande, försvinner ur Isabells 

liv och lämnar Isabell med en känsla av att vara övergiven och ensam:  

Mitt i åttan får mamma reda på att hon har cancer… Då pajjar hela min tillvaro, allt 

blev bara katastrof. Jag hade ingen om vem jag kunde gå till för vem går man till 

ifall ens mamma har cancer… Så jag gick ju till mina kompisar och hängde med de 

som gjorde vad fan de ville. Inte de som hade sina regler hemma, utan jag var med 

de som hade föräldrar som inte brydde sig om de ens kom hem under natten… (…) 

Mamma hon var ju jämt på sjukhus och hade sån här behandling, så det var ju bara 

Anders som höll koll på mig… (…) Mamma tappade hår och gick upp i vikt av 

kortison… Hon var ju så vacker min mamma, hon var verkligen vacker och hon 

mådde skit för att hon gick upp och jag mådde skit för att jag hade ingen mamma 

eller pappa… (Isabell).  

De berättelser som handlar om att fysiskt separeras från sina föräldrar 

uttrycker också upplevelser av ensamhet. Sara berättar om när hennes 

mamma dömdes till fängelse för ekonomisk brottslighet. Hon hävdar med 

bestämdhet att mamman blev oskyldigt dömd och menar att samhället och 

dess företrädare gjorde fel. Händelsen ställde livet på sin spets och medförde 

många förändringar i Saras liv:  
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Vi hade ingenstans att bo för när jag var borta så sålde de huset. Mormor och 

morfar och hela släkten fick hjälpa till att packa ihop hela huset och… (…) Då sålde 

de vårt hus och det var ingen av oss som fick vara med och packa de här grejerna. Vi 

hade ingen aning om någonting. Vi har inte ens sagt hej då och för mig är det här 

så… Det finns inte, det händer inte… (Sara). 

En separation från föräldrarna medförde framförallt en känslomässig 

påverkan där avsaknaden av stöd och den begränsade möjligheten till 

kontakt med föräldrarna var av störst betydelse (jfr Björkhagen Turesson, 

2009). Detta uttrycktes allra tydligast i de unga kvinnornas berättelser om 

tvångsomhändertagandet. 

Tvångsomhändertagen 

Bland de ungdomar som tvångsomhändertas och placeras på SiS särskilda 

ungdomshem lever en stor del i splittrade familjer redan före omhänder-

tagandet. Återkommande undersökningar visar att ungefär 70 procent av 

ungdomarna på ungdomshemmen har separerade föräldrar och flera av dem 

har heller ingen kontakt med en av de biologiska föräldrarna (se t ex 

Forsling, 1987; Sarnecki, 1987, 1996; SiS, 2007:5). Även om familje- 

och/eller livsituationen redan innan tvångsomhändertagandet var ytterst 

svår för de unga kvinnorna på Grankullens institution så fick splittringen av 

familjen i samband med omhändertagandet stor betydelse på många olika 

plan i livet. I berättelserna gestaltas hur insatsen i form av ett 

tvångsomhändertagande var ett kritiskt ögonblick som bidrog till ytterligare 

förvirring och formade en rotlöshet hos de unga kvinnorna. Det fick en 

direkt betydelse på så sätt att de unga kvinnorna började må ännu sämre, 

kände sig än mer vilsna och upplevde sig förlora kontrollen över livet helt. 

Amanda berättar på följande vis om sina känslor inför omhändertagandet:  

… Jag vet att man gör dumma saker i livet… Och ibland händer det saker som bara 

inte är mening, som verkligen inte är meningen, men de händer, och när de händer 

har det hänt och man kan inte ta tillbaka det man gjort då, även om man ångrar sig 

så mycket… (…) Jag är jättejätteledsen över det som har hänt, verkligen. Det var inte 

meningen, alltså… Jag tänkte fel och jag gjorde så fel, så fel… Jag var så jävla dum, 

det vet jag att jag var, men jag trodde aldrig att det skulle gå så långt, jag trodde 

aldrig att det skulle hända, jag trodde aldrig att det skulle bli… (A: Som det blev?)… 

Nej… (…) [och] den jobbigaste känslan (...) och det jag är mest rädd för, det är att 

när jag kommer hem så ska allting vara förändrat på något sätt… (Amanda). 

Amandas reflektioner omkring omhändertagandet visar hur både omhänder-

tagandet i sig och separationen från föräldrarna, familjen och det 

sammanhang hon levde i hade betydelse för henne förståelse av sig själv och 

sitt kommande liv. Hon beskriver en rädsla för att livet utanför institutionen 

skall vara annorlunda den dagen hon får komma hem. Berättelserna om 

tvångsomhändertagandet visar att det fick en indirekt betydelse i den 

mening att omhändertagandet medförde att de unga kvinnorna tvingades 
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ompositionera sig själva och att de började reflektera över vilka de var i 

förhållande till de händelser som ledde fram till omhändertagandet samt till 

sin familj och sina föräldrar. De unga kvinnorna på Grankullens institution 

har som tidigare nämnts i liten utsträckning levt i vad som kunde betraktas 

som ett gott familjeliv. De ger få eller inga positiva beskrivningar av 

familjetillvaron, förutom när de uttrycker en längtan efter det som de aldrig 

hade. Familjen och föräldrarna framstår ändå, och kanske just därför, som 

viktig i deras liv. Det gestaltas i Kristins berättelse: 

… (…) Hon skulle aldrig döma mig, hon skulle inte svika mig, hon skulle inte 

försvinna. Samma sak som jag är emot henne… Oavsett hur mycket skit alla har 

snackat om henne i hela mitt liv och baktalat henne för mig så… Jag lyssnar inte på 

sådant. Jag skulle aldrig svika henne, jag lämnar aldrig henne.  Det spelar ingen roll 

vad hon gör för det är inte vad hon gör som spelar någon roll utan det är den hon 

är… Hon är min mamma… (Kristin). 

För de unga kvinnorna innebar tvångsomhändertagandet att de hölls 

åtskiljda från sina föräldrar och syskon under en lång tid. Joleen uttrycker 

sorg när hon berättar om sin längtan efter syskonen som fortfarande bodde 

kvar hos mamman: 

De är ju egentligen mina halvsyskon men jag ser alla mina syskon som mina 

helsyskon och mina syskon och min mamma det är mitt allt. De är mitt liv, jag lever 

för dem, skulle inte de finnas så skulle jag inte ha någon mening med livet. Vi står 

väldigt nära varandra alla mina syskon och jag… (A: Men hur tycker du det känns 

att vara ifrån dem nu?) Det är jättehårt och Julia som är fyra och ett halvt, hon 

förstår ju mycket och då brukar hon säga så ”men mamma när kommer storasyster 

hem”, ”jamen hon kommer snart”, ”idag, idag!”, mamma bara ”nej, inte riktigt”… Så 

hon frågar ju ofta om mig och längtar efter mig och älskar mig och så, det säger hon 

alltid när jag pratar med henne. Och Bo han är ju så liten, och Anni… När jag 

kommer hem så känner hon ju inte igen mig för hon är ju ganska liten, så varje gång 

jag kommer börjar hon gråta men till slut vänjer hon sig och då går det mycket 

enklare. Hon var ju jätteliten när jag flyttade så det är svårt för henne… (Joleen).  

I samband med tvångomhändertaganden och placeringar rycks de unga 

kvinnorna från sina familjer, vänner, från föreningar de är medlemmar i och 

från den skolan de går i (jfr Claezon, 1996). De berättar att de försökte 

upprätthålla en god kontakt med och relation till föräldrarna och syskonen 

men för flera av dem var detta svårt på grund av föräldrarnas missbruk eller 

sjukdom, familjens dåliga ekonomiska förutsättningar och på grund av själva 

omhändertagandet som i sig innebar att de isolerades under längre perioder 

eller tvingades att flytta till andra delar av landet. I berättelserna om familjen 

och syskonen beskriver de unga kvinnorna sin kärlek till dem samt 

svårigheterna med att hålla relationerna levande och sorgen de kände när de 

inte fick träffa sin familj. Dessutom blev flera av de unga kvinnornas syskon 

också tvångsomhändertagna och placerade i olika familjehem och på 
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institutioner, vilket ytterligare försvårade möjligheterna att bevara en god 

kontakt med familjen. 

Vid samhällets ingripande i familjer är moraliska föreställningar om det 

goda föräldraskapet avgörande för beslut som tas angående föräldrarnas 

omsorgsförmåga (Höjer, 2012). Ett tvångsomhändertagande och ett 

samhällsingripande i en familj innebär att familjen inte bedöms uppnå 

kraven för en godtagbar familj. De unga kvinnorna på Grankullens 

institution är fullt medvetna om ”samhällets nedvärderande blick” som 

”skjuter dem till samhällets marginal” (Henriksson, 2008b s, 62) och i 

berättelserna framgår att de motsätter sig samhällets bedömningar av sina 

familjer. De försvarar sina föräldrar och knyter sig själva nära dem, i min 

tolkning både för att rättfärdiga den relationen de har mot andras 

bedömningar men också för att upprätthålla något som inte längre finns. 

Joleen fortsätter sin berättelse om sina känslor inför omhändertagandet: 

Det tar jag väldigt hårt… Min största önskan är att få bo hemma men eftersom jag 

vet att det inte kommer att bli så, så är det väl bättre att komma närmare. Socialen, 

de anser att jag inte ska bo hemma. De anser att jag inte mår bra hemma, men 

socialen, jag går inte så bra ihop med dem. Alltså, när jag bodde i familjehemmet så 

sa jag så mycket. Jag var så arg på mamma då för att det kändes som att hon hade 

svikit mig så då sa jag mycket som kanske inte stämde. Det är det som soc tar på 

fortfarande fast jag har sagt till soc att det inte var så, att jag bara sa så för att jag 

var ledsen, arg och besviken på mamma men det är inte så det är… Det finns ingen 

som någonsin har stöttat och hjälpt mig så mycket som hon har gjort, men då säger 

de ”men Joleen vi vet att det inte är sant”. De har redan bestämt sig för vad de ska 

tro och så lyssnar de mycket på min farmor och farfar. De pratar mycket skit om 

min mamma och det tycker jag inte om… (Joleen).  

Joleens tankar om socialtjänsten och mamman exemplifierar både 

försvarandet av mamman men också avståndstagandet från det samhälleliga 

ingripandet och andras bedömning. I och med detta avståndstagande 

närmar hon sig mamman. Joleen är den enda av de unga kvinnorna som 

uttryckligen berättar att hon delvis är omhändertagen på grund av 

situationen i familjen men hon värjer sig starkt mot hur socialtjänsten 

bemöter hennes familj och då framförallt hennes mamma. Mamman har en 

central betydelse under Joleens uppväxt och Joleen återkommer ofta till att 

hennes mamma betyder allt för henne, att hon funnits där och stöttat henne 

och även om deras relation framstår som konfliktfylld framhåller hon vid 

upprepade tillfällen att mamman är hennes bästa vän. Joleen tycker inte om 

att alla hela tiden försöker hitta fel hos mamman och i familjen: 

Nej, men hon [psykologen på institutionen, min anm.] började snacka skit om min 

mamma och det är det värsta man kan göra och så fort jag sa ”men mamma är så 

bra” så sa hon ”men Joleen, du behöver inte dölja, vi vet att det inte var så” och det är 

det värsta man kan säga till mig (A: Ja, för du vill ju, din mamma är som du säger, 

det viktigaste för dig?) Ja, hon är det viktigaste för mig… (…) Soc behövde inte ha 

kritiserat min familj lika mycket som de gjort… För att min mamma och pappa Bosse 
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har gjort allt de kan för att vi ska ha det bra men ändå hittar soc alltid något att 

kritisera, och det tycker jag är fel för de borde egentligen säga ”åh, vad bra det har 

varit nu, vad bra ni skött er”. Alltså, bra saker istället för att bara se de dåliga… 

(Joleen). 

Flera av de unga kvinnorna på Grankullens institution utrycker att tvångs-

omhändertagandet känns som en kränkning och att de inte förstår varför de 

hålls inlåsta (jfr Claezon, 2004). De känner besvikelse för att deras föräldrar 

inte fått mer hjälp att vara bra föräldrar:  

Istället för att sätta mig i familjehem hade de ju kunnat prata med henne [mamma], 

typ sån här familjeterapi eller någonting och inte bara skita i det… (A: Tror du att 

det hade varit bättre för dig om du hade fått varit kvar hos din mamma och hon 

hade kunnat fungera?) Mmm, alltså, hade de hållit på med familjeterapi då hade 

kanske mamma fått hjälp, och då hade hon kanske inte varit lika puckad 

fortfarande, idag alltså. Och sen, hade de hjälpt mamma, och mamma och pappa 

hade funkat så då hade jag säkert haft ett svenssonliv idag, då kanske… (A: Då hade 

det kanske inte blivit så här?) Då hade jag kanske haft andra mål i livet… (Anna).  

Annas berättelse om livet formas av alla uppbrott och brustna relationer som 

kommer i kölvattnet av ett stort antal upprepade omhändertaganden och 

samhällsplaceringar. Vid vårt första möte var Anna sexton år och bodde 

sedan ett år tillbaka på Grankullens institution. Hon kände stark motvilja 

mot att vara där. Det var svårt för Anna att hålla reda på alla placeringar och 

mellan de olika placeringarna hade hon ofta varit på rymmen eller bott 

någon eller några månader med sin pappa och vid något tillfälle även hos 

mamman. Hennes livsberättelse visar på olika sätt hur ett liv i samhällets 

vård kan te sig och när hon funderar över vad som är betydelsefullt för att 

förstå sin nuvarande livssituation relaterar hon till splittringen av familjen. 

Berättelsen ger en förståelse för betydelsen av att skiljas från sina föräldrar 

och utgör ett exempel på erfarenheter av samhällets ingripande i en ung 

kvinnas liv.  

”De sabbar allting” 

De första åren i livet bodde Anna tillsammans med sin mamma och pappa 

men föräldrarnas relation var konfliktfylld. Vid fyra års ålder separerade de 

och Anna tillbringade sedan den största delen av tiden hos pappan. Hon 

beskriver pappans lägenhet som hemma och hennes berättelser om pappan 

utmärks av värme och omtanke. Relationen till mamman framstår som 

betydelsefull men stökig och Anna och mamman hamnade ofta i bråk. Under 

långa perioder hade de ingen kontakt på grund av konflikterna, mammans 

boendesituation och psykiska ohälsa. När Anna började skolan hade hon 

svårt att finna sig tillrätta och även om hon hade mycket lätt för sig hamnade 

hon ofta i konflikter med både vuxna och barn. I årskurs tre hade Anna blivit 

avstängd från skolan och bytt klass och skola vid fyra tillfällen och under sin 
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tid i grundskolan gick hon i fler än sju olika skolor. Vid ett flertal tillfällen var 

orsaken till skolbytena att hon blev utslängd28 och flera gånger handlade det 

också om att hon blev omhändertagen och placerad på en ny ort.  

När Anna var i tioårsåldern blev hon för första gången placerad på ett 

HVB-hem som låg sextio mil från hemmet och föräldrarna. Där bodde hon i 

två och ett halvt år. Hon beskriver den tiden som den värsta i sitt liv och 

menar också att vistelsen där var den viktigaste källan till allt det dåliga som 

hänt senare i livet:  

De var psykopater… (…) De sabbade mitt liv… (A: Jamen, alltså… Hur kändes det att 

vara tio år och fara hemifrån?) Alltså det var ju inget, då hade jag ju redan bott i ett 

familjehem, fast där bodde jag ju bara en månad, fast det tänker jag ju aldrig på… 

Men, jamen det var ingen big deal så alltså, för att… Ja, jag saknade pappa… (A: 

Mmm… men du tänkte att de sabbade ditt liv, vad var det de gjorde?) Nej, men 

alltså… Nu har jag ju anmält dem, så nu ska det upp i rätten, men alltså… De slogs 

och vi var tvungna att arbeta och vi fick inte ha kontakt med någon. Vi fick inte 

prata med folk i skolan och vi fick inte ha kompisar, vi fick inte prata i telefon, vi fick 

typ ingenting. De valde kläder, de valde hur vi skulle ha håret. Det var ingenting som 

funkade där… Hade jag inte varit så kontrollerad där så hade jag inte gjort som jag 

gör idag…  

På skolan fanns en lärare som engagerade sig i Annas situation men Anna 

berättar att hon aldrig velat blanda in andra människor i sitt liv och i sina 

problem. Anna tror trots allt att socialtjänsten visste hur de hade det på 

behandlingshemmet men hon berättar att när de kom dit och gjorde besök så 

spelade alla upp ett spel och dolde hur det egentligen var. Under åren på 

behandlingshemmet träffade Anna endast sina föräldrar vid ett fåtal 

tillfällen. När Anna var tolv år flyttade hon till slut från HVB-hemmet. Hon 

berättar att hon medvetet betedde sig så dåligt att de till slut skrev ut henne. 

Vid ett besök hos mamman som vid den här tidpunkten hade flyttat till en 

annan stad, stannade Anna hos mamman och vägrade komma hem. Efter 

några månader hos mamman blev dock situationen ohållbar på grund av alla 

bråk mellan mamman och Anna så Anna flyttade hem till sin pappa. Hon 

började återigen i en kommunal skola i årskurs sju men efter några månader 

blev hon avstängd även från den skolan. Efter det återvände hon i princip 

inte till den kommunala grundskolan och lämnade därför skolan utan några 

slutbetyg.  

Annas situation förvärrades efter hand och tillvaron var kaosartad. När 

hon var tretton började hon använda droger. För att finansiera missbruket 

stal hon och gjorde inbrott. Under den här perioden omhändertogs Anna om 

och om igen och flyttades runt i placering efter placering. Flertalet av dessa 

avbröts på grund av att Anna rymde. Placeringarna var i olika delar av 

Sverige och varade mellan några veckor upp till några månader. När Anna 

                                                             
28 Anna använder själv vid ett flertal tillfällen ordet utslängd och i min tolkning symboliserar ordet allra 

tydligast hennes känsla i sammanhanget; hon kände sig utslängd. 
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nyss fyllt fjorton blev hon för första gången placerad på ett av SiS särskilda 

ungdomshem. Hon beskriver tiden på institutionen som hemsk och hon 

kallar platsen för det största helvetet på jorden. Vid femton års ålder blev 

hon slutligen flyttad till Grankullens institution.  

När Anna reflekterade över sitt liv handlade det framförallt om att hon 

önskade att hon hade fått tillåtelse att ta kontroll över sin livssituation och 

att hon hade velat bli tillfrågad och ha möjlighet att uttrycka sin egen åsikt. 

Hennes reflektioner handlade om en vilja och en strävan efter att inta en 

plats bredvid den förväntade. De handlade även om en möjlig förändring. 

Anna berättar flera gånger att hon såg ner på svenssonlivet som andra levde 

samtidigt som hon ändå längtade efter det. Hon tog avstånd från samhället 

och dess normer och regler. Hon kände sig sviken och överkörd av 

samhällets ingripanden och hon ställde sig själv i en position vid sidan av:  

Det är väl Soc, de lyssnar inte på någonting. Jag har inget förtroende för dem, jag 

litar inte på vuxna, men nu börjar ju mina kompisar räknas som vuxna… Det är 

Soc… De sabbar allting… De fortsätter ju att sabba saker, de har sagt att de skall 

ringa mig men de har inte ringt mig. De har ringt mig typ två gånger sen jag kom 

hit i juli. De bryr sig inte, alltså jag försöker få ett datum när jag ska få flytta 

härifrån men alltså de bryr sig inte… 

Det gemensamma för alla relationer i Annas berättelse är att de bryts. Det är 

den stökiga relationen till mamman som bryts vid de tillfällen när mamman 

åker iväg eller när de bråkar, det är den positiva men kanske inte alltid 

trygga relationen till pappan som bryts när Anna om och om igen blir 

omhändertagen och det är vänskaps- och kärleksrelationer som upphör när 

Anna gång på gång tvingas flytta. Berättelsen visar att skolan också vid flera 

tillfällen brutit relationen med Anna, genom att stänga av henne eller flytta 

på henne och vid många tillfällen gestaltar berättelsen att hon var besviken 

på skolan för att ingen verkligen såg och för att ingen frågade henne vad hon 

ville.29 Alla beslut som rört Annas liv har i hennes betraktelse tagits ovanför 

hennes huvud och utan att någon frågat om hennes åsikter. Annas berättelse 

ger en bild av utanförskap, både ett självvalt och ett tilldelat och det känns 

många gånger som att Anna väljer att agera och bete sig som andra förväntar 

sig av henne. Hon känner motvilja och misstro mot den vuxna världen och 

väljer som tonåring en väg vid sidan av samhällets normer (jfr Olin, 2010). 

* 

Berättelserna om tvångsomhändertagande åskådliggör att de unga 

kvinnorna inte fått möjlighet att påverka sin egen livssituation, och att de om 

och om igen upplevt att människor runt dem inte lyssnat. På grund av 

                                                             
29 Claezon (1996) konstaterar att upprepade placeringar och avbrutna kontakter med viktiga vuxna framstod 

som de tydligaste riskerna för ungdomars skolgång (jfr Spånberger Weitz, 2011). 
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samhällets insatser i deras livssituation, ingripanden som i många fall 

innebar tvångsåtgärder av olika slag samt också ett budskap om att det liv de 

och deras familj levde inte var acceptabelt, har de utvecklat en stark misstro 

mot hjälporganisationer och andra sociala verksamheter (jfr Månsson, 

2008). För att komma undan har dessa unga kvinnor valt att leva sina liv 

utanför socialtjänstens omsorg, både eftersom de ofta upplever att de 

insatser som erbjuds, eller påtvingas dem, inte passar men också för att de är 

rädda för vad nästa insats skall innebära för dem (jfr Olin, 2010). De unga 

kvinnorna som blivit tvångsomhändertagna berättar på många sätt om den 

maktlöshet de känner när de inte har någon kontroll över sina liv (jfr 

Trulsson, 2003). De berättar att de levt under mycket svåra livsförhållanden 

under lång tid och utan att omgivningen ingripit (jfr Berglund, 1998; 

Kolfjord, 2003; Mattsson, 2010). När samhället gripit in har deras familjer 

och deras eget sätt att leva kritiserats samtidigt som de blivit placerade i en 

miljö där de fortsatt att behandlas illa. Det sluter de unga kvinnorna 

närmare sin egen familj och ökar avståndstagandet mot omgivningen. 

Berättelserna visar att en ytterligare konsekvens av ett tvångs-

omhändertagande är att de unga kvinnorna paradoxalt nog pressas än längre 

från samhället och än närmre sina familjer. Samhällets försorg skapar en 

ökad känsla av att de inte passar in i samhället. Det formar också en ovilja att 

höra till i den stora gemenskapen och de har svårt att i efterhand se någon 

mening med tvångsomhändertagandet. Samhället har vid upprepade 

tillfällen definierat dem och deras familjer som avvikande och samtidigt 

krävt av dem att de ska passa in och bli som alla andra (jfr Young, 2000). I 

berättelserna synliggörs hur kulturell dominans formats kring de unga 

kvinnorna, deras familjer och familjeliv och det framgår tydligt att detta 

begränsat de unga kvinnornas handlingsutrymme på flera plan, ytterst 

genom att de valt att ställa sig själva vid sidan av samhället. Det kan 

betraktas som att de unga kvinnorna visar handlingskraft i sina val att dra 

sig undan eftersom de i sitt undandragande visar motmakt mot andras 

definiering och försök att kontrollera deras liv, men effekterna av detta val 

begränsar starkt deras framtida möjligheter att delta i samhället och formar 

därför ett ännu tydligare utanförskap. Berättelserna visar hur samhällets 

ingripande begränsar deras handlingsutrymme både för stunden men också i 

ett längre perspektiv. När de ryckts ur sin livssituation uppstår ett vakuum i 

deras liv. Relationer utanför institutionen bryts eller sätts på väntan, och när 

de unga kvinnorna kommer ut från institutionen har de inget att komma 

tillbaka till. Problemen som fanns kring dem och i deras familjer kvarstår 

och deras anknytning till samhällsapparaten, som redan innan var 

begränsad, försvagas eller upphör helt. I berättelserna gestaltas hur 

upprepade placeringar medför en känsla av att inte längre höra till 

någonstans och flera av de unga kvinnorna har svårt att finna ett 

meningsfullt sammanhang att leva i.  
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Sammanfattande reflektion 
Det här kapitlet har visat på den stora betydelsen som föräldrarna och 

familjevärlden har haft för de unga kvinnorna ifråga om deras rörelser inom 

och mellan sociala världar och för deras möjligheter att agera i och bemästra 

en given situation. Kapitlet åskådliggör också att kulturella tolkningsramar 

utgör grunden för vilka möjligheter de unga kvinnorna har att berätta om, 

leva i och förstå familjevärlden. I de unga kvinnornas berättelser blir 

tolkningsramar om familjen och föräldrarna synliga när de berättar om sina 

erfarenheter av och längtan efter ett gott familjeliv och i deras berättelser om 

när familjerna inte längre är eller aldrig någonsin varit godtagbara. De 

kulturella tolkningsramarna om den goda familjen framstår som sanningar 

och det är något som de unga kvinnorna hela tiden måste förhålla sig till i 

sina berättelser om familjelivet.  

I de unga kvinnornas berättelser formas den sociala världen i familjen 

framförallt till en bakre scen (jfr Goffman, 1974a; Trulsson, 2003). Kulturella 

tolkningsramar om familjer och familjeliv utgör ramverket för hur den bakre 

scenen formas och hur kulisserna byts ut, anpassas och döljs. När kulisserna 

och ordningen på scenen överensstämmer med normer för det goda 

familjelivet är anpassningen av scenen marginell och då framställs i vissa fall 

familjelivet som en främre scen. Om scenen bryter mot normen för den goda 

familjen krävs däremot anpassning, och denna anpassning blir synlig både i 

det vardagliga livet som de unga kvinnorna berättar om men också i själva 

berättelsen om livet.  

Vidare gestaltar kapitlet att våld och missbruk var en del av den sociala 

familjevärldens vardagliga liv för några av de unga kvinnorna. Utanför 

familjevärlden var detta något onaturligt, förbjudet och nedtystat. De fann 

sällan eller aldrig någon förståelse för den familjesituation de levde i och det 

fanns inget som kunde bekräfta och reflektera deras tillvaro. Detta skapade 

ett avstånd mellan dem och samhället och mellan dem och andra människor. 

I deras berättelser formas den bakre scenen som familjelivet utgjorde till en 

stängd och för omgivningen dold värld och vid sidan om döljandet uppstod 

en ensamhet (jfr Kroll & Taylor, 2003), både i relation till föräldrarna (jfr 

Barnard, 2007) men också i relation till andra människor runt omkring. 

Ensamheten var både reell, eftersom familjevärldens scen var stängd både 

inuti och för omvärlden, och ontologisk (jfr Benjaminson, 2008) då 

ensamheten också formades av att de inte kunde prata med andra 

människor om den verklighet de fanns i och det livet de levde. Ensamheten 

som omgav dem var nära sammanvävd med deras döljande av och andras 

tystnad och förtegenhet omkring familjens situation. Inom familjevärlden 

talades det inte om det som hände och eftersom ingen utanför förmedlade 

till de unga kvinnorna att deras familjeförhållanden var talbara blev de 

istället en otalbar del av en otalbar vardag. Det fanns helt enkelt inget 

utrymme och ingen mottagare för deras berättelser.  



112 
 

Claezon (1996) finner det paradoxalt att ungdomar som har en 

problematisk hemsituation döljer sin situation samtidigt som de önskar att 

någon ändå ska se. Men kanske är det så att det samtidiga döljandet och 

önskan om synlighet inte alls är paradoxal. I de sociala världar och i de 

sammanhang där de unga kvinnorna befunnit sig har de haft en uppfattning 

om den både underförstådda och uttalade tanken om hur deras familjer 

borde vara. Om ett avslöjande skulle innebära ytterligare stigmatisering och 

skam är det inte konstigt att de inte avslöjade. Samtidigt var livet på den 

bakre scenen svårt att leva i och hjälp och stöd behövdes för att hantera 

situationen. När de varierar sitt sätt att vara inför andra eller när de döljer 

sin familjesituation kan det tolkas som att de undviker att bli definierade 

som avvikande. Den intryckskontroll som de unga kvinnorna både självmant 

väljer att utöva och i en annan betraktelse tvingas att utöva är i den 

tolkningen nödvändig för att de skall kunna behålla sin egen föreställning 

om sig själv och sina närmaste (jfr Goffman, 1959/1990).  

I nästa kapitel kommer jag att undersöka de unga kvinnornas berättelser 

om den värld som utgjorde den främre scenen. På den scenen spelade de 

unga kvinnorna upp den roll som de trodde att omgivningen förväntade sig 

av dem, för att passa in och vara som alla andra eller för att dölja det i deras 

liv som inte var som alla andras. Den världen var skolan. 
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6. Skolan 

Anneli: Hur tänker du idag när du tänker tillbaka… Hur tänker du kring skolan? 

Kristin: Ja, alltså… Skola är… Jag får nästan lite ont i magen av ordet skola… 

De flesta barn och ungdomar spenderar närmare tolv år av sitt liv i skolans 

sociala värld. Där formas deras möjligheter för relationsskapande (jfr 

Berggren, 2001; Gordon et. al., 2008; Ihrskog, 2006; Pijl, Frostad & Flem, 

2008) och självförståelse (jfr Ihrskog, 2006). I en förlängning har 

skolerfarenheter betydelse för deras framtida möjligheter i vuxenlivet, på 

arbetsmarknaden och för deras välfärd (jfr Berggren, 2001; Berglund, 1998; 

Börjesson, 2005; Kolfjord, 2003).  

Livshändelser och erfarenheter från skolvärlden har haft stor betydelse på 

olika sätt och på många plan i livet för de unga kvinnorna i min studie (jfr 

Berglund, 1998; BRIS, 2012; Kolfjord, 2003, 2004). Där har de mött 

samhällets krav och blivit jämförda och jämfört sig med andra barn och 

ungdomar (jfr Ambjörnsson, 2003; Berggren, 2001; Ihrskog, 2006). 

Samtidigt har skolans värld också utgjort ett sammanhang där betydelsen av 

livshändelser, som inte i direkt mening haft något med skolan att göra, ändå 

fått ett eget liv. När Kristin beskriver sina känslor för skolvärlden gestaltas 

hur händelser i skolans värld får betydelse även lång tid efter att de inträffat 

samt hur minnet av upplevelserna sätter sig i kroppen. Skoltiden var för 

henne, som för många av de andra unga kvinnorna i den här studien, en svår 

tid. I det här kapitlet undersöker jag de unga kvinnornas berättelser om 

skolans värld. Kapitlet inleds med en beskrivning av min betraktelse av 

skolvärlden som en främre scen, skapad av motsägelsefulla normer som styr 

hur scenen och dess kulturella tolkningsramar formas.  

Skolan som normskapande arena 
I den här avhandlingen betraktas skolans sociala värld som en främre scen 

som är uppbyggd kring och har sitt ursprung i en rad uttalade och outtalade 

köns- och klassrelaterade normer (jfr Martinsson & Reimers, 2008; Pèrez 

Prieto, 2006). Uttalade och tydligt eftersträvansvärda normer styr och 

formar den institutionella verksamheten och säger något om både 

undervisningens innehåll och budskap men också om de förväntningar som 

finns på människorna i skolans värld. Dessa uttalade normer speglar i 

många sammanhang föreställningen om en skola för alla. Begreppet har 

under det förra och nuvarande århundradet påverkat det svenska 

skolsystemets utveckling och uttrycker en ideologisk tanke om att alla elever 

skall erbjudas likvärdiga möjligheter i skolan, oavsett kön och socialt 

ursprung (Ingestad, 2006; Isaksson, 2009; Pérez Prieto, 2006; Utbildnings-

departementet, 2004). Skolans sociala värld skall därför möta alla elever 

utifrån deras förutsättningar och anpassa undervisningen med utgångspunkt 
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i alla elevers individuella behov. Detta gäller i synnerhet de elever som 

kommer från utsatta grupper (Linnakylä, Malin & Taube, 2004). Ett flertal 

studier visar dock på olika sätt att skolvärlden framförallt genomsyras av en 

medelklassnorm (jfr Holm, 2008; Ring & Svensson, 2007). 

Talet om elever, familjer och föräldrar i läroplansformuleringar ger en bild 

av de uttalade normer som skolans verksamhet vilar på (se Skolverket, 

2011:19). Den goda eleven förutsätts vara aktiv, kreativ, kompetent och 

ansvarskännande. Hon är också engagerad och har en förmåga att ta initiativ 

och ansvar för sitt eget lärande. Även föräldrarna förväntas ta ansvar för sina 

barns lärande och vara aktiva och delaktiga i sitt barns skolgång (ibid.). I den 

praktiska pedagogiska verksamhetens utformning ges också en synlig bild av 

normen för elev- och föräldraskap, där eleven förutsätts följa de regler som 

ställs upp i klassrum och på skolgård (Samuelsson, 2008) och där föräldrar 

förutsätts delta i föräldramöten, utvecklingssamtal, skolavslutningar och 

andra skolsammankomster. Föräldrar antas också vara engagerade i sitt 

barns skolgång t ex genom att se till att barnet kommer väl förberedd till 

skolan, genom läxläsningshjälp, som klassförälder, genom att bidra till 

klasskassan, genom delaktighet i utformning av utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram samt genom att aktivt stötta sitt barn i olika val (jfr 

Markström, 2009). Uttalade normer styr emellertid endast till viss del och i 

begränsad utsträckning den sociala världen på varje enskild skola.  

Dolda och outtalade normer har också stor betydelse för elevernas 

förutsättningar (Martinsson & Reimers, 2008). Dolda normer handlar om 

vad som är rätt och fel, normalt och avvikande, accepterat och icke 

accepterat. Normerna handlar också om vem som får säga vad och vid vilken 

tidpunkt, vem som får göra vad och vid vilket tillfälle och de talar samtidigt 

om hur någon ska och inte ska vara (ibid.). Såväl uttalade som dolda normer 

kan vara fasta i sin form eller omvandlas och ständigt förändras utifrån 

tidpunkt och sammanhang (Reay, 2001). Barn och ungdomar utvecklas i 

relation till dessa socialt och kulturellt formade normer. De har betydelse för 

deras agerande och möjligheter i och utanför skolan och för deras förståelse 

av sig själva i ett större sammanhang (Martinsson & Reimers, 2008; Pérez 

Prieto, 2006). Ett aktivt deltagande och en känsla av tillhörighet i 

skolvärlden kräver att elever skall kunna tolka, förstå och anpassa sig till de 

skolnormer som råder, samt att individen har en reell möjlighet att följa dem 

(Cederberg, 2006; Mac An Ghaill, 1994). Eleverna som vistas i skolans 

sociala värld måste följaktligen lära sig att agera inom denna (Hjörne & 

Säljö, 2008) för att bli en riktig skolelev, eller som för de unga kvinnorna, en 

riktig skolflicka.  

I det här kapitlet synliggörs några av de uttalade och outtalade normer 

som de unga kvinnorna förhåller sig till i sina berättelser om den skolvärld 

de upplevt. Deras berättelser samlar sig framförallt omkring upplevelser av 

att vara annorlunda och utanför och i dessa berättelser förhåller sig de unga 
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kvinnorna både direkt och indirekt till kulturella tolkningsramar om hur en 

riktig skolelev/skolflicka borde vara. Dessa upplevelser av annorlundaskap 

och utanförskap är nära knutna till mobbning och till en generell vantrivsel i 

skolan (jfr Andersson, 1995). I kontrast till gestaltningar om att inte passa in 

finns emellertid berättelser som förmedlar upplevelser av tillhörighet. De 

berättelserna handlar om att vända på förutsättningar, att göra något till sitt 

eget och framförallt om att bli betraktad som och respekterad för den någon 

upplever att hon är eller önskar att vara. I texten som följer inleder jag med 

dessa berättelser. De får därefter fungera som en kuliss till den senare delen 

av kapitlet, som framförallt handlar om berättelser som gestaltar upplevelser 

av att inte passa in och inte höra till.  

En skola som är min 
Ett fåtal av de unga kvinnorna berättar om positiva livshändelser från tiden i 

skolan. Det gemensamma för dessa berättelser är att de förmedlar 

upplevelser av tillhörighet.30 I berättelserna om de positiva upplevelserna 

skildras andra människor med namn och de unga kvinnorna framställer sig 

själva som aktiva, till exempel genom att beskriva sin egen del i händelser 

och situationer samt genom att gestalta sig själva som delaktiga (jfr Hugo, 

2007; Molin, 2004; Szönyi, 2005). Amanda, som var den enda som till 

största del hade positiva upplevelser från skolgången, berättar att hon var 

populär i skolan och hade bra kontakt med sina lärare. Hon minns och 

uppskattade dem allihop: 

Ja, jag kommer ihåg de flesta, jag kommer ihåg i sexårs så hade vi Katta och Mia och 

sen så när jag började i ettan så hade vi… Gud, vem hade vi då?... Men jag kommer 

inte ihåg vem vi hade i ettan, eller om vi hade Mia i ettan kanske och så i tvåan fick vi 

en som hette Maggan, och hon var jätterolig och då hade vi Matte som stödlärare 

och så sen så slutade Maggan i tvåan, hon var bara hos oss i ett år och så i trean så 

fick vi en jättejättebra lärare som hette Stina. Hon var jättejättebra, fruktansvärt 

bra, den bästa läraren… eller… Nej, Olov som jag har haft nu senast han var den 

bästa läraren men Stina är nummer två i alla fall. Hon var jättejättebra… 

(Amanda). 

När Amanda berättar om skoltiden placerar hon sig själv i centrum och hon 

minns tiden med glädje. Hon berättar om sina vänner, vad de gjorde 

tillsammans och om deras betydelse för hennes tillvaro (jfr Berggren, 2001; 

Ihrskog, 2006). I de unga kvinnornas berättelser om positiva stunder i 

skolans värld framgår att känslan av tillhörighet och trivsel grundlades i 

upplevelser av acceptans och trygghet. När de unga kvinnorna förstod ramar 

och regler och kunde navigera i skolvärlden kände de sig också tillhöriga och 

                                                             
30 Att barn och i synnerhet flickor upplever de första åren i skolan som positiva är något som bland annat 

Kolfjord (2003) lyfter fram i sin avhandling Kvinnors drogbruk och lagbrott. De kvinnor som hon intervjuar 

beskriver den första tiden i skolan som en bra period i livet, till skillnad från de senare åren i skolan som 

präglas av upplevelser av utanförskap. 
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omvänt, när de upplevde tillhörighet var det möjligt för dem att vara 

delaktiga samt följa och leva upp till rådande normer. Berättelserna om 

stunder i skolan då de upplevt att de kunde ta plats på sina egna villkor visar 

att tillhörighet och delaktighet i det sociala sammanhanget bland annat 

möjliggjordes av omgivningen. Isabell, som inte hade några vänner under de 

första åren i skolan, berättar om när en ny flicka flyttade till klassen: 

Du vet, när det kommer en ny i klassen och man gick typ i trean, fyran, femman så 

var det så att man typ ”åh gud, jag måste bli bästis med henne”… (…) Och jag blev 

kompis med henne och det visade sig att både hon och jag gillade hästar. Hon blev ju 

väldigt cool, för hon var väldigt fin också, hon var tidigt utvecklad och alla killar 

bara ”åh wow Saga ”… Och jag fick vara med på ett hörn och så där, men i typ två år 

hade vi någon grej att hon ignorerade mig från hösten, hela höstterminen och halva 

vårterminen. Sen till sommaren, vid majbrasan, så blev vi kompisar igen, och så 

hängde vi varenda dag med varandra tills skolan började igen och så fortsatte det i 

två år (Isabell).  

Isabell beskriver att den nya flickan hade både yttre och inre egenskaper som 

var gångbara i skolvärlden. Den nya vännen förändrade förutsättningarna 

för Isabell, men bara utanför skolans värld. I flera av de unga kvinnornas 

berättelser synliggörs hur acceptansen i skolans värld uppstod genom andra 

människors inblandning samt genom att de unga kvinnorna aktivt valde att 

agera annorlunda i olika situationer. Cimberly, som var utsatt för mobbning 

under de första åren i skolan, berättar om en händelse under 

mellanstadietiden där hennes brors väns agerande inleder en gradvis 

förändring av hennes tillvaro i skolan:  

Vi hade brännbollsturneringar varje år i den här skolan och så mötte jag min 

brorsas kompis och han gick i klassen med alla de coola killarna och tjejerna. Då 

ropade han alltid ”backa, hon kan det här, hon går på softboll”… Så då blev det att 

jag fick lite status där, han gav mig lite luft under vingarna och så gick jag med i 

elevrådet och jag började liksom bli den jag är. Jag vågade ta plats liksom… Jag vet 

inte varför det blev att jag började ta för mig. Jag vet inte om det var något som 

hände men jag började känna mig trygg… (Cimberly).  

Med broderns väns stöd ökade möjligheterna för Cimberly och hon berättar 

att hon till slut kände sig trygg i skolan och därmed kunde bli den hon 

upplevde att hon var, och bli någon istället för att bara vara hon som var 

utanför. Andra barn, till exempel ett syskon eller en ny vän, framstår överlag 

som betydelsefulla för de unga kvinnornas möjligheter att höra till och i 

berättelserna framgår att det andra barnets sociala position hade avgörande 

betydelse för hur och till vilka sammanhang tillhörigheten spreds (jfr Holm, 

2008). Berättelserna visar emellertid att de unga kvinnorna upplevde att de 

själva både valde och formade möjligheterna för att ta plats men varför de i 

vissa sammanhang hade möjlighet att välja var avhängigt många olika 

faktorer. 
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Ett nytt sammanhang 

När de unga kvinnorna flyttade, bytte skola, klass och lärare uppstod också 

nya och förändrade möjligheter för tillhörighetsskapande. Berättelserna 

visar att ett nytt sammanhang möjliggjorde en ny social tillblivelse. Det nya 

sammanhanget blev betydelsefullt för att de unga kvinnorna kunde välja att 

agera annorlunda och på så vis själva påverka sina förutsättningar. I det nya 

sammanhanget blev de dessutom bemötta på ett sätt som gjorde att de kände 

sig betydelsefulla, vilket Isabells berättelse om den första dagen på 

gymnasiet visar:   

Jag hade lärt mig att om man sitter där och bara ler då tror de att man garvar åt 

dem, så nu satt jag där och kollade på mina naglar och medan man väntade och 

skulle in till aulan så satt jag där och pratade med alla som satt bredvid, vilket de 

tyckte var ganska skumt. Men sen visade det sig när vi började i klassen, på grund 

av att jag var så öppen och social så började alla samlas runt mig och jag bara ”vad, 

det här är för bra för att vara sant!”. De började följa mig och jag blev cool och 

populär i klassen och sen blev det årskursen och sen visste hela skolan vem jag var 

och jag var skitlycklig. Det spelade ingen roll vad jag gjorde. Jag behövde inte stå 

och snacka om droger eller någonting utan jag kunde bara stå och dra blondinskämt 

och garva åt mig själv för att jag är blondin och… (…) Ja, alla typ ”vad skön du är” 

och jag började tänka på skolan och folk började räkna med mig när det var 

grupparbeten på grund av att jag är bra på det jag gör när jag koncentrerar mig på 

något… (…) I ettan då hade jag näst bäst betyg av alla i klassen och fick mitt första 

MVG och allt blev bara bättre och bättre… (Isabell).   

De unga kvinnornas berättelser åskådliggör att den sociala tillhörighet som 

de upplevde också innebar att de kom till sin rätt i den praktiska 

skolverksamheten. Den sociala tillhörigheten utgjorde en förutsättning för 

en institutionell tillhörighet som skapade en möjlighet för dem att prestera i 

skolan. Det gav nya möjliga positioner att inta i skolvärlden (jfr Spånberger 

Weitz, 2011).  

En annan framträdande omständighet som skapade möjligheter för 

upplevelser av tillhörighet handlar om positiv bekräftelse och att den vuxna i 

det nya sammanhanget förmedlade till den unga kvinnan att denne trodde 

på henne (jfr Henriksson, 2008b), till exempel genom att den vuxne ställde 

krav på och förväntade sig att hon skulle klara utmaningar hon ställdes inför. 

Natalie berättar om ett av sina första möten med rektorn på den 

gymnasieskola där hon skulle börja, och om hur han förmedlade till henne 

att hon var värd att bry sig om: 

I början tänkte jag ”varför hamnade jag här, det här är ingenting för mig”, så jag 

skolkade de första två veckorna och sen hamnade jag på ett möte med rektorn och då 

sa han ”antingen lever du ditt gatuliv som du har nu, du kommer att hamna på 

gatan om du fortsätter det livet du har nu, eller då ger du oss en chans och börjar 

plugga, vi kan hjälpa dig. Det jag ser nu är att du inte har pluggat något i hela ditt 

liv, men gå ut fem minuter och tänk över ditt val”… (Natalie). 
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Natalie hade under de senare åren i grundskolan dragit sig mer och mer från 

skolan och hon berättar att hon tillbringade mycket tid med en grupp 

ungdomar som hon såg som sin familj. I hennes berättelse framgår att en 

tillvaro i ungdomsgruppen inte var förenlig med skolnärvaro men rektorns 

bemötande och förtroende förmedlade till Natalie att hon var välkommen i 

skolans värld och det gav henne möjligheter att välja skolan framför 

kamratgruppen. De unga kvinnornas berättelser belyser att de tillrätta-

lägganden och det tillmötesgående som den vuxna skapade ökade 

möjligheten för dem att vara delaktiga och känna tillhörighet till skolvärlden 

i stort, men också till den vuxna som såg dem. De upplevde att de blev sedda, 

lyssnade på och att de blev bemötta på deras egen nivå och utifrån deras 

egna förutsättningar. Det gjorde stor skillnad, berättar Jonna: 

Jag fick komma till en sån här liten grupp och det var jag och några till från klassen. 

Vi fick alltid vara med, även om det fanns lärare på det stället som var som en liten 

grupp så fick vi aldrig gå dit utan att först komma på den vanliga lektionen. Vi var 

alltid tvungna att visa oss för våra mentorer… (A: Kändes det viktigt att få, för på 

något sätt så tillhörde du ju också då?) Ja, och så var det ju även det här om att visa 

att du kan ta eget ansvar och att de litade på en och att de försökte lita på en. De 

visade aldrig egentligen att de misstrodde en, och det var väldigt skönt. En stor 

skillnad liksom… (Jonna). 

En vuxen som ser mig 

Flera unga kvinnor berättar om någon vuxen som hade stor betydelse för 

dem under deras skoltid. Denna vuxna fanns där för dem och i berättelserna 

framgår att denne framförallt lyckades förmedla till de unga kvinnorna att de 

var betydelsefulla. Positionen som någon skapades framförallt när de vuxna 

visade att de förstod de unga kvinnorna och deras situation, inte 

nödvändigtvis genom att med ord uttrycka förståelsen utan framförallt 

genom att i handling visa dem att de blev sedda och accepterade. Detta 

åstadkoms när de vuxna förändrade de praktiska förutsättningarna för de 

unga kvinnorna. Därmed möjliggjordes ett deltagande som gav ökade 

förutsättningar för tillhörighet i skolans värld. Isabell berättar om en rektor 

som hon hade under högstadietiden och om hans försök att få henne att 

stanna i skolvärlden: 

Det var inte så att han ”det här är mitt mentorsbarn, du ska gå och få skitbra betyg” 

utan det var verkligen så här ”det här är Isabell, hon mår inte bra, det här har hänt 

henne, du ska hjälpa henne och stötta henne” och han brydde sig väldigt mycket… 

(…) Och han satte in mig i vissa grejer som han trodde skulle vara bra för mig så att 

jag fick göra någonting kul i skolan. Som till exempel så fick jag hjälpa till i caféet 

bara för att jag skulle komma dit. Eftersom jag alltid försov mig så skrev han och jag 

under ett kontrakt, han hade gjort det för hand, och det var att i fall jag kom innan 

klockan nio varje morgon så kunde jag gå in i lärarrummet och käka frukost och få 

varm choklad och en macka… Så det funkade ett tag, jag tror att jag höll på och 

kämpade för att komma till klockan nio, bara för mackorna och chokladen, för det 

var ju lite så här, alla såg att jag gick in och satt där. Men sen blev det lite för mycket 



119 
 

med droger och då sket jag ju totalt i det… Men det funkade ett tag… och… Jag tror 

han blev besviken för att helt plötsligt så slutade jag komma och när jag kom så 

liksom, så såg man inte att jag mådde dåligt för jag var grymt pårökt… (Isabell). 

Isabells berättelse åskådliggör hur de vuxnas agerande ändrade 

förutsättningar för den institutionella och den sociala tillhörigheten (jfr 

Spånberger Weitz, 2011) samt framförallt för något som jag skulle vilja kalla 

en existentiell tillhörighet (jfr Benjaminsson, 2008). I Kristins berättelse 

gestaltas detta när hon berättar om en av få gånger då hon upplevde att hon 

blev betydelsefull för någon annan:  

Jag minns en sak min lärare Ann-Sofie sa till mig under den tiden, mellan fyran och 

sexan, som kändes bra ändå… Det var i någon situation, när jag inte riktigt var i 

klassrummet längre så jag fick gå ut och så sen skulle vi prata efteråt hon och jag, 

och då var jag så himla frustrerad så då sa jag att alla hatade mig  och att jag inte 

var bra någonstans och då sa hon till mig att ”Kristin, vem tror du det är jag minns 

när jag sitter på hemmet sen? Tror du att det är de som sitter tyst på lektionerna och 

gör det de ska?”. Det kändes bra att hon sa det… (A: Ja, vilken fin grej att säga, att 

du gjorde avtryck på något sätt?) Ja, jag gjorde avtryck, precis… (Kristin). 

När de unga kvinnorna berättar om vuxna som haft betydelse för dem under 

de första åren i skolan är förståelse ett återkommande tema. Berättelserna 

handlade å ena sidan om en vuxens förståelse för det de unga kvinnorna 

försökte uttrycka. Jonna, som under hela skoltiden upplevde att ingen hade 

förståelse för hennes situation, berättar om en lärare som lyckades förmedla 

till henne att hon såg och förstod: 

[Margit] hon var på förskolan… Det var hon som såg att det var något som var fel 

och hon sa till mamma att ”jag tycker att du borde göra en utredning på henne”. Jag 

gick ofta till henne och pratade med henne när min lärare inte tyckte att jag borde 

vara i klassen i ettan, tvåan och trean. Då gick jag ofta till henne och berättade hur 

jag hade det och hon har ställt upp mycket då under den tiden och hon är den enda 

som har förstått mig av lärarna när jag var sådär liten… Annars bråkade jag ju 

bara med alla lärare… (Jonna). 

Å andra sidan handlar berättelserna också om tillfällen när de unga 

kvinnorna upplevt att den vuxna i skolan visat en förståelse för den tillvaro 

som de levde i, till exempel genom att anpassa förutsättningarna och genom 

att underlätta för dem att delta i skolan. Mikas berättelse exemplifierar 

detta:  

Jag hade världens bästa lärare. Han förstod att jag dumförklarade mig och han såg 

igenom det på något sätt och såg det jag kunde och så gjorde han om allt som jag 

dumförklarade mig på och så gjorde han om det också… Så han var smart, det var 

väldigt bra… Det var kul… (Mika). 

I upplevelsen av att bli förstådd finns tanken om att någon ser igenom 

ständigt närvarande. I det första resultatkapitlet visade jag hur några av de 
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unga kvinnorna ägnade en stor del av tillvaron åt att dölja hemsituationen 

från insyn. När de berättar om skolan lyfter de bara fram någon enstaka 

lärare som hade betydelse för dem och det som framstår som meningsfullt 

var att dessa lärare såg dem för den som de själva i egentlig mening upplevde 

att de var. Genom sitt agerande lät lärarna samtidigt de unga kvinnorna vara 

den de behövde vara. När Mika berättar om läraren som såg igenom hennes 

sätt att agera i skolan beskriver hon hur han gjorde det utan att avslöja 

henne. För Mika var dumförklarandet nödvändigt för att hon skulle kunna 

dölja hemsituationen, för att förhindra ett ingripande i familjesituationen 

och för att kunna passera som en normal elev (jfr Hedin, Höjer & 

Brunnberg, 2011). Läraren skapade genom sitt agerande en möjlighet för 

Mika att utöva intryckskontroll (jfr Goffman, 1963) och bli elev på sina egna 

premisser, utan att hon behövde ändra förutsättningarna för sitt eget 

agerande och därmed riskera att avslöja något om hemsituationen. När 

läraren lät henne delta utan att ställa krav på att hon skulle förändras eller 

avslöja något om sin livssituation skapade han en miljö där hon kunde känna 

sig trygg utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter (jfr Etherington, 

2008).  

Just upplevelsen av att den vuxna förstod vad som hände i livet utanför 

och i skolan verkade vara viktigare än att den vuxna med ord förmedlade till 

den unga kvinnan att den visste. Det är något som framförallt verkar gälla 

för dem som levde familjeliv som på olika sätt var otalbara. När den vuxna 

genom sina handlingar lät den unga kvinnan känna sig förstådd skapades 

också en tillvaro där hon kunde känna sig betydelsefull. Kristin berättar 

också om en lärare som skapade förutsättningar för tillhörighet i skolans 

sociala värld, och hon menar att läraren i egentlig mening inte hjälpte henne 

med hennes familjesituation utan snarare att hon mötte henne: 

Inte förrän vi gick i trean. Där har jag skrivit en bra fröken, Märta… Då slutade hon 

Lena. Hon fick inte vara kvar och då fick jag Märta och hon var jättesnäll och 

försökte verkligen att hjälpa mig. På rasterna när jag inte hade någon att leka med 

så brukade jag få följa med henne ut och gå med hennes hund och jag fick ett eget 

litet fint rum. Vi satt upp någon affisch och jag hade en egen skolbänk (A: Inte nere i 

källaren längre?) Nej, och en liten stereo med lugnande musik och hon försökte 

hjälpa mig så ofta hon kunde… (A: Mmm, hur länge hade du henne då?) Bara tills 

jag slutade trean, sen flyttade vi igen… (Kristin).  

Läraren fick Kristin att känna sig betydelsefull, visserligen genom att göra 

det möjligt för skolan att fortsätta exkludera Kristin, men hennes ageranden 

gjorde ändå att Kristin för första gången kände tillhörighet till skolan, till 

rummet hon vistades i och till den enda lärare hon hade förtroende för. 

* 
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Den tillhörighet som de unga kvinnorna berättar om i relation till skolan 

handlar i mångt och mycket om en strävan efter, en önskan om och en 

upplevelse av att bli accepterad och att få en chans och en möjlighet att ta 

plats på sina egna villkor. Gemensamt för de flesta berättelserna om 

tillhörighet i skolvärlden är att de handlar om att något förändrades i 

tillvaron och att denna förändring skapade nya möjligheter. Förändringarna 

bestod av praktiska aspekter som till exempel en flytt, en ny vän, ett 

engagemang i en verksamhet men också av mer personliga aspekter som 

handlade om aktiva val och medvetna handlingar, som till exempel valet att 

agera annorlunda i situationer som uppstod. Det som också blir tydligt i 

berättelserna är att det framförallt var de unga kvinnorna som på något sätt 

förändrade sig själva eller de förutsättningar som omgav dem. De valde 

andra vägar, sökte sig till andra sammanhang, lärde sig nya sätt att hantera 

situationen på och vann i och med det acceptans hos de andra barnen. 

Berättelserna om tillhörighet i skolan visar framförallt på en lokalitet i 

tillhörighet som åskådliggör att såväl den enskilde individen som den sociala 

världens ramar och regler har betydelse för möjligheten till delaktighet och 

tillhörighet (jfr Molin, 2004; Spånberger Weitz, 2011; Szönyi, 2005). 

Möjligheten för upplevelsen av tillhörighet var dock förknippad med att de 

förändrade sig själva eller förutsättningar kring dem för att få vara med i 

gemenskapen. Berättelserna visar att skolans värld inte var anpassad på ett 

sådant sätt att alla fick vara sig själva eller att den tilltalade de unga 

kvinnorna och skapade igenkänning genom sin utformning. Den formade 

snarare en villkorad tillhörighet som krävde att de unga kvinnorna 

anpassade sig själva eller skapade förutsättningar, såväl medvetet som 

omedvetet, som innebar att de blev accepterade. Därigenom kunde de känna 

sig accepterade som sig själva och bli erkända för den de upplevde att de 

var. 

De berättelser som handlar om skolans värld och som samtidigt gestaltar 

att de unga kvinnorna upplevt att de kunnat eller tillåtits att vara sig själva är 

emellertid få. Dessa berättelser utgör snarast en kontrast till den större 

bilden som växer fram i en helhetsbetraktelse av det empiriska materialet. 

Om berättelserna om tillhörighet skildrades med andra människors namn 

och den egna kroppen i centrum gestaltades berättelserna om utanförskap 

med namnlösa andra och med ett själv som hela tiden var positionerat vid 

sidan av.  

Inte som de andra 
Sammantaget har berättelserna om skoltiden i stor utsträckning innehållit 

berättelser om svåra livshändelser. Dessa gestaltas framförallt i relation till 

upplevelser av att vara annorlunda, att inte passa in och att inte synas annat 

än som en avvikelse (jfr Kolfjord, 2003; Weinehall, 1997). Berättelserna om 

låg- och mellanstadietiden visar att skolans värld sällan eller aldrig utgjorde 
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ett sammanhang där de unga kvinnorna kände tillhörighet eller där de fick 

vara delaktiga. Skolvärlden var istället en plats där de var utanför och flera 

av de unga kvinnorna berättar om tillfällen då de blivit mobbade. Cimberly 

minns många stunder då de andra barnen var elaka mot henne: 

Det var stora berg på skolan, då sitter jag där själv nedanför berget och så kommer 

en av de värsta killarna i femman och ber mig säga en massa saker, och så står de 

där och skrattar… Det är ett ganska starkt minne från skolan som jag har… 

(Cimberly).  

Mobbning 

Upplevelser av mobbning framstår som en återkommande svår livshändelse 

som var betydelsefull för stunden men också för lång tid framåt. Minnet av 

att bli retad och utesluten biter sig fast och i berättelserna speglar dessa 

upplevelser en känsla av ensamhet bland de andra:  

Anneli: Men, de andra barnen, vad gjorde de, hur var de mot dig? 

Joleen: De retades, typ, ”ha, ha hon kan inte säga R, hon är glasögonorm” och typ så. 

Jag gick till skolan bara för att göra det jag skulle, jag brydde mig inte om dem…  

Anneli: Var det så att fröknarna märkte det också, vet du det? 

Joleen: Jo, det gjorde de ju men jag är sån som, jag tyckte inte om att skvallra när 

jag var liten och när jag väl gjorde det så ringde jag ofta till min mamma så pratade 

hon med fröknarna på skolan… 

Anneli: Upplevde du att de försökte hjälpa? 

Joleen: De försökte säkert med det funkade inte så bra, så jag gick till skolan bara 

för att göra det jag skulle, jag brydde mig inte om dem… 

Anneli: Hade du någon kompis? 

Joleen: Inte som jag kommer ihåg…  

De unga kvinnorna som blivit utsatta för mobbning berättar att de blivit 

öppet kränkta och synliggjorda för sina påstådda brister eller tillkorta-

kommanden och samtidigt osynliggjorda som möjliga lekkamrater. De andra 

barnen påtalade med både handlingar och ord att de inte var giltiga i 

sammanhanget eller önskvärda som vänner, och genom dessa handlingar 

uteslöts de unga kvinnorna från barnens lekar och gemenskap (jfr Bliding, 

2004). Isabell beskriver hur hon ofta ställdes utanför: 

De ignorerade mig för det mesta. Ifall vi skulle göra någon sån här gruppgrej så var 

det så att om fröken satt någon med mig så var det liksom ”neeej, jag vill inte, kan 

inte jag vara, kan vi inte vara tre i stället”… (…) Det var inte kul, hur ska man göra 

då… (…) När man blir över. Alla sprang omkring och bara ”du och jag, du och jag, 

du och jag” och så står man där och så är det en kvar och så säger den ”nej, inte 

Isabell”… (Isabell).  

Några av de unga kvinnorna berättar om att de fick den vän som, precis som 

dem, blev över (jfr Ihrskog, 2006): 
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Innan dess har det inte varit så att jag varit liksom jättetajt med någon i skolan, 

utan jag har tagit det som har funnits… Den som har velat vara med mig den kan jag 

vara med… (Cimberly). 

I de unga kvinnornas berättelser om mobbning framställs de vuxna i deras 

närhet som delvis ansvariga för det utanförskap som formas, framförallt 

genom att de inte såg hur de unga kvinnorna blev behandlade, att de inte 

förstod deras situation i elevgruppen och att de inte tog deras parti när de 

blev kränkta (jfr Ihrskog, 2006). Istället definierades de unga kvinnorna som 

problemskapare och som ägare av problemet. Det verkar som att det 

komplexa och samtidiga osynliggörandet och synliggörandet ytterligare 

förhöjde känslan av annorlundaskap, vilket till exempel Jonnas berättelser 

visar:  

Det blev ju bara värre och jag försökte ju prata med läraren om det. De som bara 

”du gör ju också saker mot dem”, så de tyckte att har jag sagt eller gjort någonting 

får jag skylla mig själv, men det var ju vissa dagar som jag inte ens hade sagt 

någonting till dem utan jag fick ord kastade på mig i alla fall… Sen blev jag ju jäkligt 

ledsen både på lärare och eleverna och sen så fortsatte det och blev värre och värre… 

Alltså vi slogs ju i korridorerna, jag och vissa killar… (A: Men vad gjorde lärarna 

när det blev så?) Alltså jag vet inte, de… De gjorde ingenting utan… (…) Ja… och då 

började jag även vara aggressiv mot lärarna eftersom de sket i att någon gjorde 

någonting mot mig bara för att de såg mig just den sekunden. De såg inte vad de 

andra hade gjort… (Jonna). 

Berättelserna synliggör hur det paradoxalt nog var så att i samma stund som 

de unga kvinnornas situation blev osynliggjord blev de själva synliggjorda 

som problem (jfr Kolfjord, 2003). När andra betedde sig illa mot dem var det 

ingen som såg men när de själva försökte försvara sig agerade omgivningen 

med fördömande. I berättelserna framgår att även när lärarna försökte 

ingripa mot mobbningen och det utanförskap som formades verkar det som 

att mobbningen inte påtalades. Insatserna medförde att de unga kvinnorna 

ställdes i centrum och synliggjordes på ett sätt som snarare framhävde och 

förstärkte utanförskapet, som till exempel Cimberly berättar (jfr Bliding, 

2004): 

Det enda försöket jag minns det var… Vi gjorde en urna med allas namn och varje 

morgon efter läsningen så skulle vi dra ett namn och den personen skulle gå och 

sätta sig längst fram i klassrummet på en stol. Så fick alla ett papper och så skulle 

man skriva en massa bra saker om den personen som man sen läste upp när 

personen satt kvar där uppe. Jag kom ihåg att jag blev dragen sist… Inte helt sist 

men nästan kommer jag ihåg, det gick många veckor och dagar innan jag blev 

dragen. Jag vet att alla skrev ”du är min bästa vän” på mångas lappar och så där att 

”du är rolig att vara med och vi har jättekul varje rast”… Och så kommer jag ihåg 

när de läste mina lappar så var det ”du är bra på gympan”. Det visste jag eftersom 

att jag alltid är med killarna. Det var där jag kände mig trygg eftersom att jag var 

så idrottig… ”Du har roligt skratt” och ”det är bra att din pappa jobbar på affären, 

för då får man gratis godis om man är med dig”… (A: Ja, helt andra typer av 

positiva saker?) Ja… Det var helt annorlunda, jag tror jag har kvar de lapparna 
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hemma någonstans… Så att det var inte de här som man trodde man skulle få, 

eftersom att alla andra fick det. Grabbarna tror jag skrev lite bättre saker liksom, 

”du är snäll” och ”du är rolig att vara med”, ”du är duktig på innebandy” och så men 

av tjejerna var det ingenting kommer jag ihåg. Vissa ritade nog bara, de ritade en 

teckning… (Cimberly). 

Cimberly är den av de unga kvinnorna som allra tydligast påtalar mobbning 

som den svåra livshändelse som hade störst betydelse i henne liv. När 

Cimberly reflekterar omkring sin livsberättelse vid vårt sista möte är det 

framförallt skoltiden som dröjer sig kvar i hennes minne. 

”Jag vågade inte göra någonting för tänk om det blev fel…” 

Cimberly berättar att hennes tillvaro och livssituation förändrades när hon 

började grundskolan. Hon såg fram emot skolstarten men när skolan började 

blev de andra barnen snabbt vänner med varandra och Cimberly hamnade 

utanför, av olika anledningar som hon inte riktigt själv förstod. Efter ett tag 

började de andra barnen reta henne. Cimberly stängdes ute från 

gemenskapen och fick inte vara med i de andra flickornas lekar och hur hon 

än agerade förblev hon utanför. Det var både barn i den egna klassen och 

äldre barn på skolan som mobbade henne och hon har tydliga minnen av 

olika tillfällen när de andra barnen på skolan var elaka mot henne. Hon 

berättar att hon försökte komma undan: 

Jag var mycket för att slippa lektionerna. Jag kunde sitta och pilla in pappersbitar i 

ögat och bara ”jag måste gå till skolsyster” och liksom hitta på saker för att gå till 

skolsyster och bara komma iväg. Det kommer jag ihåg, jag var jätteofta hos 

skolsyster. Jag hittade på saker och gjorde saker, stoppade in saker i ögonen för att… 

(A: Skolsyster, förstod hon vad?) Nej, jag tror inte det, jag tror inte hon förstod det 

riktigt (A: Så det var ingen som du kunde prata med, hon heller, egentligen?) Nej, för 

henne sa jag ju ingenting. Det var bara för att komma bort och sen tror jag inte att 

jag öppnade mig så mycket för den här kuratorn heller för att det blev ju inte bättre 

eller så…  

Cimberly tänker själv att mobbningen framförallt grundade sig i hennes egna 

tillkortakommanden och i att hon var annorlunda jämfört med de andra 

flickorna i skolan. Cimberly blev både osynligt utesluten och öppet mobbad. 

Mobbningen handlade om hennes kläder, hennes val av aktiviteter och 

hennes talsvårigheter. Men samtidigt som hon framhåller det annorlunda 

med sig själv tänker Cimberly att hon inte var så annorlunda jämfört med de 

andra (jfr Hellberg, 2007) och att det kanske i själva verket handlade om att 

de andra inte visste vem hon egentligen var. Under de första åren i skolan 

försökte Cimberly att anpassa sig och förändra sitt beteende för att passa in. 

Hon tog varje chans som gavs för att försöka få en vän. Hon berättar också 

om den ambivalenta känslan av att vilja vara osynlig samtidigt som hon 

egentligen inte ville något annat än att synas: 
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Jag var väldigt försiktig. Jag vågade inte göra någonting för tänk om det blev fel. 

Tänk om det blev värre nu… Jag räckte aldrig upp handen, det vågade jag inte göra. 

Jag vågade inte visa några känslor överhuvudtaget nästan. Jag var ju väldigt, 

väldigt försiktig med det mesta. Jag försökte verkligen vara så osynlig jag kunde för 

att inte ställa till med så mycket besvär, samtidigt som jag ändå försökte få 

uppmärksamhet från tjejerna. Jag kommer ihåg att jag försökte skicka in veckans 

kompis till något program som gick på tv och då tog jag någon tjej från klassen som 

jag trodde att jag kunde få kontakt med, men det gick inte. Såna här småsaker som 

jag försökte med för att verkligen få någon kompis men som inte lyckades… Det 

kommer jag nog ihåg att jag liksom kände att jag gör mig så osynlig så att jag inte 

syns. Jag satte mig längst bak i klassrummet och räckte inte upp handen och så… 

Cimberly, hennes mamma och skolan försökte hantera situationen på olika 

sätt. Under de första tre åren i skolan berättade Cimberly inget för sina 

föräldrar och inte heller fröknarna på skolan berättade för hennes föräldrar. 

Under alla de år som Cimberly blev utsatt för mobbning märkte hon aldrig 

att lärarna visste hur hon hade det eller att de faktiskt såg det som hände 

omkring henne. Rektorn på skolan sa att på min skola förekommer ingen 

mobbning men Cimberly tror att han egentligen visste men inte ville se. 

Trots att lärarna i skolan inte agerade synligt mot den mobbning som 

Cimberly utsattes för tror hon ändå att de var medvetna om hur hon hade 

det i skolan men att även de blundade för det. Mobbningen uppdagades när 

Cimberlys mamma var på ett föräldramöte i årskurs tre, då det framkom att 

läraren hade observerat att Cimberly blev mobbad men inte sagt något till 

vare sig Cimberly eller hennes föräldrar. Detta är något som Cimberly 

funderar mycket över:  

Det är något jag faktiskt har gått och grunnat på att varför sa de ingenting… (A: Du 

märkte inte heller att de märkte det?) Nej, jag förstod inte att de förstod och jag är 

den här, jag gömmer det gärna, jag var inte till bekymmer, jag har aldrig varit det. 

Jag vill inte vara till bekymmer, jag stänger in det i mig själv och eftersom att jag 

hade haft det så sen jag började skolan så trodde jag att ”det ska ju vara såhär”… Så 

att det var liksom inget som jag heller tänkte på… Kan väl vara att jag tänkte ”varför 

är det så”, men det var inte så att jag berättade det för någon…  

Cimberly kan ändå minnas några tillfällen där hon ändå tror att hennes 

lärare försökte hjälpa henne. De flesta av dessa insatser eller åtgärder verkar 

dock ha haft motsatt effekt (jfr Bliding, 2004):  

Och så fick jag glasögon och då blev det ju ännu värre för att jag var redan mobbad, 

och sen när jag fick dem så bad läraren mig att ställa mig framför klassen och visa 

upp dem, för att ingen skulle sitta och titta på mig. Då fick jag ställa mig mitt 

framför klassen och ta på mig dem och så skulle alla stå och titta på mig hur jag såg 

ut… (A: Hur kändes det för dig, eller minns du det?) Ja, jag minns att jag gick fram 

där och satte på mig dem… Det var inte roligt, det var det inte. Alltså man tyckte ju 

det var jobbigt för man tyckte ju att alla som hade glasögon, de var ju mobbade och 

de var ju utanför och de var ju plugghästar och det var ju allt det där… Det är ju 

annat nu, för nu är det ju lite mode att ha glasögon men då var det bara nördarna… 
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Lärarnas agerande gjorde saken värre och skapade en ännu tydligare 

upplevelse av annorlundaskap hos Cimberly. Till slut blev det mammans 

agerande som förändrade Cimberlys situation i skolan. Hon krävde att 

skolan skulle sätta stopp för mobbningen. Om ingen förändring inträffade 

skulle Cimberly byta skola och eftersom inget hade förändrats så bytte hon 

skola efter tredje årskurs.  

* 

Mobbning i skolan är en av de allvarligaste problem som elever möter (se t 

ex White, 2008) och det påverkar deras skolvardag på många olika sätt. 

Studier visar att erfarenheter av mobbning ligger bakom elevers ohälsa, 

skolk och självexklusion från skolan (Batsche & Knoff, 1994; Osler & 

Vincent, 2003). Mobbning är inget entydigt begrepp och det finns idag ett 

flertal olika definitioner på och tolkningar av ”hur mobbning skall definieras 

och vad som är orsaken till den” (Frånberg & Gill, 2009 s, 12). Sedan 1970-

talet har mobbning varit föremål för forskning (Larsson, 2010) och i Sverige 

är frågan om mobbning synlig inom flera olika områden som rör skolans 

värld (Frånberg & Gill, 2009). I enlighet med den svenska skollagen måste 

alla i skolan agera när en elev utsätt för mobbning. Trots detta visar 

återkommande undersökningar att många barn har känt sig utsatta (ibid). 

Fastän både flickor och pojkar rapporterar upplevelser av mobbning har 

mest intresse, både nationellt och internationellt, riktats mot pojkars 

situation och mot beteenden som kan betraktas som typiska för pojkar (Osler 

& Vincent 2003; Frånberg & Gill, 2009). Det är alltså en begränsad 

uppmärksamhet som riktas mot såväl flickors upplevelser av att vara utsatta 

för mobbning som mot flickor som utsätter andra för mobbning (Frånberg & 

Gill, 2009). Den största delen av både den nationella och internationella 

forskning som fokuserar mobbning utgår dessutom från en psykologisk 

förståelse av mobbning och av offer och förövare. Orsaker till mobbning 

förläggs ofta till antingen offrets eller förövarens psykologiska 

tillkortakommanden, personlighet eller personliga familjeförhållanden. Det 

innebär att analysen av såväl offer som förövare blir könsblind, 

individualiserad och patologiserad (Ringrose & Renold, 2010). Därmed sätts 

framförallt individens egna psykologiska tillkortakommanden i centrum för 

såväl förståelsen om mobbningens orsak och konsekvens som för en analys 

av mobbningen som förekomst (Ringrose & Renold, 2010; Frånberg & Gill, 

2009).  

Den begränsade forskning som riktat intresse mot flickors upplevelser av 

mobbning fokuserar även den på individers beteenden och utgår framförallt 

från idén om att flickor mobbar på ett annat sätt än pojkar (Frånberg & Gill, 

2009). I motsats till pojkar som framförallt antas visa utåtagerande former 

av mobbning finns en föreställning om att flickors mobbning snarast utgår 
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från dolda former av mobbning som är mer inriktad mot relationer och 

utfrysning (se t ex Frånberg, 2013; Simmons, 2002, 2004). Under den 

senare delen av 2000-talet har emellertid en sociokulturell förståelse 

synliggjort att sociala och kulturella strukturer är betydelsefulla faktorer för 

att skapa förståelse för såväl orsaker till som konsekvenser av mobbning 

(Bliding, 2004; Björk, 1999, Frånberg & Wrethander, 2011; Ringrose & 

Renold, 2010; Wrethander, 2007). Jackson (2006) synliggör till exempel i 

sin studie att olikhet, och då i princip vilken olikhet som helst som berör t ex 

fysiska attribut, beteenden, kläder, skolsvårigheter, rykte och hem-

förhållanden kan ligga som grund för att en flicka blir utsatt för mobbning 

(jfr Frånberg & Wrethander, 2011; Frånberg, 2013; Kolfjord, 2003). Studier 

pekar också på vikten av att utgå från barns egna erfarenheter och 

berättelser om mobbning för att synliggöra hur mobbning som fenomen och 

händelse konstrueras (se t ex Karlsson & Evaldsson, 2011).  

I de unga kvinnornas berättelser beskrivs mobbningen, utanförskapet och 

ensamheten i förhållande till ett annorlundaskap som de unga kvinnorna 

kände gentemot de andra barnen och gentemot skolans värld. Det 

annorlunda uppstod i relation till de andra barnens kommentarer och 

agerande och till de vuxnas oförmåga att förmedla till de unga kvinnorna att 

de faktiskt såg vad som hände. Det annorlunda beskrivs framförallt med 

utgångspunkt i det de själva inte var och i beskrivningarna framgår också att 

de många gånger visste hur de egentligen borde vara för att passa in. 

Annorlundskapet är en känsla som de direkt uttrycker, ofta med 

benämningar som till exempel att de själva var konstiga, udda eller bråkiga 

men det är också en diffus känsla som blir synlig mellan raderna i deras 

berättelser (jfr Berglund, 1998): 

Jag minns att mamma säger att jag inte tyckte om att vara där, att jag kände mig… 

Jag passade aldrig in, jag visste inte riktigt hur jag skulle passa in heller […] Men jag 

var en ganska konstig, envis unge, jag hoppade runt och gjorde allt min storebror 

gjorde och jag visste inte riktigt hur jag skulle vara en normal unge (skratt)… 

(Isabell). 

Känslan av annorlundaskap finns med i det perifera, som en underliggande 

betydelse när de berättar om att de inte fick vara med eller hur någon 

behandlade dem illa på grund av att de på olika sätt inte uppfattades vara 

som de andra. De berättar om ett yttre och ett inre som inte passade in; om 

hår som var för kort, vikt som var för hög och kläder som var fel och om 

känslor av att inte förstå, inte kunna handla rätt och om att vara ensam och 

udda (jfr Frånberg & Wrethander, 2011; Kolfjord, 2003). I berättelserna 

framgår att känslan av att inte vara som de andra ledde till en förvirring och 

till en osäkerhet om hur de borde agera och vad de borde säga i ett visst 

sammanhang. Detta fick i förlängningen betydelse för deras möjligheter att 

förstå sig själva som det de betraktar som normala.  
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Ingen riktig flicka  

Annorlundaskapet som de unga kvinnorna upplevde i låg- och mellanstadiet 

uttrycks också i relation till möjligheten, eller omöjligheten att vara flicka i 

ett givet sammanhang. Föreställningar om den egna och andras kroppar, 

beteende, kläder och vikt var ofta i fokus i de unga kvinnornas berättelser. 

En omedvetenhet om hur man skulle klä och bete sig i enlighet med rådande 

ideal kunde leda till ett begränsat handlingsutrymme och ett uteslutande ur 

gemenskapen (jfr Ambjörnsson, 2003). I de unga kvinnornas berättelser blir 

det synligt hur det rätta sättet att konstruera flickskap var onåbart för dem 

(jfr Skeggs, 1997): 

Jag vet inte hur allting började… Jag gillade ju sporter, jag hade ju en storebror som 

spelade innebandy och fotboll och vi var ju på fotbollsplaner och innebandyplaner 

varenda helg, så jag tror att det kan ha börjat där, att jag var intresserad av sport 

och det skulle ju inte tjejer vara. De skulle ju leka med dockor och gå runt i 

klänningar och sånt… Jag vet inte men jag har alltid varit småmullig, jag fick ju mitt 

bebishull så sent, eftersom jag var så tidigt född, så att jag gömde ju mig i kläder 

istället för att ta på mig något som jag kanske såg smalare ut i… Jag gick ju gärna 

runt i lite pojkflickiga kläder med stora tröjor och collegekläder och mjukisbyxor, och 

det skulle man ju inte heller göra… (Cimberly).  

I berättelserna gestaltas hur de andra elevernas kränkningar fungerade som 

ett sätt att markera de unga kvinnornas annorlundaskap och som ett sätt att 

göra dem medvetna om att de gjorde flicka på fel sätt (jfr Holm, 2008; 

Jackson, 2006). Deras hårfärg, hårlängd, kläder, vikt och sätt att förstå 

situationen blev ett mål för mobbning och också ett hinder för deras 

möjligheter att agera. Kulturella tolkningsramar om flickskap formas i såväl 

en samhällelig som en kulturell och historisk kontext. Vad som är accepterat 

flickskap i ett sammanhang kan variera och hänger nära samman med 

normer om andra sociala kategorier såsom ålder, klass och etnicitet 

(Ambjörnsson, 2003; Paechter, 2007; Ringrose & Renold, 2010). 

Feministisk forskning har gång på gång visat att positionen flicka associeras 

med en rad föreställningar och normer, förknippade med såväl inre som 

yttre egenskaper (se t ex Ambjörnsson, 2003; Reay, 2001, Walkerdine, Lucey 

& Melody, 2001). Inre egenskaper för flickskap handlar om att vara snäll, 

ordningsam och lagom (Ambjörnsson, 2003; Paechter, 2007; Ringrose & 

Renolds, 2010). Normer om det yttre, om utseende och kropp, hör till några 

av de viktigaste statusmarkeringarna i skolan och kläder, hår och vikt är en 

tydlig och central markör för olika former av flickskap (Holm, 2008; 

Jackson, 2006; Paechter, 2007). En ytterligare aspekt som är central för ett 

normativt flickskap är att vara socialt gångbar; att kunna bete sig på rätt sätt, 

att kunna säga rätt saker vid rätt tidpunkt och att ha rätt vänner (Holm, 

2008; Jackson 2006). Femininitet, och i det här sammahanget den specifika 

formen av femininitet som kan knytas till flickskap, är ett omsorgsfullt 

konstruerat yttre och inre som kan uppvisas och som formas utifrån rådande 
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normer och i relation till andra människor. För att kunna vara en flicka 

måste man alltså både se feminin ut och vara det men att vara lagom mycket 

flicka innebär olika saker för flickor i olika sammanhang (jfr Skeggs, 1997). 

Isabells beskrivning illustrerar detta:   

När jag gick i skolan, hade jag svårt att anpassa mig till nya människor. Jag hade 

enorma sociala problem med alla de andra ungarna. För det första så växte jag upp 

i förorten och i min klass så var vi nästan inga svenskar och jag var alltså total 

blond och hade kort hår medan de andra hade långt hår och kunde göra flätor och 

grejer. Jag kunde inte göra flätor, jag hade två tofsar och… De skulle jämt hålla på 

att leka indianer och jag fick inte var med för jag kunde inte se ut som en indian för 

indianer var ju inte blonda och det var killarna som fick vara cowboys… Jag hade 

problem med att få kompisar, enorma problem. Sen så vet jag inte hur det gick till, 

för jag har sett bilder och jag var en vältränad liten brud, men helt plötsligt så bara 

gick jag upp i vikt. Jag vet inte varför men jag gick upp i vikt och blev en liten sån 

här knubbig unge. Mitt hår blev mörkare så att det blev råttfärgat och jag fick 

glasögon. På typ två år så bara, pang, pang, pang, pang, pang… (…) Men då började 

de mobba mig och jag visste inte riktigt hur man skulle hantera det… (Isabell).  

Isabell menar att den främsta orsaken till att hon var konstig i sammahanget 

hängde samman med att hon var en av få elever som var svenska i den skola 

hon gick i. Isabell ger dock inte det faktum att hon var en av få svenskar 

något större förklaringsvärde för det annorlundaskap hon upplevde, kanske 

för att det utgjorde det normala i hennes situation. Det är i stället faktorer 

som kan länkas till kön som blir synliga i hennes berättelse. Kulturellt 

influerade former av kön påverkas av lokala sociala sammanhang och 

varierar från skola till skola (Paechter 2007; Reay 2001). Isabells berättelse 

avslöjar variation och rörelse av normativa former av femininitet och av 

maktstrukturer som är inbäddade inom dessa normativa föreställningar (jfr 

Lahelma, Arnesen & Öhrn, 2008).  

I de unga kvinnornas berättelser blir såväl de kulturella tolkningsramar 

som de anpassade sig till som det åtråvärda och rätta sättet att vara flicka på 

synliga. Dessa tolkningsramar handlade om både yttre attribut och om 

socialt accepterade förmågor. Den ideala flickan i det här sammanhanget 

lekte rätt lekar, var smal, hade långt hår, inga glasögon och varken för 

flickiga eller för bekväma kläder (jfr Jackson, 2006). Berättelserna visar att 

de unga kvinnorna accepterade positionen vid sidan av flickgruppen men att 

de ändå försökte passa in och ändra sig själva för att svara mot de krav och 

förväntningar som de upplevde ställdes. De färgade håret, bytte kläder, 

försökte lära sig andra sätt att bete sig och kämpade för att få vänner. Deras 

försök förändrade dock ingenting. Trots deras strävan efter att passa in fanns 

ändå skillnaden mellan dem och de andra kvar, både i de andras fortsatta 

uteslutning och i deras egna känslor av att inte kunna bli som de andra (jfr 

Young, 2000). I berättelserna framgår att känslan av annorlundaskap bestod 

och positionen som utanför förstärktes. 
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Vänskapsrelationer med andra flickor har betydelse för hur flickor 

förhåller sig till skolans värld (se t ex Aapola, 1992; Berggren, 2001; Gordon 

et. al., 2008; Hey, 1997; Ihrskog, 2006; Pijl, Frostad & Flem, 2008). De 

utgör ett sammanhang där flickor kan lära sig rådande normer och rätt sätt 

att vara samtidig som de också skyddar mot utanförskap och andras 

kränkningar (Berggren, 2001). För de unga kvinnorna i min studie var 

flickgruppen i många fall onåbar och stängd och de fick inte möjlighet att 

delta i den gemenskap som formas i vänskapsrelationer i skolan. De flesta av 

dem hade några eller någon enstaka vän i skolans värld men ofta var även 

vännen utanför och flera av de unga kvinnorna berättar som tidigare nämnts 

att det snarast var så att de blev över och därför också blev vänner. I de flesta 

av de unga kvinnornas berättelser om skolans värld utgör i synnerhet andra 

flickor referensramar till deras beskrivningar och förståelse av sig själva (jfr 

Ambjörnsson, 2003; Berglund, 1998; Berggren, 2001; Hey, 1997). Det är 

framförallt i förhållande till flickorna och flickgruppen som de unga 

kvinnorna upplever sitt annorlundaskap. I de få berättelser som handlar om 

pojkar är betydelsen av flickskapet inte synligt på samma sätt som i de 

berättelser som handlar om de andra flickorna. Pojke är dock närvarande på 

ett annat sätt i några av de unga kvinnornas beskrivningar av sig själva och 

det är när de beskriver sig själva som pojkflickor. När Cimberly tidigare i 

texten utvecklade sina tankar om varför hon blev utanför i skolan visar hon 

hur pojkflicka blev en möjlig position för henne att inta:  

Då började jag skolan och där blev jag utanför på grund av mitt tal och sen att jag… 

Jag har alltid varit lite överviktig och det hade jättemånga tjejer svårt att acceptera, 

och sen, eftersom att jag växte upp med min storebror och delade rum med honom 

och jag tycker det är jättekul att spela innebandy, jag tycker det är jättekul att spela 

fotboll… Jag var den där pojkflickan liksom… (Cimberly). 

De unga kvinnor som beskriver sig själva som pojkflickor gör det i relation 

till de kläder de använder, de aktiviteter de engagerar sig i och det sätt som 

de beter sig på. En pojkflicka beskrivs i litteratur och forskning som en 

subversiv feminin position som är uteslutande tillgänglig för flickor (se 

Paechter, 2007; Reay, 2001; Renold, 2008). Pojkflickan framställs som en 

position som en flicka aktivt gör när hon klär sig och beter sig som en busig 

och livlig pojke samtidigt som hon väljer bort normativa feminina känne-

tecken (Renold, 2008). I de unga kvinnornas berättelser verkar det 

emellertid som att positionen pojkflicka endast gav dem ett ökat 

handlingsutrymme och fördelar vid vissa tillfällen (jfr Paechter, 2007; Reay, 

2001) och då bara i relation till pojkgruppen. Jonnas berättelse illustrerar 

detta: 

Jag har aldrig varit så här jätteflickig, alltså jag har varit pojkflicka hela tiden. Jag 

har inte tyckt om att leka med dockor men jag vet att redan under dagis så… Alltså 

jag var ju inte med tjejer då och jag hade svårt redan på dagistiden att umgås med 



131 
 

tjejer för att de ville ju leka med dockor och sköta dockor i barnvagnen och det ville 

ju inte jag. Jag tyckte att det var jättetråkigt att leka med dockor men jag förstod 

inte att andra kunde tycka att det var kul, så att jag tror att det kanske var så att 

vissa… Det var vissa som inte accepterade [det]… (…) Jag var med pojkarna, det har 

jag alltid varit (Jonna). 

I andra studier som fokuserar positionen pojkflicka ges en bild av att 

pojkflicka i vissa sammanhang innebär en attraktiv position och att 

identiteten ofta är självvald, en form av bortval från femininiteten (Paechter, 

2007; Reay, 2001; Renolds, 2008). Även om de unga kvinnorna i den här 

studien till synes hade möjligheter att inta olika positioner, så visar deras 

berättelser hur handlingskraften var starkt begränsad och att handlings-

utrymmet erbjöd liten möjlighet att gå utanför normen (jfr Reay, 2001). I 

min studie verkar positionen pojkflickan vara självvald till en viss gräns men 

då snarast för att den andra positionen, flicka, var onåbar. Berättelserna 

illustrerar att pojkflicka snarare var en form av anpassning och något de 

unga kvinnorna iklädde sig för att dölja den inte accepterade flickkroppen. 

Den var också något de blev när de inte tilläts inta positionen som riktig 

flicka och i oförståelsen av de normer som var förknippade med den. Det kan 

också tolkas som att positionen pojkflicka blir ett accepterbart och kulturellt 

igenkännbart sätt att förklara det annorlundaskap de upplevde i relation till 

flickgruppen. Och kanske kan det också betraktas som att positionen som 

pojkflicka därför var mer attraktiv än positionen som bara annorlunda? 

Rätt och lagom  

I de unga kvinnornas berättelser om högstadietiden gestaltas annorlunda-

skapet i relation till flickgruppen på ett annat sätt. Här finns också 

beskrivningar av att inte passa in och även i dessa berättelser handlar 

annorlundaskapet om både yttre och inre individburna faktorer. I 

berättelserna lyfts tre aspekter som får betydelse för att de positionerar sig 

själva som annorlunda och ställs utanför. För att passa in och vara en rätt 

och lagom flicka i skolans högstadievärld krävdes ett utseende som var 

gångbart, ett agerande som var accepterat och vänner som hade rätt status 

eller möjlighet att förmedla rätt sätt att vara på (jfr Ambjörnsson, 2003; 

Berggren, 2001; Holm, 2008). Det var hela tiden tydligt uttalat vem som fick 

och vem som inte fick vara med: 

Det var en av de här tofstjejerna som var så dum, de har alltid varit ett par som har 

varit så här… Min attityd mot dem har alltid varit ”men tjejer, vad håller ni på med, 

kom igen”. De har varit elaka och dumma… Och sen så stod hon och coola gänget där 

och så kollade hon snett mot mig och så kollade jag snett mot henne och hon bara 

”men vad håller du på med, såg ni”… Och då gick jag bara därifrån och sen tänkte 

jag ”okej, det där var inte bra, jag är inte en sån person som gör sånt” men jag var 

tvungen, så då gick jag in igen och sa ”jag skulle bara säga förlåt för det jag gjorde, 

det var inte bra” och hon bara ”asså, vem tror du att du är egentligen, varför gör du 

så, du är fucking nobody”… (…) Jag bara darrade och blev så himla rädd och jag 
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bara kände ”men gud, hon har rätt, jag är fucking nobody”. Det var inte för att jag 

var det utan för att det för första gången uttalades vilka som är något och vilka som 

faktiskt inte är det, vilka som är ute och festar för de är ju något, och de som inte är 

det, de är liksom ingenting… (Sara).  

Det som dock skiljer sig från berättelserna om de första åren i skolan är att 

de unga kvinnorna inte längre accepterade positioneringen som annorlunda 

och att de inte alltid ville vara riktiga skolflickor. I berättelserna synliggörs 

hur kön samverkar med ålder i fråga om hur handlingsutrymmet formades. 

De visade motmakt mot de outtalade regler som fanns på skolan om hur 

någon kunde eller inte kunde se ut och vara. I berättelserna markerar de sin 

position gentemot de andra flickorna (jfr Berggren, 2001; Berglund, 1998) 

men det blev tydligt att det inte var godtagbart att protestera mot den 

position de fanns i. På så sätt lärde de sig också mot vad och hur det var 

möjligt för dem att visa motmakt (jfr Lundgren, 2000). Deras ovilja att 

anpassa sig placerade dem i en position vid sidan av och de berättar på olika 

sätt att det fick dem att känna sig osynliga. Händelser liknande den Sara 

berättade om visade vem som var någon, vem som inte var någon och vem 

som hade rätt att ta plats och sticka ut. Även Isabell berättar om en händelse 

när det blev tydligt för henne att hon inte kunde vara en del av 

skolsammanhanget eller tro att hon hade rätt att ta plats på lika villkor som 

de andra flickorna. Det var när hon började på en ny skola i högstadiet. Hon 

kallar den för snobbskolan, eftersom alla elever kom från en välbärgad 

medelklassförort och var jätterika: 

Jag hade ju just börjat få självförtroende och jag börjar där och kliver in och 

verkligen ”nämen, det här ska vara en nystart”. Jag kommer in med huvudet högt 

och ler och säger ”hej, jag är Isabell” och alla typ bara ”åh, tja, läget, var bor du?” 

och jag bara ”i Skogsängen”… Och då sket de allihop i mig igen och då började det 

igen och jag bara ”nej, jag vill inte”. Då började jag skita i skolan. Jag vägrade, det 

var, fan heller, jag ville inte gå i den där skolan och jag bara ”jag ska skolka tills de 

låter mig börja i Lillskolan… (Isabell). 

I de unga kvinnornas berättelser om högstadietiden illustreras det dubbla 

medvetande som Young (2000) skriver om. När de unga kvinnorna visar 

motmakt mot och vägrar leva upp till bilden av sig själva som de andra (och i 

viss mån även de själva) skapar genom handlingar och uteslutanden, visar 

det sig att det inte är möjligt för dem att inta någon annan position än den 

tilldelade. Det kan tolkas som att deras motmaktshandlingar möter 

motstånd och den enda utväg som återstår för dem är att lämna det 

sammanhang som om och om igen förmedlar till dem att de inte är värdiga 

en plats tillsammans med de andra. De unga kvinnorna använder de andra 

för att positionera sig själv som en typ av flicka samtidigt som de också 

definierar de andras positioner (jfr Berglund, 1998; Berggren 2001). Genom 

att positionera sig själva som motsatsen till dem samtidigt som de tydligt i 
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sina berättelser visar att de vägrade anpassa sig till deras regler och försök 

att ställa dem vid sidan av tar de tydligt avstånd från det som de andra var 

och till det som de andra försökte definiera dem som. På så sätt tog de till 

viss del tillbaka kontrollen och skapade en gräns mellan vilka de själva var 

och vilka de inte ville identifiera sig med (jfr Nilsson Lindström, 1998).  

I några av de unga kvinnornas berättelser om högstadietiden framgår att 

skolans dubbla karaktär skapade en konflikt rörande den sociala och 

institutionella tillhörigheten. Isabell berättar att hon började få vänner under 

högstadietiden men dessa vänner gick inte i hennes klass och inte på hennes 

skola. Bland eleverna i klassen kände hon sig utanför och i hennes sökande 

efter en social tillhörighet blev en institutionell tillhörighet omöjlig: 

Det var skittråkigt och jag hatade skolan. Jag var fortfarande med Alma men hon 

hade börjat hänga med Cilla och Lena som jag avskydde så jag blev ensam… Saga 

hade börjat i Mellanbyn, på teaterhögstadiet, så jag brukade dra dit eller så gick jag 

bara hem och låg och sov och tittade på tv och så gick jag till skolan och träffade 

Alma lite, och sen så började jag hänga på ungdomsgården och där lärde jag känna 

Pia och började hänga med henne och så lärde jag känna Nina… Nina hade börjat i 

Sagas klass och då började de snacka och så blev vi alla kompisar, och jag orkade 

inte med skolan för Pia gick i en annan klass… (Isabell). 

De unga kvinnornas avståndstagande från den grupp som de kände sig 

utanför i samt deras anpassning till kamratgruppen där de kände tillhörighet 

hade till följd att de inte kunde delta i skolans pedagogiska verksamhet. Även 

Natalie berättar om ett liknande val, där valet av kamratgruppen hindrade 

henne från att delta i undervisningen. När vi träffas vid det sista tillfället, 

nästan tre år efter vårt första möte, frågar jag Natalie om vad hon själv 

tänker var orsaken till att hon började skolka under högstadiet och då 

berättar hon att: 

Alltså, om jag hade valt en annan kompiskrets och hade lyssnat på mig själv så hade 

jag skött min skola, jag hade pluggat och jag hade gått ut med betyg och tagit 

studenten men jag valde att lyssna på mina vänner och jag valde att gå deras väg, 

för att jag ville passa in… (A: Var det därför du valde den gruppen, för det kanske 

fanns en annan grupp också…?) De var redan mina vänner och de träffade nya 

vänner som de började hänga med och jag ville inte vara plugghästen så då började 

jag hänga med de som skolkade… De som pluggade blev mobbade och jag ville inte 

bli som dem så då valde jag att gå den vägen… (…) Det är ju egentligen inte coolt att 

skolka, man ska ju plugga och gå den vägen men… (Natalie). 

Den åtråvärda tillhörigheten med de jämngamla kamraterna omöjliggjorde 

en institutionell tillhörighet. De unga kvinnorna berättar att de blev ställda 

inför ett val; att välja att umgås med vännerna som skolkade eller att välja att 

plugga. Dessa två valmöjligheter framstår i de unga kvinnornas berättelser 

som oförenliga. De vågade inte ta risken att framstå som en plugghäst 

eftersom det inte var en position som var gångbar i den kamratgrupp som de 

önskade tillhöra. I berättelserna framgår att en tillhörighet till kamrat-



134 
 

gruppen hindrade dem från att agera skolelev och omöjliggjorde ett 

prestationsinriktat förhållande till skolan. Det finns ett antal studier som 

visar att rådande maskulinitetsideal skapar en form av antipluggkultur vilket 

antas hindra pojkar från att delta i undervisningen på samma villkor som 

flickorna (se t ex Björnsson, 2005; Frosch, Phoenix & Pattman, 2002). I min 

studie framgår att tesen om antipluggkultur också är viktig att lyfta fram i 

fråga om flickors prestationer i skolan. De unga kvinnornas berättelser 

synliggör på ett tydligt sätt att ett prestationsinriktat förhållningssätt 

gentemot skolan handlar om mer än kön, och att frågor om ålder, social 

bakgrund, relationer och mobbning är viktiga faktorer att ta i beaktande i 

förståelsen av elevers prestationer och möjligheter att vara delaktiga i 

skolans värld. 

* 

I de unga kvinnornas berättelser om högstadietiden synliggörs hur osynliga 

antaganden och otalbara regler formar deras handlingsutrymme och därmed 

möjligheter att agera. Felaktiga klädval, en icke godtagbar bostadsort, val av 

kamratgrupp och en blick på fel ställe och mot fel person får konsekvenser 

som ytterligare poängterar det annorlunda och som än tydligare bekräftar att 

vissa får vara en del av skolans värld och vissa inte. Holm (2008) konstaterar 

att synlighet framstår som den viktigaste faktorn för ett lyckat formande av 

såväl feminitet som maskulinitet i skolan. Att vara synlig handlade i hennes 

studie om att märkas och sticka ut men på ett rätt och lagom sätt, vilket 

eleverna kunde göra genom sitt utseende, sitt agerande eller genom vilka de 

umgicks med. När det gällde utseendet handlade det framförallt om att 

räknas som snygg; om att klä och sminka sig på rätt sätt. Ifråga om agerande 

så var det framförallt ett utåtriktat sätt och en social förmåga som 

framhävdes och när det kom till umgänget så handlade det i första hand om 

att få vara med i den rätta gruppen, tillsammans med de populära.31 I 

Berggrens (2001) studie av arbetarflickors identitetskonstruktion framgår att 

det viktigaste för flickorna var att passera som normala elever (jfr Hey, 1997; 

Skeggs, 1997) och i likhet med Holms resultat innebar det att vara rätt och 

lagom; lagom duktig och lagom annorlunda. Det vanliga framstår som 

angeläget att nå och till skillnad från eleverna i Holms studie, som lyfte fram 

vikten av att sticka ut (visserligen inom en lagomgräns), framhåller flickorna 

i Berggrens studie att allt handlar om att passera som vanlig och att därmed 

inte sticka ut. I min studie visar de unga kvinnornas berättelser att lagom 

inte verkar vara tillgängligt för dem och att deras sätt att sticka ut ofta 

betraktades som felaktigt och istället positionerade dem som avvikare. 

                                                             
31 Det är viktigt att lyfta fram att Holm (2008) konstaterar att de idealnormer som beskrevs för de skolor som 

hon undersökte framförallt låg ”i linje med vad som vanligen förknippas med ett medelklassideal”(s, 139).  
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Gränserna för deras handlingsutrymme formades i relation till deras sociala 

position och till deras egna och andras antaganden om att de inte fick eller 

kunde passa in. Dessa antaganden uppstod i sin tur i förhållande till 

kulturella tolkningsramar i form av både uttalade och dolda normer rörande 

flickskap i den sociala skolvärlden.  

Berättelserna visar att de unga kvinnorna upplevde att det alltså fanns ett 

mer eller mindre vedertaget och i det lokala sammahanget rätt och riktigt 

sätt att göra flicka i skolans värld. Förståelsen av denna riktiga flicka 

formades i relation till rådande villkor i och omkring skolvärlden (jfr Öhrn, 

2002a). För att göra den riktiga skolflickan på skolans främre scen krävdes 

kunskap om rollen samt möjlighet att följa den vedertagna normen och det 

krävdes också att de unga kvinnorna ändrade sig själva och anpassade sig till 

rådande kulturella tolkningsramar (jfr Ambjörnsson, 2003). Det kan därför 

betraktas som att de unga kvinnorna rörde sig logiskt med utgångspunkt i de 

ramar de hade att förhålla sig till samt utifrån de förutsättningar som deras 

sociala position medgav (jfr Holm, 2008).  

Skilda världar 
De unga kvinnornas berättelser om att inte passa in i skolans värld handlar 

också om att de på olika sätt inte kände sig som en del av skolvärlden. Olika 

faktorer i och utanför skolans verksamhet gjorde att de hade svårt för att 

vara eller inte tilläts vara delaktiga. I kontrast till berättelserna som 

gestaltade upplevelser av annorlundaskap som framförallt grundade sig på 

upplevelser av mobbning visar det här avsnittet istället berättelser om 

annorlundaskap som formades i relation till världen utanför skolan och till 

skolvärldens oförmåga att förmedla till de unga kvinnorna att de faktiskt var 

en del av skolans värld på samma premisser som alla andra. 

Berättelserna visar hur de unga kvinnornas vardag präglades av det 

upprepade resandet mellan familje- och skolvärlden (jfr Boukaz, 2007). I 

några berättelser gestaltas hur den sociala världen i familjen gjorde att de 

hade svårt att ta till sig skolans ramar och regler. De olika vardags-

verkligheter som de levde i utspelade sig under skilda förutsättningar (jfr 

Bergecliff, 1999). Skolvärldens form var långt ifrån den värld som de var 

vana vid från familjen och det blev svårt att kombinera de två världarna. De 

unga kvinnorna som levde kaotiska vardagsliv berättar att de var vana att 

styra sin egen tid och att de levde i en familjevärld som visserligen var 

oförutsägbar men ändå välkänd för dem. I relation till deras familjevärld 

framstod skolvärlden som ny och underlig. Mika, som levde i en familjevärld 

utan ramar och regler, berättar att hon var van att styra en stor del av sin 

vardag. För henne blev skolans snäva ramar svåra att förhålla sig till: 

Man var tvungen att lära sig saker… (…) Man kunde inte bara få gå omkring och 

göra det man tyckte var kul, utan man var tvungen att sitta där… (A: Hur reagerade 
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du på att du bara var tungen att sitta och göra?) Jag blev ju stökig jag och jag vet att 

den första tiden, typ så här, alltså sexårs, det är ju typ samma sak som ett dagis, 

man gjorde ju ingenting där, men ettan och tvåan vet jag att… Ja, jag var häftig helt 

enkelt (skratt)… (Mika).  

Den sociala världen i familjen hade betydelse för både de unga kvinnornas 

möjligheter att ta plats i skolan och för deras möjligheter att förstå och 

anpassa sig till skolans normer. Berättelserna visar hur deras annorlunda 

hemsituation medförde att de upplevde att de inte passade in och att de 

trodde att även de andra barnen betraktade dem som annorlunda (jfr 

Frederick & Goddard, 2010). Kristin berättar att hon tror att hon blev 

utanför bland annat för att hon var familjehemsplacerad: 

Man började skolan eller ja, förskolan, när jag var sex då, så jag började ju sexårs… 

Det var ju mest lek, jag lekte mest själv där också, på grund av mina klasskamrater, 

eller vad man ska säga… De visste ju att jag inte bodde med mina riktiga föräldrar, 

så jag var väl lite udda… (Kristin). 

I berättelserna framgår att ett annorlunda familjeliv och föräldrar som inte 

var som föräldrar förväntades vara hade till följd att de unga kvinnorna blev 

ställda utanför och även ställde sig själva vid sidan av. Livshändelser som 

utspelade sig i och omkring familjen gjorde direkta avtryck även i skolans 

värld och de unga kvinnorna berättar hur efterspelet efter många svåra 

livshändelser påverkade deras möjligheter i skolvärlden (jfr Kolfjord, 2003). 

Händelser i familjevärlden, såsom en rörig familjesituation i allmänhet eller 

mer specifika händelser som t ex att föräldrarna missbrukade, var sjuka eller 

dömdes till fängelse, upptog en stor del av de unga kvinnornas tankevärld. 

Det medförde att de hade svårt att vara närvarande i skolvärlden och att 

hitta ett sätt att agera i skolan. Några av de unga kvinnorna berättar att de 

ändå gick till skolan men att de inte deltog i undervisningen: 

… Jag fick ju gå dit vissa dagar, bara vid vissa tillfällen och inte så ofta, men jag var 

ju bara där, jag gick aldrig på lektioner, så jag gick ut sjuan med inga betyg, åttan 

med inga betyg och nian med inga betyg, men jag fick inte gå om… (skratt) (…) (A: 

Men hur försökte de göra på skolan, hur försökte de lösa situationen för dig?) Nej, 

det var ju prat om att jag skulle få jobba bara med svenska, matte och engelska, men 

det drog aldrig igång, jag var skoltrött… (Mika). 

När de unga kvinnorna berättar om att de gick till skolan men valde att inte 

gå på lektioner kan det tolkas som att de å ena sidan ändå sökte en 

gemenskap och ett sammanhang att tillhöra, men att de å andra sidan 

skapade ett eget utrymme i skolan där de genom att återta kontrollen över 

sin tillvaro också kunde visa motmakt mot en undervisning som de inte 

kände sig delaktiga i, kände motivation inför eller upplevde som meningsfull 

(jfr Lundgren, 2000; Mac An Ghaill, 1988; McRobbie, 1991).  
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I berättelserna blir tydligt att de unga kvinnorna kände sig ensamma och 

att de både valde och tvingades att spela en roll i olika sammanhang (jfr 

Kolfjord, 2003). Rollerna de spelade hade olika syften och handlade bland 

annat om att skydda sig själv och samtidigt göra sig själv synlig, som Kristins 

berättelse visar:   

… Men, alltså, jag blev äldre och började förstå saker och ting, började undra mer 

och började tänka mer och, ja, men man började helt enkelt förstå, hitta samband… 

och då blev det ju jättejobbigt… Och när jag var ny i den staden och folk frågade ”kan 

jag följa med dig hem?”… Och om min mamma, jag har ingen mamma (A: Nej… att 

du började fundera mer på saker runt omkring i livet och så påverkade det?) Mmm, 

och så blev jag ju vald att vara klassens clown… Det var väl, jag kände väl att jag 

kanske behövde göra så för att få bekräftelse också, eftersom jag hade varit så jävla 

osynlig innan… (Kristin). 

Rollerna fyllde också en mening då de kunde låta den unga kvinnan dölja sin 

hemsituation. Den rollen som spelades då var en roll där den unga kvinnan 

försökte att framstå som en normal elev. Rädslan för att avslöja gjorde att de 

anpassade sig, försökte passa in i gruppen och valde att byta sammanhang 

om det uppstod en risk för att avslöja. Mika förklarar till exempel varför hon 

bytte skola i årskurs tre:   

… Jag kunde liksom skapa ett nytt mönster (A: Som ingen kände till?) Mmm, börja 

om på en ny person liksom…(A: Ja, vilken person blev du, fortsatte du att hålla den 

här utåt personen?) Ja, mmm... Det var jag tvungen till… (Mika). 

Den sociala värld där de unga kvinnorna försökte att synliggöra sig själva och 

samtidigt dölja sin familjesituation var framförallt skolvärlden. Mika 

berättar att hon blev olika jag i olika sammanhang; i förskolan, i skolan, 

inför vänner och i familjen och det framgår av berättelsen att många av dessa 

olika jag ytterst strävade efter att hålla hemsituationen dold. Mika fann en 

strategi och en koreografi för detta genom sitt sätt att vara en person på den 

främre scenen, i ett yttre sammanhang i skolans värld och en annan person 

på den bakre scenen, i ett inre mer dolt sammanhang i familjevärlden samt 

genom att, både utåt och inåt och i såväl det materiella som det sociala 

rummet, tillrättalägga vardagslivet i familjen (jfr Goffman, 1974a). Tillrätta-

läggandet på den främre scenen handlade framförallt om att för omvärldens 

blickar skapa ett normalt familjeliv/dölja det existerande familjelivet, till 

exempel genom att i skolan agera på ett sätt som inte drog till sig andras 

blickar och intresse samt genom att undvika situationer där familjelivet 

kunde avslöjas. Parallellt med detta yttre tillrättaläggande existerade livet på 

den bakre scenen, som ytterst handlade om att skapa en dräglig tillvaro i 

missbrukets närhet (jfr Trulsson, 2003). Denna koreografi och detta 

tillrättaläggande blir framförallt synligt när Mika beskriver sig själv i olika 

situationer. På den främre scenen, i skolan, spelade Mika en roll som gav 
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förutsättningar för henne att betraktas som och vara en glad, populär och 

utåtriktad tjej: 

… Typ, så här, i skolan, då var jag typ liksom, jag var ju snäll, jag kunde ju hjälpa 

alla, men jag hade ändå mitt eget race där… Ja, det var ingen som såg ner på mig 

och det var typ ingen som visste hur allting egentligen låg till, utan jag var… Jag 

kände ju de som gick i äldre klasser, så jag var ju populär redan då. Alltså [jag] var 

ju som en liten glad utåt tjej… På fritiden, så här hemma eller när jag var med 

kompisar, det beror ju helt och hållet på vilka det var, men det var typ samma sak 

där, för att inte deras föräldrar skulle göra några anonyma anmälningar… (Mika). 

På den bakre scenen, i hemmet, intog Mika en annan roll, en roll som 

framförallt styrdes av situationen i familjen. I Mikas berättelse om den rollen 

kan det tolkas som att hon i egentlig mening inte tillskriver det jaget epitetet 

roll:  

… och sen när jag var hemma då var jag bara, då var jag bara där liksom, då blev 

det som det blev (skratt) (…) Om det var jättebra, då var jag jätteglad och ja, kunde 

nästan göra bakåtvolter, men om allting var fördjävligt, då var jag nere, alltså då 

var jag den ledsnaste på hela jorden, då mådde jag sämst… (Mika). 

När de unga kvinnorna spelar en roll i skolan kan det tolkas som att de 

förhandlar om normalitet mellan olika vardagsverkligheter och sociala 

världar. Rollspelandet, och berättelserna om känslan av att de själva kunde 

styra vem de vill vara i olika sammanhang, kan tolkas som handlingskraft i 

form av intryckskontroll och som ett försök att undkomma andras negativa 

värderingar och bedömningar (jfr Goffman, 1963). Intagandet av en roll kan 

också betraktas som de unga kvinnornas försök att förena de olika världar de 

levde i utan att behöva bryta med eller ta avstånd från den sociala världen i 

familjen där de signifikanta andra fanns (jfr Perez Prieto, 2006). Det är dock 

viktigt att notera att berättelserna visar att rollen som de unga kvinnorna 

spelade inte alltid var självvald utan snarare ett framtvingat val i brist på 

annat och i relation till ett begränsat handlingsutrymme, som formades i 

förhållande till en önskan om att dölja en del av sitt liv. Och samtidigt som 

de utövade intryckskontroll och försökte dölja sitt eget mående eller sin 

hemsituation önskade de ändå att någon skulle se förbi rollen de spelade.  

Våldet och skolan 

Även i berättelserna som handlar om skolans värld är våld som livshändelse 

framträdande. Det var en av de svåra livshändelserna utanför skolans värld 

som allra tydligast följde med in i och påverkade de unga kvinnornas 

skolsituation. Joleen som levde i en familj där pappan slog berättar att hon 

kände en rädsla som fanns med stora delar av dagen och påverkade hennes 

möjlighet att delta i skolans undervisning:  
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När pappa bodde hos oss så var jag mycket mer okoncentrerad på skolan. Jag var 

tvungen att tänka på vad de höll på med där hemma och vad som hände… […] 

Jamen, det var ju fortfarande ganska ostabilt, man visste inte vilket ben man skulle 

stå på och hur det skulle vara när man kom hem. Oftast så var det inte så bra när 

man kom hem. Det var ju alltid bråk och så, och det var ju inte min mamma utan det 

var ju han som höll på… (Joleen). 

Tankar på vad som hände i hemmet under tiden Joleen var i skolan och oron 

för att mamman skulle utsättas för våld var hela tiden närvarande. 

Berättelserna gestaltar att även de direkta konsekvenserna av pappornas 

kränkningar och våld följde med in i skolans vardag, till exempel genom de 

unga kvinnornas reaktioner mot det våld de utsattes för; när de drog sig 

undan, kände skam och skuld och när de tog till sig de kränkande ord och 

handlingar som de blev utsatta för:   

Det har påverkat ganska mycket, alltså… Situationen hemma, till exempel med 

Anders, hans hackande gjorde att jag inte klarade av att gå upp och ställa mig inför 

folk, alltså framför en klass… (Isabell).  

Berättelserna gestaltar också hur de unga kvinnorna var ensamma i sin 

upplevelse av våld, ensamma på en rad olika sätt. De hade ingen att dela 

upplevelsen med samtidigt som det inte heller var någon i omgivningen som 

förmedlade till dem att de faktiskt såg det som hände (jfr Kolfjord, 2003). 

Vid de få tillfällen som de unga kvinnorna berättade för någon om hur de 

blev behandlade fick de dessutom uppleva att situationen förvärrades. 

Isabells berättelse om hennes möte med en kurator exemplifierar detta, när 

hon berättar att kuratorn ringde hem till styvpappan trots att Isabell bett 

henne att inte göra det: 

… och så ringer de och sen då får jag ju ett rent helvete för att jag fläckar ner hans 

rykte… (A: Så de ringde hem fastän du sa att du inte ville det?) Ja, de tyckte att det 

var det bästa för mig som var så ung och inte förstod mitt eget bästa… Då blev det 

ännu värre. Då började han kunna… Hans stubin med min lillebror, den var så här 

[visar med händerna långt mellan], min lillebror kunde göra saker hela tiden och 

Anders bara ”Max, nu gör du det” och Max bara ”NEJ”. Sa jag nej en gång så bara 

”VAD I HELVETE; DU HAR INGEN RESPEKT!” … Och så startade ett helvete. Vi 

bråkade varenda dag i flera år… (Isabell).  

Skolan är en viktig miljö för barn och ungdomar. Professionella i skolan har 

en stor möjlighet att uppmärksamma och se barn och ungdomar som lever i 

socialt utanförskap. Forskning visar emellertid att barn och ungdomar ofta 

har svårt att berätta om svåra hemförhållanden (Hindberg 2006) och när de 

gör det verkar vuxna ha svårt att lyssna. En stor del av de barn och 

ungdomar som kontaktar BRIS berättar till exempel att de inte har en enda 

vuxen som lyssnar på dem eller som stödjer dem (BRIS-rapport 2008). Även 

de unga kvinnornas berättelser visar att det inte fanns någon vuxen att 
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berätta för (jfr Frederick & Goddard, 2010), och när de väl berättade för 

någon upplevde de att den vuxne varken lyssnade eller tog deras parti. 

Våldtäkter 

Några av de unga kvinnorna berättar om upplevelser av våld och övergrepp 

där unga män var förövare. I berättelserna framgår tydligt att våldet fått 

genomgripande konsekvenser, och då framförallt för deras möjligheter i 

skolvärlden. De unga kvinnornas berättelser handlar om de yttre hindrande 

faktorerna som våld och övergrepp formar och om de effekter övergrepp och 

ett kontrollerande och våldsamt förhållande kan få. De unga kvinnorna som 

blivit utsatta för övergrepp av jämnåriga unga män berättar att deras 

mående efter händelserna påverkade deras liv på flera sätt (jfr Wiklund 

et.al., 2010). Det medförde att de hade svårt att delta i skolans undervisning. 

Frånvaron och deras svårighet att rikta fokus mot undervisningen ledde fram 

till skolavhopp, dåliga betyg och självexkludering. Natalie är en av de unga 

kvinnorna som berättar att hon blev utsatt för en våldtäkt när hon var 

tretton år. Förövaren var en jämnårig pojke som hon var bekant med och 

våldtäkten inträffade på en fest:  

Det var en sommar och jag hade klätt mig för att det var varmt. Jag hade en kjol och 

tröja, som många tjejer har på sommaren… Sen så ringde min killkompis till mig och 

han bara ”jag ska ha en fest, vill du komma över”, så då gick jag med en tjejkompis 

dit och då blev jag jättefull och sa till henne att ”jag sover över här, jag kommer 

aldrig att kunna åka hem så här” och hon bara ”är det lugnt?” och jag bara ”ja, åk 

hem, jag vet hur dina föräldrar är, åk hem så hör jag av mig till dig imorgon”… Sen 

så däckade jag och så vaknade jag av att han våldtar mig… Jag får panik och lyckas 

få bort honom och åker hem, och då slängde jag alla mina kläder och så duschade 

jag tio gånger den dagen, och jag var så här ”det är mitt fel, det är mitt fel, jag skulle 

aldrig ha haft de där kläderna, jag skulle aldrig ha druckit så där mycket”… (…) (A: 

Och… det var ingenting som ledde till att du anmälde honom?) Nej, jag vågade inte 

för jag la ju allting på mig själv och ”det är mitt fel” och så här. Jag gick hela tiden 

runt och tänkte att ”du får skylla dig själv, det var ditt fel för att du hade sådana 

kläder på dig, det är klart att han gjorde så mot dig”… (Natalie). 

Natalie berättar att våldtäkten och hennes mående efter den påverkade 

hennes tillvaro i skolan:  

De frågade mig och jag sa ”nämen, jag är skoltrött bara, det är bara det, jag 

kommer imorgon”, så jag berättade ingenting om det här, jag litade inte på någon i 

skolan, det var verkligen så. Och när jag väl var i skolan då satt jag i kafeterian med 

de andra, jag gick aldrig på mina lektioner… (…) Alltså jag gick på möten med 

rektor, med skolsyster, med kuratorer och såna saker, men det hjälpte inte. Jag är 

envis av mig och har jag bestämt mig för en sak så gör jag det och då kan inte någon 

ändra på mig, så jag orkade liksom inte, jag tänkte på det där hela tiden… (Natalie). 

Natalie berättar vidare att hon började använda droger i större utsträckning 

för att döva sina känslor, och hon hade svårt att delta i skolans undervisning. 

Hon vågade inte berätta för någon om det som inträffat och tankarna på 
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våldtäkten upptog en stor del av hennes vardagliga liv under flera år efter 

händelsen. Berättelsen visar att Natalie la skulden på sig själv efter 

våldtäkten och kontakten med skolans kurator förmedlade också till Natalie 

att skulden var hennes och att våldtäkten var något hon måste fortsätta dölja 

för omvärlden: 

Jag gick till en kurator, men jag gick därifrån för att jag hatade henne, hon var 

verkligen sån här… Jag tog in våldtäkten i det här och hon sa ”det är klart att det 

hände dig, du har såna kläder, du är full, då får du skylla dig själv”, och så gick jag 

därifrån för att jag ville inte ens prata med henne om hon skulle vara sån. Sen har 

inte jag pratat med någon om det för då brast min tillit till kuratorer och då blev jag 

så ”nej, jag vill inte prata med dem”… (Natalie).
 
 

I en feministisk betraktelse är våld mot kvinnor en företeelse som är socialt 

producerad, legitimerad och vidmakthållen, med grund i patriarkala 

strukturer och ojämlika könsrelationer. Det betyder att såväl förståelsen av 

vad som är en riktig våldtäkt som vem som är ett riktigt, oskyldigt offer 

konstrueras i sociala, politiska och kulturella sammanhang (jfr Andersson, 

2004). I talet om våldtäkter är det många gånger kvinnan som blivit utsatt 

som är i centrum (se t ex Anderson & Doherty, 2008). Hennes klädval, 

uppförande, grad av nykterhet och val av agerande synliggörs och debatteras 

i alltifrån rättsliga till mediala och andra sociala sammanhang (se t ex 

Andersson, 2004). Våldtäktsmyter (eng. rape myth, se t ex Anderson & 

Doherty, 2008; Deming et. al., 2013) är ett begrepp som används inom 

feministisk forskning om våldtäkt och begreppet är användbart i en 

förståelse av de unga kvinnornas berättelser. Begreppet syftar till kulturella 

tolkningsramar om våldtäkter, offer och förövare, föreställningar som växer 

ur stereotypa antaganden grundade i normer om femininitet, maskulinitet 

och normativ heterosexualitet. Våldtäktsmyter är vardagliga argument som 

lägger ansvaret för våldtäkten på kvinnan genom att förorda att kvinnor 

provocerar fram sexuellt våld när de klär och beter sig utmanande, befinner 

sig på olämpliga ställen, dricker sig fulla samt genom att de inte tydligt säger 

nej (Anderson & Doherty, 2008; Deming et. al., 2013; Jeffner, 1997). Det 

medför att de kvinnor som utsätts för våldtäkt både måste hävda att det de 

varit med om kan klassificeras som våldtäkt och att de är riktiga offer (jfr 

Burt & Estep, 1981, ref. i Anderson & Doherty, 2008).  

När de unga kvinnorna berättar om de våldtäkter som de blivit utsatta för 

av yngre män kretsar deras berättelser runt deras egen del i händelserna. 

Även om de direkt i berättelserna hävdar att de blev utsatta för en våldtäkt 

förmedlar deras berättelser och vidare upplevelser av händelsen och det som 

följde på den att definitionen vilar på gungfly. I deras berättelser synliggörs 

hur de söker stöd för sin tolkning av händelserna som våldtäkter men i såväl 

omgivningens bemötande (ifrågasättande, tystnad eller skuldbeläggande), i 

deras egen berättelse (som framförallt utgår från deras egen del i händelsen) 
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som i efterverkningarna av våldtäkten (dåligmående, missbruk, själv-

skadande) omdefinieras våldtäkten till att bli något som handlar om dem 

själva (jfr Anderson & Doherty, 2008). Natalies berättelse visar hur hon 

förhåller sig till föreställningen om vad som är en våldtäkt och vem som är 

ett offer. Hon funderar över om hon kan vara ett riktigt offer eller om hon 

själv var att skylla, och mötet med skolkuratorns agerande stärkte detta 

antagande. Även skolans försök att hjälpa Natalie förmedlade återigen till 

henne att det var hon som var problemet:  

Alltså jag hamnade ju i lilla gruppen där det bara gick killar, du vet, det var 

problembarnen i skolan… Där hamnade jag och jag bara ”det är bara killar här, 

varför ska jag gå här?”, så jag slutade gå där. Jag var verkligen så att ”jag vill inte 

gå med de här för de har verkligen problem, men det har inte jag” för jag tyckte att 

det jag gjorde det var normalt, det var inget fel med det. Jag sa att ” de bråkar, de 

gör det, det jag gör det har en anledning, jag har en anledning till varför jag gör 

det”… Så jag slutade gå dit… (Natalie).  

Unga mäns våld i nära relation 

Några unga kvinnor berättar om hur de under de tidiga tonåren utsatts för 

våld av unga män som de hade en längre kärleksrelation med. De unga 

männens våld och kontroll utgjorde ett direkt hinder bland annat genom att 

de hindrade den unga kvinnan från att gå till skolan. Mika var tretton år när 

hon träffade den åtta år äldre Mats. På grund av omständigheter i hennes 

familj som medförde att hon inte längre kunde bo hemma, flyttade hon in till 

honom omedelbart. Hon berättar att han använde droger, drack mycket 

alkohol och misshandlade henne dagligen, både fysiskt och psykiskt, och 

våldtog henne regelbundet. Mika ville egentligen lämna pojkvännen men 

stannade ändå kvar eftersom han hotade med att döda henne om hon gick 

ifrån honom. Hon hade heller ingen annanstans att ta vägen eftersom 

hennes föräldrar var hemlösa. Det var ingen som upptäckte något och Mika 

vågade heller inte berätta för någon. Under tiden som Mika bodde hos 

pojkvännen började skolan gå allt sämre. Han kontrollerade henne hela 

tiden och hindrade henne från att gå till skolan:  

Jag fick inte gå ut (…) jag fick inte gå ut utanför dörren (…) Jag fick inte träffa 

kompisar, jag fick inte ha några killkompisar, det var inte bra om jag gick till skolan 

för då kunde jag ju träffa alla, jag fick inte ha min telefon… (Mika).  

Mika berättar att hon nästan aldrig var i skolan under högstadietiden och 

när hon väl var där gick hon inte på lektionerna. Pojkvännen tvingade Mika 

att börja använda droger och efter ett tag tillsammans med honom använde 

Mika droger även i skolan. Hon berättar att det aldrig var någon som 

upptäckte något i skolan och inte heller någon som försökte hjälpa henne. 

Det tycker Mika är konstigt för hon tror ändå att de vuxna i skolan 

uppmärksammade hur hon hade det. När jag träffade Mika för sista gången 
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hade hennes före detta pojkvän nyligen blivit dömd till sex års fängelse för 

bland annat grov misshandel, grov våldtäkt mot barn och frihetsberövande. 

De unga kvinnornas berättelser visar att ett våldsamt förhållande utgör ett 

indirekt och direkt hinder då de unga männens kontroll begränsade den 

unga kvinnans livsrum och möjligheter i skolvärlden. Det påverkade deras 

möjligheter att delta i undervisningen och kamratgruppen och det hade 

betydelse för deras möjligheter att fortsätta vara i skolans värld. Amandas 

berättelse om sitt förhållande med en ung man visar också hur ett våldsamt 

förhållande ledde fram till en rad livshändelser som förändrade hennes liv 

och satte stopp för hennes möjligheter att fortsätta skolgången. Den unga 

mannen kunde inte acceptera att Amanda ville lämna honom. Han var 

kontrollerande och fanns hela tiden i närheten, i hennes liv och i skolan:  

Så känner jag på ett sätt och på ett annat sätt när jag tänker på det så känner jag att 

jag önskar att jag aldrig någonsin hade gett mig in i det där. När jag väl var inne i 

förhållandet, när det väl började bli, då kunde jag inte ta mig ur det liksom… Då var 

det bara vi… och det var som att vi levde i en bubbla och den krympte och krympte 

och det kvävde ju mig till slut. Jag visste inte vad jag skulle göra för att ta mig ut… 

Det var det som hände på slutet… Att jag kände bara att nu får det vara nog… 

(Amanda). 

Amanda försökte lämna pojkvännen men det gick inte. Han fanns i skolan, 

på idrottsklubben, han valde att börja på samma gymnasium som Amanda 

och han hotade med att ta sitt liv om hon skulle gå. I början av höstterminen 

i årskurs ett fick Amanda till slut panik. Förhållandet till pojkvännen och 

den situation som skapades när Amanda om och om igen försökte ta sig ifrån 

honom ledde fram till en ohållbar livssituation. Amanda blev i samband med 

en händelse tvångsomhändertagen och i och med det förändrades hennes liv 

markant. När Amanda gick ut nian, ett halvår innan tvångs-

omhändertagandet, hade hon höga betyg i alla ämnen och hon beskriver sig 

själv som mycket skolmotiverad. Under den första tiden på Grankullens 

institution försökte hon läsa en gymnasieutbildning på distans men vid vårt 

andra möte hade hon lagt studierna åt sidan. Hon hade svårt att samla 

tankarna och svårt att motivera sig till att läsa när det inte fanns någon som 

drev henne framåt.  

I undersökningar om förekomsten av våld mot kvinnor framstår unga 

kvinnor ofta som en särskilt utsatt grupp (se t ex Chung, 2007). En större 

svensk undersökning visar att nästan 30 % av kvinnor mellan 18-24 år hade 

upplevt någon form av våldshandling riktad mot dem (Wijma, Samelius, 

Wingren & Wijma, 2007). Unga kvinnors vardag framställs generellt som 

mer våldsrelaterad än äldre kvinnors och det könsrelaterade våldet riktat 

mot unga kvinnor, i form av verbala trakasserier och fysiska övergrepp, lyfts 

i olika sammanhang fram som allarmerande (se t ex Barnombudsmannen, 

2010; BRIS, 2012; Wiklund et. al., 2010). Eftersom livssituationen ser olika 
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ut under livets gång har våldet betydelse på varierande sätt beroende på 

vilken ålder individen befinner sig i (Kulkarni, 2006). Trots att unga kvinnor 

är en grupp som utmärker sig i statistik om våld finns begränsat med 

forskning som fokuserar unga kvinnors erfarenheter och konsekvenser av 

våld i egna parrelationer (Wiklund et.al., 2010). Ett vanligt antagande är att 

våld som unga kvinnor utsätts för inte har lika allvarliga konsekvenser som 

för vuxna kvinnor, bland annat eftersom de förutsätts kunna lämna 

förhållandena lättare då det varken finns gemensamma barn eller egendom 

samt för att de unga kvinnorna inte är ekonomiskt beroende av de unga 

männen som slår (Chung, 2007). Flera studier visar dock att våldet som 

unga kvinnor utsätts för har stor negativ inverkan just för att det upplevs 

under tonårstiden, när de unga kvinnorna utvecklas och försöker hitta sig 

själva och skapa en grund för sin framtid (Kulkarni, 2006; Wiklund et.al., 

2010).  

I min studie kan de unga kvinnornas berättelser om unga mäns våld på 

många sätt jämföras med vuxna kvinnors berättelser om våld i parrelationer 

(se t ex Lundgren, 2004). De berättar om ett systematiskt utövat fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld och om hur pojkvännen utövar kontroll och styr 

deras vardag. Förhållandena beskrivs som slutna, isolerade och som dolda 

för omvärlden. När de unga kvinnorna berättar om våldets konsekvenser för 

skolgången framgår att det både utgjorde ett direkt hinder i form av de unga 

männens kontroll över deras livssituation samt att följder av våldet de 

utsatts för verkade indirekt hindrande för deras möjligheter att fortsätta 

delta i skolans värld. I en förlängning medförde det att de unga kvinnorna 

lämnade skolan utan fullständiga betyg. Våldet hade till följd att att de 

förlorade kontrollen över sig själva och de berättar att det kändes som att 

andras liv pågick medan deras liv stod stilla (jfr Wiklund et. al., 2010). 

Berättelserna gestaltar också hur det som från början var en kärleksrelation 

blev begränsande och inskränkta på så sätt att andra människor inte hade 

någon insyn i vad som hände. De unga kvinnorna blev utelämnade till sig 

själva, till pojkvännen som slog och kontrollerade med nävar, ord och 

handlingar - och till förhållandet som kvävde dem.  

I berättelserna åskådliggörs hur ett krympande livsrum medförde ett 

begränsat antal sociala kontakter för den unga kvinnan, vilket innebar att 

möjligheten för att hennes tillvaro och upplevelser kunde speglas i andra 

inskränktes (jfr Jeffner, 1997). Det var ingen som frågade de unga kvinnorna 

om deras vardag och deras livssituationer framstår som isolerade och 

ensamma (jfr Weinehall, 1997). De berättar att de inte hade någon att dela 

sina erfarenheter med, både för att den unge mannen begränsade deras 

livsrum och kanske framförallt på grund av den tystnad som omgav dem. De 

tror att människor i deras närhet måste ha förstått hur deras tillvaro såg ut 

men de berättar också att ingen visade att de förstod eller såg. Det fanns 

ingen som kunde tillhandahålla alternativa tolkningar av situationen och av 
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det våld och den kontroll som utövades. På så sätt kan det betraktas som att 

våldet och kontrollen sanktionerades av omgivningen, just eftersom att 

ingen reagerade å deras vägnar. Andras begripliggörande av en kvinnas 

erfarenheter av våld och övergrepp och av vem hon är i relation till dessa 

händelser har stor betydelse för hur kvinnan själv kan förstå och skapa 

förståelse för sin tillvaro (Agevall, 2012). De unga kvinnornas berättelser 

visar att det inte fanns några tydligt tillgängliga och gemensamt 

förståelsebara kulturella tolkningsramar att använda som verktyg för att 

begripliggöra våldet de utsattes för av unga män och ingen omvärld att skapa 

resonans mot. Det kan också tolkas som att frånvaron av omvärldens 

reaktioner och svårigheten att berätta för någon om övergreppen och de 

problematiska relationerna grundar sig i helt olika faktorer.  

* 

Berättelserna visar att några av de unga kvinnornas familjeförhållanden var 

kaotiska under tiden de utsattes för våld och övergrepp. Missbruk, 

konflikter, familjehemsplaceringar, hemlöshet och en konstant frånvaro av 

andra människors stöd präglade de livsförhållanden de levt och levde under. 

Deras föräldrar hade varken förmåga eller möjlighet att utgöra ett stöd till 

dem under de här åren i livet. Det fanns inte heller något nätverk omkring 

familjerna och inte heller några förtroendefulla relationer i skolan eller i 

andra verksamheter där de vistades. Omvärlden framstod som ett vakuum 

och det fanns helt enkelt ingen att tala med (jfr Kulkarni, 2006). Vem skulle 

de vända sig till och vem skulle bry sig? Amandas föräldrar hade en hög 

utbildning och hon själv var en högpresterande elev i skolan. Hennes 

berättelse visar att hon omgavs av ett stort nätverk, en familj som hon hade 

förtroende för och kände sig trygg med och många vänner och bekanta i 

idrottsvärlden. För Amanda verkar det paradoxalt nog vara just det perfekta 

nätverket som utgjorde ett hinder för såväl möjligheten att berätta som för 

andras möjligheter att se och påtala det som hände. Den bubbla som hennes 

förhållande stängdes in i omgavs av en värld där förlorad kontroll och våld 

var otalbart. Vem skulle hon tala med och vem skulle förstå?  

Hävda sin avvikelse 
Flera av de unga kvinnorna berättar om ett annorlundaskap som framförallt 

kunde relateras till lärande. De hade svårt att följa undervisningen, nådde 

inte upp till kunskapskrav, förstod inte regler och förhållningssätt och hade 

av olika anledningar inte heller möjlighet att följa dem (jfr Henriksson, 

2008a; Hugo, 2007; Molin, 2010; Szönyi, 2005). I berättelserna framgår 

också att de skolsvårigheter som de upplevde var nära sammanvävda med 

mobbning (jfr Berglund, 1998, Kolfjord, 2003, 2004). Skolsvårigheterna 

gestaltas som återkommande livshändelser som skapade ett annorlundaskap 
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som formades i relation till såväl skolan som pedagogisk verksamhet som till 

de andra barnen i skolan. I likhet med de tidigare berättelserna om att känna 

sig annorlunda handlar även dessa berättelser om att de unga kvinnorna 

lyfter fram egna tillkortakommanden som främsta orsaksförklaring. I 

berättelserna om skolsvårigheter formas annorlundaskapet framförallt, och 

precis som tidigare i kapitlet, i relation till de vuxnas bemötande (jfr 

Henriksson, 2008b). Isabell berättar så här om sin första fröken och frökens 

sätt att möta Isabells svårigheter: 

Jag hade en fröken, Karin… Vi kallar henne Kakan nu för tiden och jag gillade henne 

i början. Hon log alltid med ögonen hela tiden men sen tröttnade hon på mig ganska 

grovt… Jag hade svårt med att skriva, läsa och prata, jag kunde inte säga mjölk och 

björk så jag fick gå hos en talpedagog och eftersom jag skrev så slarvigt så, i början 

sa hon ”nu får du göra om” och jag bara ”men jag har ju gjort allt, jag ser vad det 

står” och hon bara ”nej, nu gör du om fint” och sen slutade det med att hon rev ut 

sidan och sa ”här har du, skriv om”… (…) Så blev man helt förbannad och efter ett 

tag gillade jag henne inte… Då var det kanske en gång i veckan som jag gillade 

henne och resten var det liksom ”dra åt helvete”… (Isabell).  

Flera av de unga kvinnorna berättar om upplevelser av att lärarna om och 

om igen visade att de inte förstod eller inte brydde sig om de skolsvårigheter 

de hade. Lärarnas agerande, eller ickeagerande, förmedlade till dem att 

deras problem inte var något som kunde tas på allvar. I berättelserna 

framgår emellertid att de unga kvinnorna ändå upplevde att skolan 

betraktade dem som ett problem och de blev ofta föremål för utredningar, 

kuratormöten och andra åtgärder. Åtgärderna handlade ofta om en 

uteslutning från klassgemenskapen eller, som i Annas berättelse, från 

skolverksamheten i stort:  

Anna: Vad det än var bråk om så var det mitt fel för att det var enkelt att skylla på 

mig… (…) När de kom med sina egna teorier om att jag hade ADHD och Asperger 

och allting, och att, de ringde Soc och jag fick sitta hos rektorn… Fan, jag var mer 

hos rektorn än jag var på lektionerna…  

Anneli: Redan när du var liten? 

Anna: Ja…  

Anneli: Blev det så att du missade mycket i skolan då också, eller? 

Anna: Nej, jag missade ingenting för de hade diskuterat att jag skulle få hoppa över 

en klass men sen kom de ingenstans med det så… Men sen bråkade jag så mycket så 

jag fick byta klass och sen blev jag utslängd…  

Anneli: Vad hände då när du blev utslängd, fick du bara sitta ute i? 

Anna: Nej, men alltså, jag blev utslängd från skolan…  

Anneli: Jaha, nej… jaha, men det är lite senare, när du blev… Hur gammal var du 

då? 

Anna: Nej, det var när jag var åtta… 

När Anna berättar om sin tid i skolan beskriver hon att hon ofta öppet och 

högljutt protesterade mot undervisningen och lärarna i skolan. Hon 

hamnade ofta i konflikter med de vuxna i skolan och i hennes berättelse 
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gestaltas hur hon upplevde att dessa konflikter ofta renderade i att hon blev 

utesluten från undervisningen eller avstängd från skolan. Annas beskrivning 

av sig själv och lärarnas reaktion påminner i mångt och mycket om tidigare 

studiers beskrivningar av flickors öppna motstånd och bemötandet det får i 

skolan (Berglund, 1998; Jackson, 2006) samt av Jacksons (2006) och 

Ambjörnssons (2003) beskrivningar av grupperna ladettes och kickers. I 

Annas beskrivning av sig själv som bråkig och av lärarnas exkluderande 

åtgärder som riktades mot henne och som pekade ut henne som ett problem 

och som avvikande kan det tolkas som att Annas beteende i skolan bröt mot 

såväl rådande elev- som könsnormer. Berättelsen åskådliggör att skolans 

åtgärder hade en starkt begränsande effekt på Annas handlingsutrymme, 

både för stunden och för framtiden. 

Jonna är en av de unga kvinnorna vars livsberättelse framförallt gestaltar 

svåra livshändelser som kan knytas till eller som hon själv knyter till skolan. 

Det som allra tydligaste utmärker hennes berättelse är att den till stor del 

handlar om skolan och om hur händelser i skolan får betydelse även i livet 

utanför skolans värld. 

”Det var ju det där med skolan…” 

Under nästan hela sin skoltid kämpade Jonna för att synas och för ett 

erkännande och en legitimering av de svårigheter som hon själv upplevde. 

De positiva minnena från skolgången var få och trots att Jonna i egentlig 

mening hade lätt för att lära var det andra faktorer som hindrade henne. 

Många av de livshändelser som utspelade sig i och i direkt anslutning till den 

sociala världen i skolan relaterar hon direkt till den ADHD som hon 

diagnosticerades med som fjortonåring. När Jonna markerar viktiga 

händelser på Vägen genom livet intar ADHD en framträdande roll och tidigt 

i vårt första samtal förankrar hon sin berättelse i diagnosen, ofta genom att 

använda den i sina beskrivningar av sig själv och den hon uppfattade att hon 

var. 

Skolgången kantades av svårigheter som uppstod redan när Jonna började 

årskurs ett. Jonna kunde läsa och skriva tidigt och fick därför börja skolan 

ett år tidigare än de andra barnen. Hon tyckte om att börja skolan men hon 

hade svårt att koncentrera sig och sitta stilla under längre stunder. På 

lektionerna gjorde hon inte det som förväntades av henne utan störde istället 

de andra, vilket bland annat medförde att hon inte fick vara kvar i 

klassrummet. Hon hade också svårt att förstå de andra barnen, de hade svårt 

att acceptera henne och under nästan hela skoltiden blev Jonna mobbad. 

Överlag var skoltiden rörig och Jonna bytte klass och skola vid ett flertal 

tillfällen. I det stora hela kände hon ofta att skolan inte förstod hennes 

situation, alternativt inte ville förstå eller hjälpa henne. Jonna ifrågasatte 

ofta saker som hände på lektionerna och det kunde lärarna inte hantera. Hon 

hade också svårt att förstå meningen med vissa uppgifter och när hon bad 
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lärarna förklara för henne blev de irriterade för att hon ifrågasatte. Många 

gånger slutade konflikten med att Jonna fick lämna klassrummet:  

… Så då fick det ju vara så att jag blev utslängd varje lektion för att jag ifrågasatte 

vad vi skulle göra bara några sekunder efter att hon hade sagt det… (A: Blev det så 

att du halkade mycket efter då också, du måste ju ha missat jättemycket?) Ja… i 

åttan så låg jag kvar på början av sjuans och halva sexans jobb, och vårterminen i 

åttan och höstterminen i nian så fick inte jag vara med i klassrummet över-

huvudtaget, på någon lektion, jag satt nere i studierummet utan lärare… (Jonna).  

Det var några få vuxna i Jonnas omgivning som redan tidigt uppmärk-

sammade hennes situation i skolan, bland annat Jonnas mamma och en av 

lärarna på förskolan. Något som dock är genomgående i Jonnas berättelse 

om skolan är hennes upplevelse av att skolan varken kunde eller ville förstå 

de svårigheter hon hade. Redan under lågstadietiden började Jonna 

genomgå utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin men av olika 

anledningar fick hon ingen diagnos då. I åttan genomgick Jonna ytterligare 

en utredning, efter påtryckningar från henne själv och mamman, och denna 

gång fick hon diagnosen ADHD. Jonna berättar att hon kände sig lättad och 

glad när hon fick sin ADHD-diagnos. Hon hade under så många år upplevt 

att hon inte fått någon hjälp och något stöd för de svårigheterna hon hade, 

och trodde att en diagnos skulle innebära att hon skulle få mer hjälp och 

stöd. Tyvärr blev det inte så.  

Jonnas mamma försökte hjälpa Jonna och hon besökte skolan vid ett 

flertal tillfällen. Hon pratade med lärare och rektor och försökte förklara för 

dem hur Jonna hade det. De hade många möten men Jonna menar att det 

ändå inte ledde till någon förändring. Hon berättar att det nästan inte var 

någon lärare som hade några positiva förväntningar på henne och som 

trodde att hon skulle klara skolan, allra minst hennes mentor:  

[Min mentor sa att] ”det är kört för dig… Det är redan kört, du kommer inte att klara 

av att få betyg, det är kört, gå ner och sätt dig där” och jag bara ”men vad ska jag 

jobba med då, alltså ge mig någonting… ”Ja, ja du får väl hitta på någonting” och 

jag bara ”jag kan väl inte hitta på att göra någonting i No, ska jag bara slå upp en 

sida och liksom skriva om det där eller?”… (…) Jag sa att ”jag vill ju ha alla papper 

som de andra får” men det fick jag inte… ”Nej, du får väl hitta på något själv, det 

spelar väl ingen roll vad du gör, det är ju liksom kört”… Jag bara ”det är kört för att 

du inte vill hjälpa mig” och hon bara ”jag är lärare, jag är till för att hjälpa, men du 

gör ingenting för att jag ska kunna hjälpa dig, så gå”… Så resonerade ju hon, hon är 

ju lärare, hon jobbar ju där, och det är ju för att hjälpa men jag tar inte emot hennes 

hjälp menar hon… Men vem tar inte emot hjälp när man behöver hjälp?  

Den önskade uppmärksamheten, förståelsen och stödet uteblev och Jonna 

berättar hur den vanmakt och besvikelse hon kände gjorde det omöjligt för 

henne att fortsätta leva livet som förut. Under högstadietiden började Jonna 

må allt sämre och hon menar att det framförallt berodde på skolans 

oförmåga att möta hennes speciella behov. Hon såg ingen mening med livet 
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och tillvaron var svår att hantera. Jonna hade svår ångest under 

högstadietiden, skar sig i armarna och skadade sig själv på andra sätt, till 

exempel genom att dricka mycket alkohol. Även relationen till mamman 

försämrades. Jonna berättar att hon blev arg och besviken på mamman och 

att de hamnade i konflikter med varandra hela tiden. Hon började skolka, 

var frånvarande under en stor del av högstadiet och skaffade sig vänner 

utanför skolan. På skolan blev hon fortfarande mobbad men under den här 

tiden förändrades mobbningens karaktär:   

Det var ju som på skolan, vissa killar i klassen slängde saxen på mig och sa ”kom 

igen, sätt dig och skär dig eller någonting” eller som när vi gick till matsalen så sa de 

”oj, ska vi springa in och varna mattanterna att Jonna kommer så att de springer in 

och plockar bort knivarna”…  

Sommaren när Jonna hade fyllt fjorton år gick allt åt helvete, som hon själv 

uttrycker det (jfr Hellberg, 2007). Hon mådde mycket dåligt över situationen 

i skolan och livet var svårt att leva: 

Det är ändå en viktig grej för mig… Det fick mig att vakna upp och inse att såhär kan 

jag inte hålla på… Den sommaren var jag nykter två veckor på hela sommarlovet 

och jag blev inlagd på psyk flera gånger. Jag höll på att skära mig jättemycket och 

jag var aldrig hemma. De enda gångerna mamma såg mig var de där två veckorna 

som jag var nykter och det var inte ens i två hela veckor utan det var en dag då och 

en dag då. Det var de enda gångerna jag var hemma, annars var jag hos kompisar 

och tyckte att jag hade kul… (A: Vad var det som gjorde att det gick år fanders just 

den sommaren?) Det var ju det där med skolan… Att jag hade fått en diagnos men 

att de vägrade hjälpa mig. Okej att skolan fortsatte som de gjorde, att inte ge mig 

hjälp, men att sitta och säga det så där bara, att ”bara för att du har ADHD så ska 

inte du få hjälp”… Alltså, det var det som… (A: Det var som droppen?) Ja… så jag 

började hålla på ute och förstöra saker och… Ja, mot allt och alla som fick mig att 

känna mig sur på dem. Jag förstår inte… Jag började bråka och slåss, började 

umgås med missbrukare. Hela den sommaren var bara sån… 

Till slut gick det så långt att Jonna försökte ta sitt liv och i början på årskurs 

nio blev hon omhändertagen och placerad i ett familjehem. Jonna gick ut 

årskurs nio med underkänt i nästan alla ämnen och började på individuella 

programmet på gymnasiet. Under vårterminen i årskurs ett fick hon en 

dotter och efter det återvände Jonna inte till skolan igen.  

* 

Social kategorisering har betydelse för hur människor kan förstå sig själva 

och i slutändan för vilka de kan bli (jfr Börjesson, 1997; Börjesson & 

Palmblad, 2003; Hjörne, 2004; Hjörne & Säljö, 2008; Severinsson, 2010). 

De markerar det som skiljer det normala från det avvikande (Forkby, 2007) 

och utgör delar av diskurser som pekar på och synliggör vilka kulturella 

tolkningsramar som är dominerande inom en social värld. En förutsättning 
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för att få ta del av skolans stödåtgärder är att bli kategoriserad och definierad 

som avvikare men diskurserna om normalitet och avvikelse samt gränsen för 

vad som betraktas som avvikande är i ständig förändring (Börjesson & 

Palmblad, 2003; Isaksson, 2009). Det är vanligt att elevers skolsvårigheter 

och deras behov av särskilt stöd i skolan motiveras med olika psykiatriska 

diagnoser och den medicinska diskursen har företräde på skolans 

formuleringsarena (se t ex Börjesson & Palmblad, 2003; Hjörne, 2004; 

Hjörne & Mäkitalo, 2010; Isaksson, 2009; Säljö & Hjörne, 2008). Den 

svenska skolan kan idag betraktas som en av de mest framträdande arenorna 

för samhällets identifiering och diagnosticering av avvikelser av olika slag (se 

t ex Persson, 2003). Diagnoser bidrar till att legitimera stödet från skolans 

sida samtidigt som den fungerar som bevis på behov av stöd från elevers och 

föräldrars perspektiv (se t ex Isaksson, 2009; Zetterqvist Nelson, 2000). 

Isaksson (2009) konstaterar dock i sin avhandling att diagnoser visserligen 

framstår som viktiga för att legitimera och skapa underlag för stödåtgärder 

men då framförallt åtgärder i form av fastställda resurser, som t ex egen 

dator eller förlängd provtid. I mindre utsträckning genererar diagnoser en 

förändring eller påverkan av den pedagogiska praktikens utformning, vilket 

skapar ett dilemma för elever och föräldrar som tror att en diagnos skall 

generera adekvata stödåtgärder. I vissa fall upplever dessutom föräldrarna 

och eleverna negativa attityder från skolans personal angående diagnosen. 

Isaksson menar att detta: 

… återspeglar den paradoxala roll som medicinska diagnoser har fått i anslutning till 

stödinsatser i skolan. En medicinsk diagnos kan naturligtvis tjäna som erkännande för 

specifika svårigheter och kan vara befriande för elever och föräldrar då den kan 

reducera skamkänslor, dvs föräldrar och elever får en förklaring till vad 

skolsvårigheterna beror på. En diagnos kan dock även ses som något positivt utifrån 

skolans perspektiv. Som redan har nämnts förefaller diagnosen kunna generera 

resurser och extra stödinsatser i skolan, men diagnosen innebär i mångt och mycket 

också att mindre fokus fästs vid skolans miljö och skolpersonalens arbetssätt som en 

bidragande faktor till att skolsvårigheter uppstår (Isaksson, 2009 s, 78).  

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som blivit en accepterad kategori som 

”förklarar skolproblem och möjliggör segregerande åtgärder i form av 

särskilda undervisningsgrupper” (Hjörne & Mäkitalo, 2010 s, 203). I Jonnas 

berättelse åskådliggörs dock att hon inte fick någon hjälp, trots att hon fick 

diagnosen ADHD. Det framstår snarare som att ju mer Jonna framhävde sin 

avvikelse och ju högre hon protesterade, desto tydligare verkade skolans stöd 

utebli. När hon till slut fick diagnosen, som hon trodde skulle öppna 

möjligheterna för henne att bli förstådd och att få hjälp (jfr Heimdahl 

Mattson & Roll-Pettersson, 2007) blev hon istället bemött med en ännu 

tydligare motvilja att hjälpa. I berättelsen gestaltas hur diagnosen ADHD 

utgör en kulturell tolkningsram som får betydelse genom att Jonna både 

explicit och implicit använder den som förklaringsgrund till sitt 
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annorlundaskap men också när hon berättar att hon under skoltiden 

använder den för att framhålla avvikelsen, något hon om och om igen 

tvingades göra för att synas och ta plats i skolans värld (jfr Isaksson, 2009). 

Jonnas berättelse visar hur hon både identifierar sig med diagnosen 

samtidigt som hon också framhåller diagnosens betydelse för vem hon är 

idag. Forskning som handlar om diagnosers betydelse för människors 

förståelse av sig själva visar att människor samtidigt som de identifierar sig 

med sina diagnoser ändå försöker passera som normala i de allra flesta 

sammanhang (se t ex Isaksson, 2009; Molin, 2004; Szönyi, 2005). Jonnas 

berättelse visar dock på det motsägelsefulla i att hon om och om igen, både i 

tal och handling, måste framhålla sin diagnos, sitt annorlundaskap och det 

som gör henne avvikande för att hon skall bemötas på ett sätt som möjliggör 

tillhörighet i skolans värld.  

Osler och Vincent (2003) pekar på att det finns en utbredd uppfattning 

om att stöd i skolan är lika tillgängligt för pojkar och flickor. I deras studie, 

som undersöker skolexkludering bland flickor i brittiska skolor framgår dock 

att stödet som ges i skolan framförallt ges till elever med utagerande och 

utmanande beteende, vilket anses vara vanligare bland pojkar. De 

konstaterar att flickor oftare uttrycker sina problem på andra, mer osynliga, 

introverta sätt som inte väcker uppmärksamhet från omgivningen. 

Pedagogerna som arbetar med flickor i svårigheter bedömer därmed att 

flickorna inte är eller inte har svårigheter i skolan och flickorna får därmed 

inte den hjälp och det stöd de behöver (jfr Osler, 2006). Även nationella 

studier visar på skillnader mellan hur pojkar och flickor i skolsvårigheter 

uppmärksammas (se t ex Andreasson, 2007; Asp-Onsjö, 2006). Skillnaderna 

märks i hur pedagoger beskriver flickor och pojkar i skolsvårigheter, och det 

förefaller vara av betydelse för vilken typ av åtgärder och insatser som 

föreslås (Andreasson, 2006). Studierna visar också att flickors situation i 

skolan uppmärksammas i mindre utsträckning och att nästan dubbelt så 

många pojkar som flickor har ett åtgärdsprogram skrivet om sin 

skolsituation, trots att problembilden inte skiljer sig mellan pojkarna och 

flickorna (jfr Berglund, 1988; Asp-Onsjö, 2006). Jonnas berättelse om lärare 

som inte förstod, inte såg eller inte ville erkänna hennes svårigheter som 

giltiga kan förstås i relation till resonemanget ovan. Det kan tolkas som att 

Jonna inte erkändes som en elev i skolsvårigheter, i alla fall inte när det 

handlade om hennes svårigheter i relation till lärande (jfr Osler & Vincent, 

2003). Däremot visar berättelsen att Jonnas beteende och person 

uppfattades som problematiska, men de åtgärder som skolan erbjöd hjälpte i 

egentlig mening inte Jonna i sitt lärande. 
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Sammanfattande reflektion 

Eleverna ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära 

(…) Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 

(Skolverket, 2011:19). 

I det här kapitlet åskådliggörs skolans värld som en främre scen som i vissa 

sammanhang möjliggjorde delaktighet och upplevelser av tillhörighet, och i 

andra stunder uteslöt och formade utanförskap. Kapitlet har visat att den 

skolvärld som växer fram i de unga kvinnornas berättelser framstår som 

exkluderande och normfast. Annorlundaskap, oavsett om det var knutet till 

ett yttre som inte passade in, familjeförhållanden som inte var gångbara i 

sammanhanget eller att en ung kvinna hade svårigheter att följa den 

ordinarie undervisningen, formade ett utanförskap, både till det sociala 

sammanhanget och till skolan som institution och lärandepraktik. Det 

annorlunda både framhävdes och doldes i skolmiljön, när de unga 

kvinnornas yttre blev föremål för kränkningar, när deras livssituation inte 

blev en talbar vardag i skolans värld och när de själva blev betraktade som 

ett problem. Berättelserna visar att skolan som socialt sammanhang fick 

betydelse för de unga kvinnorna framförallt genom att vara förtryckande och 

genom att utgöra en ram och begränsning för vad de kunde göra och vad de 

kunde bli (jfr Young, 2000). Faktorer i den sociala skolvärlden, till exempel 

normer om utseende, accepterade beteenden och familjeförhållanden har 

verkat inskränkande på de unga kvinnornas möjligheter att ta plats.  

Kapitlet åskådliggör hur händelser i skolan och en inte fungerande 

skolgång fick betydelse på flera områden i livet och för livsvillkoren i ett 

större sammanhang. Att inte passa in och att känna sig annorlunda hade stor 

relevans för de unga kvinnorna och det framgår tydligt att det hade betydelse 

både i den direkta stunden men också i deras förståelse av sig själva i vuxen 

ålder. Det som framgår tydligast i det här kapitlet är att de unga kvinnorna i 

berättelser om både annorlundaskap och om de svårigheter de mötte i skolan 

lägger förklaringsvärdet hos sig själva (jfr Parry, 2006; Holm, 2008). 

Annorlundaskapet blir både en orsaksförklaring till varför de var utanför, för 

den mobbning de blev utsatta för och för de svårigheter de upplevde i skolan 

(jfr Kolfjord, 2003). Det var de som var konstiga, som inte passade in och 

som skulle förändra något hos sig själva. De beskriver sig själva genom de 

andras betraktelser av dem och i min tolkning synliggör berättelserna hur 

andras bedömningar och definiering av dem smugit sig in i deras 

medvetande (jfr Young, 2000). Det kan också betraktas som att de beskriver 

sig själva med utgångspunkt i en föreställning om vad som var gångbart i 

skolans värld i relation till en kulturell tolkningsram om den riktiga 

skolflickan. 
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Kapitlet visar också att de vuxna utgjorde gatekeepers för att göra den 

sociala världen i skolan tillgänglig när det handlade om att passa in som 

kamrat eller som elev. De hade makten att omförhandla normer och ändra 

förutsättningar för ett aktivt deltagande för de unga kvinnorna (jfr 

Spånberger Weitz, 2011). I berättelserna framgår att vuxna som uppmärk-

sammade de unga kvinnorna, och som förmedlade att de var någon, 

framstår som betydelsefulla på många sätt. Men de vuxna i den skolvärld 

som de unga kvinnorna berättar om såg för det mesta inte eller lyckades inte 

förmedla till de unga kvinnorna att de såg vad som hände i deras liv och de 

agerade sällan eller aldrig för att förändra situationen (jfr Kolfjord, 2003). 

Osynliggörandet handlade både om att de vuxna inte såg den svåra 

hemsituation som flera av de unga kvinnorna levde under och att det sällan 

var någon vuxen i skolan som frågade dem hur de hade det hemma, och om 

att de vuxna inte heller la märke till de problematiska situationer som 

uppstod i de unga kvinnornas skolvardag, både i fråga om den mobbning de 

utsattes för och de skolsvårigheter de kämpade med. De upplevde att ingen 

ingrep, att det snarast var de själva som blev utsatta för reprimander och de 

kände sig många gånger svikna av både barnen och de vuxna i skolans värld 

(jfr Ihrskog, 2006; Zetterqvist Nelson, 2000).  

Den ensidiga uppmärksamheten mot de unga kvinnornas brister och fel 

och frånvaron av förståelse för deras tillvaro förstärkte känslan av 

annorlundaskap och formade ett utanförskap som från början var påtvingat 

men till slut blev självvalt. Flera av de unga kvinnorna som berättar om att 

de inte passade in i skolans värld valde att lämna skolan under 

högstadietiden (jfr Berglund, 1998; Kolfjord, 2003). De skolkade och 

exkluderade sig själva från undervisningen (jfr Osler & Vincent, 2003) vilket 

i en förlängning medförde att de inte fick fullständiga betyg när de slutade 

skolan. Berättelserna om självexkludering kan i det här sammanhanget 

betraktas som ett sätt för de unga kvinnorna att undvika det misslyckande 

och de nedvärderande och i många fall stigmatiserande roller de tilldelades 

eller tvingades spela i skolans värld, samt ett sätt för dem att visa motmakt 

mot den normstyrda och begränsade sociala värld som formades i deras 

skola (jfr Osler & Vincent, 2003; Westling Allodi, 2010). Skolkandet och det 

slutgiltiga avsteget från skolans värld kan därför betraktas som 

handlingskraft, även om handlingskraften var starkt begränsad av 

handlingsutrymmet.  

I de unga kvinnornas berättelser framstår skolans värld som en främre 

scen som var välvilligt inställd och anpassningsbar om eleverna redan 

passade in. Rollen som spelades accepterades endast om rollen var god-

tagbar i den sociala världen eller om den var anpassad utifrån rådande 

kulturella tolkningsramar och dolda förutsättningar. Det som dock framgår 

är att det framförallt var de unga kvinnorna som måste anpassa sig och 

förändra sig själva. Förändringen och anpassningen blev emellertid endast 
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godtagbar som förändring i vissa sammanhang och då framförallt i 

sammanhang där de inte redan hade spelat en annan roll. I berättelserna 

gestaltas att det var svårt att bli någon annan än den de redan var i de 

andras betraktelser. 
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7. Självförståelse  

Minns du att jag berättade om en brud som mobbade mig, som var två år äldre? 

Hon började i min årskurs [på gymnasiet, min anm.] och hon försökte ju sätta dit 

mig för hon var ju fortfarande snygg och smal men jag hade ju förändrats. En gång 

när vi var i matkön så kom hon och tittade på mig, knuffade till mig och ställde sig 

framför mig i matkön och jag bara ”nej, jag skiter i det här” och puttade undan 

henne från kön och bara ”ställ dig där bak”… Då startade ett litet krig mellan oss. 

Hon kom och skulle hälla lite mjölk på mig och jag bara typ ”soppa i skallen” och 

startade ett legendariskt matkrig med soppa. Det var ju kanske inte det smartaste 

och alla var ju helt förstörda hela dan liksom, stank soppa (skratt) och hade 

tomatfläckar men alla snackade om det på avslutningslunchen. När man skulle 

berätta om något man minns, då var det många som bara ”ja, jag minns det där 

matkriget med soppa överallt”… (…) Sen så höll jag ett avskedstal… På avslutnings-

lunchen så skulle alla klasser ha ett uppträdande och jag fick ha det själv. Alla gick 

upp på scen och då var det ju alla treor och alla lärare som stod och tittade (…) Efter 

det så var ju jag så här spagettilegs och bara ”åh, gud, jag gjorde det”, så jag gick ut 

och rökte och då kom hon och hon bara ”du var grym Isabell” och jag bara ”tack”… 

Sen så har vi träffat på varandra för vi bor nästan bredvid varandra och nu säger vi 

hej och grejer. Så jag har fått min lilla revansch (Isabell). 

Isabell var en av de unga kvinnorna som framförallt berättade om 

upplevelser av mobbning och utanförskap från sin tid i grundskolan. Hennes 

berättelse om hur hon under gymnasietiden fick revansch, tog tillbaka 

kontrollen och i och med det fick en central position i skolan, gömmer 

många aspekter. Berättelsen handlar om hur Isabell utövade motmakt och 

tog en position hon ville ha samt om att hon tog den på det sättet som hon 

själv ville. Den gestaltar också hur hon förstår sig själv och presenterar en 

förståelse av sig själv som aktivt handlande och som någon som har ett 

handlingsutrymme. I ett samtidigt deltagande i olika sociala världar, i 

relation till möjligheten att höra till eller inte och i förhållande till andras 

betraktelse, formas och förändras hela tiden de unga kvinnornas förståelse 

av sig själva (jfr Svensson, 1996). Genom deras berättelser synliggörs 

självförståelsen och i berättandet strävar de efter att begripliggöra och skapa 

förståelse för vem de varit och för sina erfarenheter, både för mig och för sig 

själva. Samtidigt placerar de sina erfarenheter i ett kulturellt sammanhang 

och gör dem meningsbärande (Johansson, 2005). De tidigare resultat-

kapitlen har främst handlat om de unga kvinnornas berättelser om 

begränsningar knutna till upplevelser av att känna sig och vara definierad av 

andra som annorlunda eller till att leva ett liv som av andra och av en själv 

betraktas som avvikande. Dessa begränsningar har lett fram till känslor av 

utanförskap och upplevelser av osynliggörande. Analysen har visat att de 

unga kvinnorna navigerat genom livet utifrån tankar om vad som varit 

gångbart och acceptabelt utifrån varje sammanhang de befunnit sig i. I deras 

berättelser framgår att de ändrade sig själva för att passa och smälta in men 

också för att sticka ut. Berättelserna visar också hur de anpassade vem de var 
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i förhållande till de krav som varje situation ställde. Självförståelsen har 

därför framförallt varit avhängig andras legitimering av den de försökt eller 

blivit tvingade att vara. I det här kapitlet analyserar jag det empiriska 

materialet med utgångspunkt i den självförståelse som gestaltas i de unga 

kvinnornas berättelser. Inledningsvis redogör jag för den betraktelse av 

självförståelse som ligger till grund för den senare analysen.  

Självskap, självgörande och autencitet 
Självförståelsen skapas och omskapas i relationer, tillsammans med 

signifikanta andra och i förhållande till rådande kulturella tolkningsramar 

som föreskriver hur vi borde förstå oss själva och vad ett själv i egentlig 

mening är (jfr Bruner, 2002; Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003; Reay, 

2001; Skårner, 2001; Young, 2000). Den villkoras av möjligheten att passa 

in eller inte passa in, att höra till eller inte höra till samt av hur människor 

uppfattar oss och vilka egenskaper vi tillskrivs av andra. Andra människor 

och deras livsförhållanden blir därmed en bedömningsgrund mot vilka 

förståelsen av självet ständigt formas, utvecklas och utvärderas (Bolin & Fog, 

2010; Reay, 2001; Young, 1997; Åkerström, 1999). I berättande formas och 

synliggörs självförståelsen och genom våra berättelser lär vi känna oss själva 

(Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998; Goodson & Sikes, 2001) samtidigt 

som vi inför andra förmedlar vem vi vill vara och vem vi inte är (Bruner, 

2002; Mishler, 2004). Under livet, i vårt handlingsmönster och genom våra 

berättelser konstruerar och omkonstruerar vi hela tiden våra själv (jfr 

Horsdal, 1999). Berättelsen om vilka vi varit och kommer att bli förändras 

därför hela tiden (Mishler, 2004).  

En berättad självförståelse formas i relation till det vi tror att andra 

människor tycker att vi är eller borde vara (Bruner, 2002). Den definition av 

självförståelse som jag använder i det här resultatkapitlet grundar sig i 

Bruners (2002) begreppet selfhood (självskap) och selfmaking (själv-

görande). Självskap benämner det själv eller den självförståelse som 

människor presenterar i berättelser om sig själva och självgörande beskriver 

det människor gör när de berättar om sig själva. Självgörande i berättelser 

tar sin utgångspunkt i både en människas inre och i relation till den 

omgivande kontexten. Utifrån minnen, känslor, övertygelser och en strävan 

efter kontinuitet över tid och rum formas vår känsla för vilka vi är. I 

berättelsen om denna förståelse av självet balanserar vi mellan att försöka 

förmedla någon sorts autonomi, en egen vilja och möjlighet att i vårt 

självskapande bestämma vilka vi är, samtidigt som vi i vårt självgörande hela 

tiden måste relatera våra berättelser om oss själva till andra människor, 

sociala världar, framtiden och det förflutna (ibid.). Guignon (2004) menar 

att: 
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We all draw our concrete ways of understanding and evaluating ourselves from the 

pool of possible interpretations made accesible in the social context in which we find 

ourselves. But, at the same time, we had the ability to shape an identity for ourselves 

by taking over those social interpretations in our active lives and knitting them 

together into a unique life story (s, 127). 

I min tolkning finns inte något som kan betraktas som ett riktigt, essentiellt 

själv (jfr Bruner, 2002; Guignon, 2004) men i de unga kvinnorna berättelser 

återkommer en önskan om att få höra till, vara sig själv och att få vara den de 

i egentlig mening upplevde att de var (jfr Göthlund, 1997). I vår samtid 

aktualiseras återkommande frågan om ett autentiskt jag; ett jag som bara 

finns där inom oss, som en kärna av ett sant och riktigt jag som väntar på att 

få komma fram (jfr Guignon, 2004). Det autentiska jaget framställs i olika 

sammanhang som ett projekt som handlar om att bli den människa någon 

egentligen är, och det finns en tanke om att den sociala verkligheten hindrar 

människan från att bli sitt autentiska jag (ibid.). I sökandet efter det 

autentiska jaget, och i behovet av att känna tillhörighet, formas själv-

förståelsen (jfr Göthlund, 1997). 

De unga kvinnornas liv handlar bland annat om en strävan efter att bli och 

passera som riktiga (jfr Söderberg & Frih, 2010), vilket bland annat framgick 

i föregående resultatkapitel. Denna strävan formas i relation till idealet om 

att vara autentisk, självständig och unik men samtidigt lik, och allt detta 

inom ramen för vad som betraktas som normalt (Ambjörnsson, 2003). I de 

unga kvinnornas berättelser som gestaltar självförståelse blir en kulturell 

tolkningsram om det autentiska och önskvärda jaget synlig på olika sätt, 

bland annat i berättelser om tillhörighet, det förflutna och framtiden samt 

om psykisk ohälsa. I avsnittet som följer undersöker jag de unga kvinnornas 

berättelser om att förstå sig själv som tillhörig och betydelsefull samt om 

tillfällen då de upplevt att de blivit erkända för den de upplever att de i 

egentlig mening är. Efter det följer ett avsnitt som handlar om hur de unga 

kvinnorna konstruerar en förståelse av sig själva i relation till det förflutna 

och hur de länkar samman dåtid med nutid genom sitt berättande. Här 

undersöker jag också deras ovilja att definieras som offer för den situation de 

levt och lever under samt den framtidstro som de på olika sätt knyter till sitt 

förflutna. Slutligen utgår jag från de unga kvinnornas berättelser om 

förståelsen av sig själva som dåligmående och hur den positionen blir en av 

de tydligast framträdande i berättelserna.  

Den jag egentligen är  
I det förra kapitlet visade jag hur möjligheten att förstå sig själv formades i 

det begränsade handlingsutrymmet som uppstod mellan det som skolans 

normer påbjöd som det rätta och felaktiga sättet att vara en riktigt skolflicka 

(jfr Berggren, 2001). I de unga kvinnornas berättelser gestaltades vid ett fåtal 

tillfällen att de kände tillhörighet till skolans värld. Känslan av tillhörighet 
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framstod som en positiv livshändelse som uppstod när de hade eller gavs 

möjlighet att följa och passa in i rådande normer. Den uttrycktes bland annat 

i berättelser om tillfällen när skolans värld visade för de unga kvinnorna att 

de var betydelsefulla och förmedlade att den kunde se igenom den roll som 

de spelade, eller när de fick möjlighet att fortsätta spela sin roll och ändå 

delta i skolvärlden. Då upplevde de att de blev bemötta som sig själva eller 

som den de själva ville vara. I det empiriska materialet återkommer 

berättelser om positiva livshändelser som formar känslan av att i vissa 

miljöer få möjlighet eller tillåtelse att få vara sig själv, eller som de unga 

kvinnorna uttrycker det, att få vara den jag egentligen är (jfr Ojanen, 2012).  

På lika villkor  

De sociala världar som tillät de unga kvinnorna att vara den de själva ville 

förmedlade acceptans för människors olika värde. I berättelserna om dessa 

världar framgår att alla fick vara med på lika villkor och att det inte fanns 

några krav och förväntningar på hur någon borde vara och agera. Det 

gestaltas allra tydligast i berättelser om tillfällen när de unga kvinnorna 

förstått sig själva som delaktiga och samtidigt känt tillhörighet till den 

sociala världen. Då kunde de också förstå sig själv som sig själv. 

Konfirmationslägren som några av dem deltog i var en sådan social värld och 

Saras beskrivning exemplifierar detta: 

Min konfirmation i åttan då vi åkte på konfaläger var helt fantastiskt. Det var bland 

det bästa jag gjort. Vi var ju som ett helt gäng, man fick vara som man ville i princip, 

man träffade nya människor från nya skolor (…) Vi delade ju både glädje och sorg 

och vi kom varandra så otroligt nära… Man känner en trygghet i det, att alla blir 

accepterade, att alla fick vara, bara vara liksom. Jag var som en ny människa när 

jag kom därifrån… (Sara). 

De som hade erfarenheter från konfirmationsläger gav liknande 

beskrivningar av upplevelserna därifrån, trots att de deltog på olika läger i 

olika städer. Deltagandet i konfirmationslägret framställs som en livs-

omvälvande upplevelse där det allra viktigaste inslaget var den acceptans de 

mötte. Den tillåtande atmosfären skapade ett eget rum (jfr Björck, 2013) och 

fick dem att känna att de kunde välja sina handlingar och ageranden samt att 

dessa också godtogs oavsett deras värde. Gemensamt för berättelserna om 

konfirmationslägret var att förståelsen av sig själv som sig själv knöts nära 

samman med en möjlighet att få höra till och att känna gemenskap (jfr 

Porath Sjöö, 2008). Självförståelsen formades i relation till en miljö där de 

unga kvinnorna upplevde en villkorslös tillhörighet utan krav på förändring 

eller anpassning.  

Berättelserna visar också att förståelsen av sig själv som sig själv var nära 

sammanbunden med möjligheten att identifiera sig med ramarna och 

formerna för ett visst sammanhang och i människorna som fanns i den 
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sociala världen. Tjejgruppsverksamheten Kristallens sociala värld hade en 

form som tilltalade de unga kvinnorna som sökte sig dit. När Isabell för 

första gången kom i kontakt med Kristallen menar hon att hon kunde känna 

igen sig själv: 

I ettan på gymnasiet såg jag en affisch där det stod om United Sisters och det var en 

affisch där det stod en massa olika ord som jag fastnade för. Det stod liksom styrka, 

en massa powerord och så började jag läsa och tänkte att det kan vara något jag kan 

använda mina erfarenheter till… Men jag var lite orolig att de skulle döma mig för 

det jag har gjort men när jag snackade med ledarna, då var det liksom ”då är du ju 

proffs på flera av våra utbildningsgrejer”… (Isabell). 

I den sociala världen som formades i Kristallens verksamhet träffade de unga 

kvinnorna andra med liknande livserfarenheter och berättelserna åskådlig-

gör att det skapade en känsla av samhörighet. Där kunde de spegla sig själva 

och sin situation i de andra runtomkring och samtidigt uppleva andras 

acceptans för sina liv och sitt förflutna. Sara berättar hur hon kände sig som 

en i gruppen och att tillvaron där var en fristad för henne:  

… Jag har känt att jag kunnat komma dit och vara mig själv. Jag har känt att jag 

kan landa och jag har känt att jag kan berätta saker om mig själv och bara ”idag har 

jag en pissig dag” och det är helt okej. Dels vet jag att vissa tjejer där har det värre 

och de vet hur det är och det är inget ställe där jag behöver må jättebra hela tiden, 

eller må jättedåligt hela tiden… Det har varit som en fristad där jag känner att jag 

kan vara mig själv, jag kommer dit och det är mysigt och folk bryr sig om en… 

(Sara).  

Berättelserna gestaltar hur känslan av samhörighet och förståelsen av sig 

själv som sig själv uppstod i möjligheten att vara i en omgivning där de 

tidiga livserfarenheterna blev erkända, betydelsefulla och fick ett egenvärde. 

Där kändes inget av det de själva levt med och i konstigt eller avvikande. De 

unga kvinnornas negativa livserfarenheter som i många sammanhang 

formade en grund för utanförskap skapade nu istället ett tillfälle för dem att 

passa in. I berättelserna framgår att den sociala världens form och tillåtande 

atmosfär samt den likhet de unga kvinnorna kände i relation till de andra i 

tjejgruppen gav förutsättningar att använda, omvärdera och omformulera 

både dessa tidigare negativa erfarenheter och förståelsen av sig själv. I min 

tolkning är förståelsen av sig själv som sig själv nära sammanbundet med att 

vara lik alla andra, och det var först när likhet uppstod som möjligheten att 

vara sig själv formades. I känslan av likhet uppstod en trygghet som 

grundades i det faktum att människorna runt omkring delade kulturella 

tolkningsramar om verkligheten (jfr Horsdal, 1999). För att kunna förstå sig 

själv som sig själv verkar likhet med de andra och erkännande av de andra 

gå hand i hand, och följaktligen var möjligheten att få vara sig själv i olika 

sammanhang inte tillgänglig för alla (jfr Ambjörnsson, 2003). 
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Ytterligare tillhörigheter 

När de unga kvinnorna fick möjlighet att befinna sig i ett sammanhang där 

de kunde skapa relationer, där någon lyssnade, där de kände sig delaktiga 

och respekterade och där de kunde förstå sig själva som sig själva beskrivs 

upplevelsen som livsförändrande. De berättar hur de började förstå saker om 

sig själva och andra, att de blev starkare som människor och att de lärde sig 

att deras erfarenheter kunde komma till användning. Berättelserna om 

upplevelsen av att få vara del av något utan krav på att förändra sig själv 

visar också att en form av tillhörighet skapade tillfällen för ytterligare 

tillhörigheter.  Flera av de unga kvinnorna som deltog på konfirmationsläger 

eller i Kristallens verksamhet utbildade sig vid ett senare tillfälle till ledare, 

och det skapade ännu en upplevelse av att få vara en del av ett sammanhang 

där de blev accepterade som sig själva. Sara beskriver det så här: 

… Det började ju sakta men säkert förändra livet lite grann för jag fick ju börja göra 

det jag tycker om, jag fick gå den här utbildningen och sen fick jag börja (…) hjälpa 

andra människor… (A: Visste du innan att det var det som du skulle till, eller var det 

något du upptäckte liksom?) Nämen, sen jag var liten har jag velat hjälpa ungdomar 

även om jag var yngre än de själv och jag har inte kunnat för att man var ju liten 

och man förstår inte och så där, men jag har alltid sett ungdomar som man inte tror 

att andra ser och känt i mig själv och vet hur de känner och har förstått liksom… 

Därför känner jag att jag skulle nog bli bra på det liksom, och det blev jag och jag 

fick utveckla den talangen… (Sara).  

Verksamheternas omsorgsinriktade budskap samt möjligheten att utveckla 

sig själv tilltalade de unga kvinnorna som valde att engagera sig vidare. I 

Isabells berättelser gestaltas hur ledarutbildningen förändrade förutsätt-

ningarna för henne och hur tjejgruppsverksamheten hade betydelse för 

hennes sätt att hantera livet och betrakta sig själv:  

… Jag var fortfarande osäker då ”jag kan väl ta någonting när det är fest” men när 

jag kom med där så var det liksom… Det är antidroger, antivåld, antialkohol… Okej, 

inte anti alkohol sådär men när jag gick med och skrev under på min lilla grej då 

blev det liksom så ”okej, inga mer droger” och jag försökte tack vare dem. Det känns 

lite patetiskt att säga, men tack vare dem har jag blivit starkare och jag har fått 

riktlinjer kring hur jag vill leva. Jag vill vara en förebild och då menar jag inte att 

jag vill vara en förebild som att ”okej, allihop, hoppa in i missbruk och hoppa ur 

igen”… (…) Utan mer ”ja, jag har haft svårt, helt skit egentligen, men jag har kommit 

från det jag har klarat mig, så då klarar ni det också”… Det är typ så jag vill framstå 

och det är så jag vill leva plus att jag vill leva lite dolce vita också (skratt)… (Isabell). 

Något som dock blir synligt i det empiriska materialet är att konfirmations-

lägret och tjejgruppsverksamheten inte verkar ha varit tillgängliga för alla. I 

konfirmationslägret är det de tre unga kvinnorna som tillhörde medelklass-

familjer som berättar att de deltog. För de andra unga kvinnorna var inte 

konfirmationen något som de överhuvudtaget omnämnde. När det gällde 

tjejgruppsverksamheten så var den av naturliga skäl platsbunden. De unga 
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kvinnor som inte bodde i städerna där Kristallen fanns har inte heller 

berättat om någon liknande verksamhet men även bland de som bodde i 

städer där Kristallen fanns kan klasskillnaden märkas. Det var de som hade 

föräldrar som förvärvsarbetade och som hade starkast förankring till 

samhället i stort som deltog i tjejgruppsverksamheten. För de unga kvinnor 

som kom från familjer där svårigheterna var mer genomgripande, där 

föräldrarna på grund av missbruk eller sjukdom inte arbetade och där 

socialtjänsten var inblandad sedan många år tillbaka verkar inte 

verksamheter såsom tjejgrupper eller konfirmation vara tillgängliga. Det 

tycks snarare vara så att de positionerar sig mot den typen av verksamheter, 

vilket blir synligt i Mikas förställning om vad en tjejgruppsverksamhet är. 

Vid ett av våra samtal säger hon att de ändå bara var till för såna där 

feminister, och hon visade både genom sitt tonfall och med sitt kroppsspråk 

att det var något som hon upplevde att hon inte var eller kunde identifiera 

sig med. 

Trygghet och respekt 

I likhet med berättelserna om tjejgruppsverksamheten fyllde den sociala 

världen som Grankullens institution utgjorde en sådan tillhörighets-

dimension där tidigare erfarenheter skapade igenkänning. I det stora hela 

var inte institutionen en plats där de unga kvinnorna kände acceptans och 

tillhörighet men till viss del formades den till en värld där de kände sig 

hemma. Kristin berättar om den respekt hon mötte och den trygghet hon 

kände på Grankullen, när hon fick förstå sig själv som betydelsefull och som 

någon: 

Sen fick jag komma hit, till himmelriket… (…) Det är himlen. Det här är människor, 

här blir man sedd, man får vara med och säga vad man tycker och tänker. Det är 

inte alltid det här, liksom ”wow, vad roligt det är att sitta på låst, vad roligt det är 

att inte ha något privat överhuvudtaget” men det här är det bästa som har hänt 

mig… Ja, det här, det är ju helt sjukt, jag trodde inte att det här fanns. Här har de 

ingen isolering. De hade det förr, för jättelänge sen, men de tog bort det för de jobbar 

inte på det sättet. Det här är, ja… Det går inte att beskriva, det är så bra människor. 

Det finns ju såklart idioter överallt, det gör det ju, men de flesta här är helt 

fantastiska… (…) Det är det som är så bra… Alltså de är jättebra på sånt, att ta hit 

människor. Jag vet att det är fler som har gjort intervjuer, någon från huvud-

kontoret som har gjort intervjuer med mig också, och de är verkligen så här… Men 

de har ju ingenting att dölja, ”kom hit, ställ frågor, låt tjejerna vara med liksom”, och 

det känns jätteskönt att de arbetar på det sättet, att man inte blir undanskuffad, att 

man är… Ja, att man är någon bara, att man inte är en paragraf, att man är en 

individ. Här får man verkligen vara med och… Alltså, det är alltid något projekt på 

gång, alltså någonting som är betydelsefullt för oss… (Kristin).  

Precis som i berättelserna om Kristallen gestaltar beskrivningarna av 

Grankullen hur de unga kvinnorna upplevde att de fick vara sig själva. Trots 

att de var dömda av samhället redan innan de kom till institutionen 



162 
 

upplevdes den som en värld där ingen dömde och där de andra förstod den 

livssituationen alla befann sig i. Amanda som blivit omhändertagen på grund 

av en avgränsad svår period i livet och följaktligen inte främst vistades på 

institutionen på grund av svåra hemförhållanden eller tidigare negativa 

livserfarenheter, berättar så här om sina känslor inför institutionen: 

De har tagit emot mig jättebra och jag känner mig verkligen trygg och jag känner 

mig hemma, eller inte hemma, men det är ju mitt hem nu. Jag har ju bott här i fem 

månader nu och det är lång tid men det har gått fort ändå. När jag först kom hit så 

visste jag inte vad som skulle hända och jag kan väl säga att när jag kom så var jag 

fortfarande i chock… Men jag har landat och jag får jättemycket hjälp och stöd och 

framförallt så är det väldigt, väldigt många här som tror på mig och det känns 

tryggt och bra… (Amanda).  

Hon framhåller vikten av acceptans och när hon fortsätter sin berättelse om 

tiden på institutionen lyfter hon också fram betydelsen av igenkänning och 

känslan av att sitta i samma båt:  

Det var så skönt att jag fick vara med tjejer som också satt på LVU. Det är ju i och 

för sig ingen som är här av samma anledning direkt, utan alla är här av sitt skäl, 

men vi var fortfarande här och vi är fortfarande inlåsta och vi kommer inte ut… Och 

det är det som känns skönast för jag har verkligen folk att prata med, som vet hur 

det känns för det är svårt för personalen och det svårt för alla utomstående att 

verkligen förstå hur det är att vara inlåst (A: Men känns det, när du är här, som att, 

alla, alltså tjejer, som att man accepterar varandra också för de skälen ni är här?) 

Ja, absolut… (Amanda). 

Känslan av att sitta i samma båt skulle kunna likställas med den upplevelse 

av igenkänning som de unga kvinnorna som deltog i tjejgruppsverksamheten 

uttryckte. Igenkänningen bygger i båda fallen på möjligheten att spegla sitt 

förflutna och nuvarande liv i andras. Det är dock två olika former av spegling 

och igenkänning som skiljer sig åt både genom att de unga kvinnorna på 

institutionen inte själva valt att söka sig till varandra eller till verksamheten 

och genom att de olika verksamheterna hade vitt skilda ramar och 

förutsättningar. De unga kvinnorna på Grankullen kunde känna igen sig i 

varandra för att de befann sig där de befann sig och för att de delade ett 

liknande förflutet. Det kan alltså tolkas som att det handlade om en igen-

känning i den specifika situationen de vistades i. 

Förståelsen av sig själv som sig själv handlar i berättelserna om 

Grankullen om att bli erkänd, respekterad och bemött med acceptans. Själva 

upplevelsen av erkännandet verkar vara knutet till just möjligheten att vara 

sig själv men detta själv måste förstås i relation till tidigare erfarenheter av 

utanförskap. Ett utmärkande drag för de unga kvinnornas berättelser om 

tillhörighet är att de innebär ett antagande om att det inte varit tillåtet att 

vara sig själv eller att självet inte varit godtagbart i andra sammanhang. I 

berättelserna blir upplevelsen av tillhörighet en motpol mot andra områden 
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och tidigare stunder i livet när de ofta känt sig tvingade att anpassa sig efter 

omgivningens krav eller sina egna föreställningar om omgivningens krav. 

När de berättar om tillfällen eller miljöer där de blivit accepterade som den 

de är, där de mött erkännande och känt tillhörighet berättar de implicit 

också om andra sammanhang där de inte känt tillhörighet och där de inte 

upplevt att de kunnat vara sig själva. 

Kamratvärlden 

Kamratvärlden har stor betydelse för barns och ungdomars handlingskraft 

och handlingsutrymme (jfr Berglund, 1998; Bliding, 2004; Ihrskog, 2006; 

Öhrn, 2002b) och för deras möjligheter att förstå sig själva som en del av ett 

sammanhang (jfr Aapola, 1992; Berglund, 1998; Berggren, 2001, Ihrskog, 

2006). I de unga kvinnornas berättelser är kamratvärlden i egentligen 

mening inte tydligt framträdande i fråga om upplevelser av tillhörighet. 

Kamratvärlden framställs i flera av de unga kvinnornas berättelser som en 

stängd och onåbar värld, där de sällan var välkomna. De andra barnen 

utgjorde i dessa berättelser den grupp som stängde ute de unga kvinnorna 

från olika sammanhang och positionerade dem som annorlunda och utanför. 

För några av de unga kvinnorna fanns dessutom ingen tid att odla vänskaps-

relationer, eftersom de ofta flyttade eller när de i samband med olika 

samhällsplaceringar togs från det sammanhang de levde i. Det finns dock ett 

antal berättelser som handlar om vänskap och om vänner som fanns där och 

var betydelsefulla. I dessa berättelser framställs kamratvärlden på ett sätt 

som liknar de tidigare berättelserna om upplevelser av tillhörighet. Precis 

som när det gällde upplevelser från konfirmationslägret och Kristallen 

formades självförståelsen i kamratvärlden i relation till känslan av likhet, 

igenkänning och till en upplevelse att få vara sig själv och ändå möta 

acceptans och stöd. Joleen, som berättar att hon nästan inte hade några 

vänner före högstadietiden, beskriver hur de vänner som hon fick under 

högstadiet fanns där för henne oavsett vad som hände: 

Och så kommer vi till Katja då… Hon fanns för mig vid den tiden då min biologiska 

pappa kallade mig för jälva hora och då sa hon ”Joleen, det är inte sant, oavsett vad 

han säger så är du unik och jag älskar dig för den du är”. Så hon har funnits för mig 

så himla mycket. Hon är min bästa och närmaste vän och jag älskar henne 

jättemycket. Så alla [mina vänner] har funnits för mig mycket… (…) Jag kan må hur 

dåligt som helst, jag kan vara jättesur på dem, jag kan säga så himla dumma saker 

åt dem men de finns alltid där för mig, oavsett. Jag kan prata med dem om vad som 

helst, jag kan bete mig hur som helst men de finns ändå där och de lämnar mig 

aldrig… (Joleen).  

I berättelserna framgår att vänskap handlade om att anförtro sig, lyssna, dela 

närhet och söka likhet (jfr Bliding, 2004; Ihrskog, 2006). När de egen-

skaperna uppstod i en relation formades en möjlighet för de unga kvinnorna 

att förstå sig själva som sig själva men också som betydelsefulla och som en 
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del av ett sammanhang. Berättelserna om kamratvärlden visar hur de unga 

kvinnorna fick möjlighet att förstå sig själva i relation till någon annan och i 

en parsamhet:  

Alltså jag och Elin, vi har alltid kunnat prata om allt och när hon har problem 

hemma så har hon ringt mig och jag har förstått henne och sagt ”det är inte bra, vi 

träffas nu” och det är samma sak med mig när jag har mått dåligt så har hon sagt 

”men Natalie, det är inte bra, träffa mig nu”… Så vi har alltid kunnat prata om allt 

och vi har stöttat varandra till hundra procent genom allt, vi har festat tillsammans, 

vi har hållit på med droger tillsammans, vi har gjort allt tillsammans.  Det är jag och 

Elin, alltså folk som inte känner oss bra säger ”ni bråkar som ett gift gammalt par” 

(skratt) (Natalie). 

Natalie är en av de unga kvinnorna som vid återkommande tillfällen 

framhåller vännernas betydelse i sitt liv. Hon beskriver dem som sin familj 

och vännerna var de som hon delade sin tid med och det var tillsammans 

med dem som hon kunde vara den hon var (jfr Bliding, 2004): 

… Jag såg mina kompisar, de jag rökte med och de jag festade med, de jag drack 

med, jag såg dem som min familj. Familjen jag hade där hemma var okända 

personer, jag sov bara hos dem, men mina kompisar, det var min familj. De visste 

vem jag var, de stöttade mig, de backade upp mig, det var min familj… (Natalie).  

* 

De unga kvinnornas berättelser om möjligheten att vara sig själv gestaltar 

alltså en längtan efter eller en strävan mot att få bli just den de egentligen 

upplever att de är (jfr Guignon, 2004). De unga kvinnornas berättelser 

uttrycker en tanke om att det finns ett autentiskt jag som de inte tillåts vara i 

alla sammanhang. Detta jag väntar på att bli accepterat, men ges eller tar 

inte plats och blir ibland aktivt undangömt. Det framgår inte alltid vad att 

vara sig själv eller att vara autentisk innebär och i min tolkning handlar det 

snarast om att de upplever att de i ett sammanhang blir accepterade för hur 

de är i stunden, utan att de behöver förställa sig eller göra sig till för att passa 

in (jfr Göthlund, 1997). På samma gång villkoras möjligheten att vara sig 

själv oavbrutet mot en föreställning om vad som är ett rätt sätt att vara sig 

själv. Det visar sig i berättelserna som att det finns områden där 

förutsättningar för att vara sig själv existerar men där denna förutsättning är 

beroende av ramar, regler och en specifik miljö som tilltalade just dem vid 

just det tillfället.  

I en förlängning kan det också betraktas som att möjligheten för en 

förståelse av sig själv som sig själv ytterst handlar om att både den de unga 

kvinnorna upplevde att de var och deras livserfarenheter kunde passera som 

vanliga och normala i de sociala världarna som verksamheterna och 

kamratvärlden utgjorde (jfr Ambjörnsson, 2003). Normalitet är ett begrepp 
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som används inom många olika discipliner och relationen mellan normalitet 

och avvikelse har undersökts i en rad olika sammanhang (se t ex Isaksson, 

2009; Persson, 2001, Piuva, 2005). Förståelsen av det normala är rörlig och i 

denna rörlighet spelar tid och plats roll för hur exempelvis handlingar, 

beteenden och utseende kan komma att värderas (Mac An Ghaill, 1994). 

Normalitet gestaltar maktförhållanden och är en beskrivning av det 

genomsnittliga och föredömliga sättet att vara i ett samhälle, samtidigt som 

beskrivningen också förmedlar en uppmaning om hur någon borde vara 

(Ambjörnsson, 2003; Tideman, 2000). Normen syftar till det mot vilket allt 

kan jämföras, till det vanliga och mot det genomsnittliga (Börjesson, 1997).  

De unga kvinnornas strävan efter att komma bort från det annorlunda och in 

i det normala har i min tolkning att göra med möjligheten att införliva den 

en ung kvinna upplever att hon är i en rimlig och respektfull förståelse av sig 

själv (jfr Molin, 2010).  

Speglande och igenkänning av sig själv och sitt förflutna i andras 

medvetande och i andras livsvillkor framstår som väsentligt för de unga 

kvinnornas förståelse av sig själv som sig själv och för att samtidigt vinna 

förståelse hos omgivningen (jfr Bruner, 2002). När de unga kvinnorna 

speglar sig själva och sina livserfarenheter i andra människors bemötande 

och uppfattningar och i de sociala världarnas uttalade och dolda normer 

formas självförståelsen som en föreställning om vem de är och kan vara. I 

föreställningen om självet formas ett spegeljag, en fantasi om hur de 

framstår inför den andra och hur den andre bedömer detta framträdande. Ur 

denna förståelse formas också deras känsla inför självet och dess placering i 

den sociala världen (jfr Molin, 2010). När de unga kvinnorna befinner sig i 

en social värld där de möter likhet, igenkänning och erkännande formas 

möjligheter för en självförståelse som går i samklang med den egna känslan 

inför självet, och då kan de förstå sig själva som sig själva och som 

autentiska. I denna förståelse skapas yttre bilder av dem själva som 

överensstämmer med den inre bilden av sig själv som de bär på (jfr 

Göthlund, 1997). I en förlängning skapas också förutsättningar för en social 

förankring (jfr Berggren, 2001). 

Det förflutna och framtiden 
Ett tydligt framträdande drag i de unga kvinnornas berättelser är deras 

pågående och återkommande reflektioner om vem de är i relation till livet 

som varit, är och kommer (jfr Öberg, 1997). I deras reflektioner över sig 

själva och sina liv formar de sina jag i relation till tidigare händelser, till 

sammanhang de befunnit sig inom och till drömmar och förhoppningar om 

framtiden (jfr Kåks, 2007; Skårner, 2001). Självförståelsen skapas när de 

placerar sig själva i ett sammanhang där deras förflutna knyts samman med 

nuet och framtiden. Genom deras berättelser visar de hur de förstår sig 

själva, var de vill höra hemma, i vilket sammanhang de vill placera sig själva 
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och vad de i framtiden vill höra till. I dessa berättelser är den kulturella 

tolkningsramen om det autentiska jaget synlig på ett annorlunda sätt än i 

det förra avsnittet. I avsnittet om tillhörighet framträdde tankar om det 

autentiska i möjligheten att vara sig själv. I berättelserna om det förflutna 

och framtiden gestaltas tanken om det autentiska snarare i berättelser om 

det jaget som den unga kvinnan tänker att hon är och vill komma att bli.  

Inför mitt sista möte med de unga kvinnorna fick de möjlighet att läsa den 

berättelse jag skrivit samman utifrån våra intervjuer. En stor del av det sista 

samtalet kom därför att kretsa runt deras tankar om sina liv som nedskrivna 

berättelser. I dessa samtal formades en bild av deras längtan efter acceptans 

och erkännande, och deras önskan att göra sina liv och sina berättelser 

giltiga och värda något, båda för dem själva och för andra. Sökandet efter 

erkännande kom bland annat till uttryck när de unga kvinnorna försökte 

förstå sig själva i relation till sitt förflutna, när de försökte göra sig själva 

förståelsebara i mötet med mig samt när de i berättelsen skapade ett jag i 

nuet. Det framgår att de betraktar sina berättelser som föränderliga och sin 

förståelse av sitt liv som bunden till just den tiden den berättades i. Det blir 

också tydligt att de ger sina berättelser giltighet i ett längre tidsperspektiv. 

Vid flera tillfällen återkommer de till att det de berättat för mig är sanningen 

och att den skrivna berättelsen visar hur det verkligen varit att leva deras liv 

och vem de i egentlig mening varit och är. Men även om de menade att 

berättelsen var sanningen så kunde de tre år senare se att de inte längre hade 

samma tankar och uppfattningar om vissa händelser i livet. Deras berättelser 

visar hur både förståelsen av det förflutna och självförståelsen utvecklades i 

takt med förändringar som inträffade i deras liv (jfr Mishler, 2004). 

Stolhet och offerskap 

En form av berättad självförståelse som blir synlig i materialet är när de 

unga kvinnorna reflekterar över det förflutna. I dessa reflektioner är ofta 

tankar om vem de varit och är närvarande. Flera av de unga kvinnorna 

positionerar sig själva som starka och motståndskraftiga individer och denna 

positionering sker vid flera tillfällen i relation till de svåra livshändelserna. 

Så här berättar till exempel Cimberly: 

Jag gav ju aldrig upp utan jag kämpade på och försökte vara glad utanpå och inte 

visa att jag kanske mådde jättedåligt inuti och sån är jag fortfarande. Jag tar på mig 

så mycket för att jag vill så mycket… Så jag tror att, jag har nog alltid varit sån, men 

jag vet inte… Det är väl det att jag inte vill visa mig svag, jag står på mig verkligen 

(A: Och biter ihop?) Ja, biter ihop och… Jag ger mig inte förens bägaren rinner över. 

Det ska gå så långt innan jag inser att ”okej, jag kanske skulle, det här kanske var 

lite för mycket för mig att hantera eller göra”… För att jag tackar inte gärna nej utan 

tar gärna mer och mer och mer… (Cimberly).  

Cimberly är noggrann med att framhålla sin styrka och sin förmåga att 

upprätthålla en yttre fasad som signalerar kompetens och kraft. I hennes 
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berättelser om tidigare händelser positionerar hon sig som någon som själv 

tar initiativ till förändring: 

… Jag lever som jag lär, vill jag ha någonting får jag ta tag i det själv. Ingen har 

hjälpt mig på vägen så varför skulle någon hjälpa mig nu. Vill jag någonting så får 

jag göra det själv liksom… (Cimberly). 

När de unga kvinnorna reflekterar över sin del i livshändelser konstrueras 

självförståelsen främst genom att de betonar de svåra livshändelserna som 

viktiga och som betydelsefulla för den människa de är idag. I slutet av våra 

första samtal frågade jag om det var något i livet som de hade önskat varit 

annorlunda och när de svarar på den frågan var nästan alla tydliga med att 

de inte skulle vilja ändra på något under sin uppväxt. Jonna säger så här: 

… Nog hade det kunnat gå bättre för mig då… Men jag hade ju inte varit samma 

människa idag så på ett sätt är jag lite glad att den där sommaren var som den var 

så att… Man vet ju aldrig om det hade kommit nu istället… (…) Jag och mamma har 

pratat mycket om att det var tur att vissa saker har hänt för att jag har fått se en 

stor baksida av mycket och lärt mig hantera och komma ur det, så jag gör ju inte om 

det, jag gör inte om någonting av det igen… Men jag vet ju att det finns så att jag 

skulle kunna gå tillbaka vilken dag som helst, men jag vet vilken skit det är, så det 

har ju bara stärkt mig att liksom bli den här personen jag är nu… (Jonna). 

De berättar att de svåra händelserna i livet haft betydelse för dem och ingen 

av dem vill vara utan dessa svåra upplevelser. De framhåller att de är stolta 

över sig själva och den de blivit och denna stolthet relateras i samtliga fall till 

de svåra händelserna i det förflutna. I synnerhet beskriver de hur det goda 

har skapats när de lärt sig saker om livet från det svåra, samt att de svåra 

upplevelserna gjort dem starkare och mer motståndskraftiga. De unga 

kvinnorna berättar att upplevelser i livet format dem till den de är idag, 

vilket Kristins berättelse exemplifierar:  

Men jag skulle inte vilja leva om mitt liv än om det blev på något annat sätt, för allt 

som har hänt, allt som har varit har ju skapat mig. Jag har ju ändå blivit en 

människa som tänker ganska mycket och som har väldigt mycket kärlek inom mig, 

och som är snäll tror jag… Jag är väldigt snäll och jag bär på väldigt mycket kärlek 

samtidigt som jag behöver väldigt, väldigt mycket kärlek, men det är… Det kan ju 

aldrig skada direkt och jag vet ju, jag har ju gått på många vägar, och vänt om och 

kommit tillbaks till samma ställe och varit vilse, men samtidigt har jag ju prövat så 

många vägar så att jag kanske vet bättre vilka val jag ska göra och vart jag inte ska 

gå… Och att det ringer någon varningsklocka någonstans när det liknar någon 

situation som varit dålig förr… att så här kanske jag inte ska göra… (Kristin).  

Genom att framhålla värdet i det de varit med om skapar de på så sätt, i sitt 

berättande, ett band till det förflutna Det ger livserfarenheterna betydelse 

och legitimitet samtidigt som det skapar en mening för den de blivit idag (jfr 

Snellman, 2009). Saras och Annas tankar om livet utgör exempel på detta:  
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Det är skitsvårt för jag vet inte hur det hade varit då om jag hade ändrat på något 

för jag är väldigt glad på ett sätt över den person som jag har blivit idag, för jag 

tycket att jag är jävligt grym och att jag kommer att komma långt om jag bara 

satsar och jag vet inte om jag skulle ha tyckt så om mig själv… (Sara).  

… Dåliga erfarenheter är också erfarenheter… Alltså jag har så mycket bra grejer 

idag, så mycket förutsättningar. Jag känner så mycket folk och alltså, om man 

ändrar på en enda liten detalj så kan man ändra på en hel framtid… (Anna). 

I samma stund som de konstruerar stolthet för sitt nutida jag motsätter de 

sig emellertid offerskap i andras tolkning av deras förflutna. Att motsätta sig 

offerskap var något som var genomgående i de unga kvinnornas reflektioner 

över sina livserfarenheter (jfr Kolfjord, 2003). Denna ovilja att definieras 

som offer för sin situation kan möjligtvis kopplas samman med att de unga 

kvinnorna ofta befunnit sig i en situation där de förlorat eller fråntagits den 

fulla kontrollen över sina liv. På så sätt har de både känt sig och av andra 

betraktats som offer för omständigheterna. När de motsätter sig offerskap i 

sitt återberättande av det förflutna kan det tolkas som ett tecken på att vilja 

ta tillbaka kontrollen över hur deras liv ska definieras av andra, eftersom 

offerskap för dem varit starkt förknippat med att inte längre ha kontroll (jfr 

Hyde, 2005). Balansen mellan stolthet och motstånd mot offerskap visar de 

unga kvinnornas sökande efter acceptans för sitt förflutna, och genom 

upprätthållandet av denna balans rättfärdigar de på så sätt det som hänt i 

deras liv. I min tolkning görs detta i ett försök att skapa förståelse för sina 

föräldrar och familjeliv och gentemot sitt eget och andras agerande i olika 

situationer. Men i samma ögonblick som de söker acceptans för sina 

livserfarenheter formar de också ett motståndstagande till livet som varit och 

till sina egna ageranden. I sina berättelser visar de att även om de tänker att 

det förflutna format dem till den de är önskar de inte att någon annan ska 

behöva gå igenom det de gått igenom under uppväxten. Cimberly berättar på 

följande vis: 

Självklart har det påverkat. Det ligger fortfarande kvar i bakhuvudet och gnager på 

en hela tiden. De där känslorna kommer ju aldrig att försvinna, alltså de kommer 

upp när man hamnar i liknande situationer… Alltså jag är fortfarande väldigt, att 

stå framför en klass, jag har inga problem alls när jag ska informera någon om 

något, utan det är när jag ska bli bedömd för någonting, då blir jag så här ”shit”… 

Och det har väl säkert alla men… Jag vet inte varför, men jag är jätterädd att bli 

tittad på för mycket och att folk ska döma. Jag är jätterädd för att göra bort mig och 

det är väl för att jag inte vill bli utpekad eller sticka ut på något sätt. Jag sticker 

gärna ut med bra saker, med att vara framåt och att fixa saker men inte bakåt 

liksom… (…) Så där vet jag att det har påverkat mig jättemycket… … Men sen 

försöker jag ju vända allt till något positivt. I och med att jag inte har haft kompisar, 

det har ändå skapat mig till den jag är idag och jag är ändå väldigt stolt över den 

jag är idag. Så att på ett sätt så är jag lite glad över det som har hänt för att annars 

hade jag inte varit jag som jag är nu, men man tycker ändå inte att någon ska 

behöva uppleva det och det är lite därför jag är med här och berättar det för att 
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förmedla det till andra. Att det är fel… För det tycker jag är viktigt, att ingen skall 

behöva ha det så… (Cimberly). 

Berättelserna visar att deras förståelse av sitt tidigare liv och deras plats där 

är tudelad. De försöker å ena sidan acceptera det som varit, göra det till sitt 

eget och göra det möjligt för andra att acceptera det. Å andra sidan tar de 

samtidigt avstånd från det som varit men på ett sätt som ändå inte 

omintetgör deras försök att länka samman det förflutna med den de är idag 

(jfr Pérez Prieto, 2006). I berättelserna om det förflutnas betydelse 

synliggörs emellertid att de unga kvinnorna hade velat ändra på sitt eget 

agerande i olika situationer. Kristin reflekterar över sitt liv och sina val och 

berättar om det hon önskar att hon själv hade gjort annorlunda: 

Jag skulle vilja ändra på… … Egentligen på vissa val jag har gjort när jag blev 

äldre… (A: Att du hade valt att göra något annorlunda istället? Är det något speciellt 

du tänker på?) Drogerna, självskadebeteendet… För jag har gjort så många omkring 

mig så himla illa med mitt handlande, med det att jag skadar mig själv. Jag har 

aldrig gjort någon annan illa men mig själv har jag gjort fruktansvärt illa, och det 

önskar jag hade varit annorlunda, att jag hade hittat någon annan väg, att jag 

aldrig hade kommit på att hitta en njutning i att göra mig själv illa… Att jag inte 

hade gjort det utan att jag hade varit starkare, mer skinn på näsan… Det önskar 

jag… (Kristin). 

Deras berättelser visar att de tänker att historien om dem själva hade varit 

annorlunda om de hade agerat på ett annat sätt i olika situationer:  

Alltså, det jag hade velat ändra på i så fall, det kanske var att jag hade stått på mig 

själv mer och att jag hade varit en coolare unge när jag gick i högstadiet, att jag 

hade haft mer självkänsla och bättre självförtroende och att jag hade vågat ta mer 

plats och vågat säga till… Jag vill gärna se... Hur skulle det ha blivit om jag skulle ha 

varit sån?… (Sara). 

Tankar om framtiden 
Framtiden är ofta närvarande i de unga kvinnornas berättelser och den 

konstrueras omkring såväl förväntningar på som rädsla för det som skall 

komma. Den självförståelse som formas i dessa berättelser gestaltar i min 

tolkning en eftersträvandsvärd förståelse för ett framtida jag. Flera av de 

unga kvinnorna lyfter med emfas fram att de vill bli någon och ofta handlar 

berättelserna om att de vill hjälpa andra parallellt med att de vill lyckas i ett 

sammanhang:  

Alltså, jag vill hjälpa folk… Med missbruk, eller ungdomar, ungdomar vill jag hjälpa 

för jag är bra på att handskas med de yngre tonåringarna, med ungdomar… (…) Jag 

jobbade på en ungdomsgård förra sommaren och jag fick kontakt med allihop och 

jag hjälpte dem. De kom till mig och pratade och berättade om problem och jag blev 

så här ”det här vill jag göra”. Och min pappa han har slutat dricka, han har varit 

nykter i snart ett år och han har börjat gå en utbildning för att bli behandlings-

assistent för missbrukare och jag vill göra som han alltså men samtidigt typ, ta hand 
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om ungdomar, det finns mycket… Jag vill göra någonting stort där liksom, något 

stort … (Isabell). 

Berättelserna åskådliggör ett avståndstagande från positionen som 

avvikande och en längtan efter att kunna förstå sitt framtida jag som 

delaktigt och som betydelsefullt för andra (jfr Molin, 2010). I berättelserna 

om framtiden finns också drömmar om familjen och familjelivet närvarande; 

om en partner, barn, en egen bostad och ett vanligt jobb (jfr Kåks, 2007; 

Överlien & Hydén, 2004). I dessa drömmar gömmer sig en längtan efter det 

vanliga, och i berättelserna framstår detta vanliga som att det finns inom 

räckhåll. När de förstår sitt framtida jag i en vanliggörande situation visar de 

handlingskraft i sitt berättande (jfr McAlpine & Amundsen, 2009) och det 

kan, precis om den tidigare analysen om normalitet och vanliggörande, 

förstås som ett avsteg från och en motmakt mot den nuvarande positionen 

som avvikande (jfr Molin, 2004):  

Jag vill ha ett jobb, jag vill ha en framtid, jag vill ha barn och bra jobb och jag vill 

kunna försörja mig. Jag vill inte bara sitta och tänka att ”nu har jag det jättejobbigt 

två veckor innan jag får lön” och typ spara in på allting, jag vill inte ha det så… Så 

det var det som fick mig att försöka kämpa på i skolan för att det är ju ändå det som 

får en att bli utbildad… (Jonna).  

Berättelserna om framtiden åskådliggör också hur de unga kvinnorna tar 

avstånd från sitt förflutna och sitt familjeliv. Joleen växte upp i en splittrad 

familj med tolv syskon. Familjen flyttade ofta och föräldrarna arbetade i 

princip inte. När Joleen berättar om sina framtidsplaner positionerar hon 

sitt framtida jag i en helt annan miljö än den hon själv växt upp i: 

… Om vi säger om tio år så är jag gift med min man, min kärlek, och vi har barn och 

vi bor i ett hus på landet med massor med djur som springer omkring och jag har 

förmodligen ett jobb, jag jobbar med barn… (Joleen). 

En annan form av motmakt mot positionen som avvikande synliggörs i 

Annas berättelser om framtiden. Som jag tidigare berättat var Anna besviken 

på samhället och dess företrädare. Hon upplevde att de genom sina 

ingripanden förstört hennes liv. Hennes berättelse handlar på många sätt om 

en vägran att inrätta sig i samhällets försök att positionera henne som 

avvikande, men också i det som kan betraktas som samhällets försök att 

omforma henne:  

… Jag har ju blivit äldre och ser saker nu. Det går ju bättre, jag vet hur jag vill ha 

mitt liv nu. Det är inte så lätt att säga att ”jag vill göra det här” när man är typ sju 

år, för då får man ju inte bestämma någonting… Så nu lyssnar ju folk ändå på mig, 

om jag säger att jag vill flytta, då fixar de så att jag får flytta… (…) Och så är det, jag 

hatar den här staten, jag hatar alla myndigheter, de har sabbat så mycket i mitt liv, 

så då kan jag sabba tillbaka (…) (A: Mmm… Du borde engagera dig politiskt…) (…) 

Nej, men då blir man en del av Sverige och staten och myndigheterna, alltså det 
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kommer jag aldrig att bli, jag för ett krig mot dem och jag kommer alltid att ha ett 

krig mot dem… (Anna). 

Berättelsen synliggör hur Anna snarare tar till sig positioneringen som 

avvikande och genom sitt agerande och tal förstärker den avvikande 

positionen och ger den ett värde. I och med detta utövar hon motmakt mot 

de andras definiering av henne och mot deras krav på att hon ska bli någon 

annan än den hon är. På så sätt tar hon kontroll över hur hennes position 

kan förstås samtidigt som hon också gör den till sin egen (jfr Young, 2000). 

Göthlund (1997) beskriver på ett liknande sätt hur de unga kvinnorna i 

hennes studie använder en strategi som skapar en ”positiv annorlundahet” 

(s, 192) när de, genom att vända vad som kan betraktas som en nackdel till 

en fördel, gör motstånd mot en positionering som avvikande.  

De unga kvinnornas berättelser visar i några sammanhang på positiva 

vändpunkter som inträffat i de unga kvinnornas liv, i nästan samtliga fall 

under den senare delen av tonåren. Vid dessa vändpunkter förändrades 

framförallt deras möjligheter att vara delaktiga i olika sociala världar. De 

positiva vändpunkterna medförde, precis som de svåra livhändelserna att de 

unga kvinnorna fick möjlighet att ompositionera sig själva i en rad olika 

sammanhang, och vid dessa tillfällen gjordes den åtråvärda positionen som 

tillhörig tillgänglig. Berättelserna om framtiden handlar om rädslan för att 

det positiva i livet skall försvinna och för att allt skall bli som det var innan, 

när de i deras upplevelse inte var någon och när de fick kämpa för att ta plats 

och för att må bra. I berättelserna uttrycker de unga kvinnorna en oro för att 

livet skall bli som det en gång var: 

Jag känner att det enda som jag är rädd för är att det ska vända igen… (…) Jag vet 

att jag inte vill tillbaka till något missbruk och jag vill inte börja med något dumt. 

Jag vill lyckas, jag vill bli framgångsrik, jag vill bli en av de här som alla bara ”alltså 

hon har lyckats grovt”, men det känns som att det har varit för mycket bra på för 

kort tid. På tre-fyra år har jag slutat med missbruk, jag har blivit populär och 

behållit den där populariteten, och fått vara den som får stå och representera hela 

min klass… Jag har lyckats så bra så jag är rädd att något kommer att hända… 

(Isabell). 

Under åren som jag träffade de unga kvinnorna förändrades till viss del 

deras förståelse av sig själva, sina familjeliv, sitt förflutna och sin framtid. 

Livet formade hela tiden nya möjligheter och begränsningar som ändrade 

livets väg, och det som från början framstod som en given väg att gå var 

några år senare inte längre ett alternativ. I berättelserna synliggörs också hur 

deras tankar om det förflutnas betydelse förändrades, både för att de själva 

gjorde nya lärdomar under livet men i min tolkning också för att 

omgivningens föreställningar om dem och deras förflutna tog sig in i deras 

medvetande. Mikas reflektioner omkring sina föräldrars missbruk, pappans 

våld, familjens sociala situation och dessa faktorers betydelse för vem hon är 



172 
 

och kan vara exemplifierar detta. Hennes berättelse och min tolkning av den 

visar att en berättad självförståelse sannolikt formas i relation till en rad 

olika sociala faktorer. Första gången jag träffade Mika berättade hon precis 

som flera av de andra unga kvinnorna att hon inte skulle vilja förändra på 

något från sin uppväxt. Hon menade att allt som hänt hade lärt henne 

mycket och stärkt henne som person. Samtidigt som det verkade ha funnits 

påtagliga brister i hennes familjeliv och rörande föräldraskapet under 

uppväxten framhöll hon att föräldrarna inte gjort något fel och att deras 

agerande inte hade någon betydelse för hennes dåvarande livssituation (jfr 

Skårner, 2001). Det var i slutet av den första intervjun när vi talade om detta 

och jag nöjde mig inte riktigt med Mikas första svar. Jag frågade vidare och 

Mika försökte förklara sina reflektioner över livet i familjen och över sin 

pappas roll i sitt liv: 

Mika: Alltså, jag tackar ju pappa idag att han slog mig när jag var liten för att jag 

tycker att jag har blivit en starkare person av det… 

Anneli: Av det?… På vilket sätt tänker du att du blivit starkare? 

Mika: Alltså att jag tål mer, jag är inte liksom den typiska tjejen, jag klarar av lite 

tuffare tider… 

Anneli: Ja, att du kan ro dig själv? 

Mika: Ja, typ… 

Anneli: Hur tror du att det kommer, ser du framför dig själv att du kommer att 

skaffa barn och bilda familj, eller är det något som du tänker på? 

Mika: Jag vill bilda familj och jag tänker aldrig göra illa dem ... och… Ja, och skulle 

det inträffa att pappan gör det så tänker jag dra därifrån… 

Anneli: Ja, för du vet ju också på något sätt vad det innebär att leva mitt inne i det? 

Mika: Ja… 

I berättelsen gestaltas hur Mika ger pappans våld förklaringsvärde när hon 

positionerar sig själv som stark och självständig men samtidigt förmedlar 

hon ändå att det inte var något som hon själv vill utsätta sina framtida barn 

för. Det kan i en första betraktelse tolkas som att Mika betraktar sina 

erfarenheter för att kunna förlika sig med det som varit (jfr Claezon, 1996). 

Men en sannolikare tolkning är nog att jag närmade mig en gräns för vad jag 

som utomstående betraktare har rätt att tycka om Mikas familj. I mina 

frågor förmedlade jag indirekt till Mika att jag inte tyckte att hennes uppväxt 

och hennes pappas agerande varit godtagbart. Okänsligt klampade jag på 

och riskerade med detta att bli ytterligare en av dem som dömde Mikas 

familj. Därmed ställde jag också Mika i försvararens position och det medför 

att Mikas berättelse och reflektion om familjelivet framstår som motsägelse-

full. När Skårner (2001) intervjuar en grupp missbrukande vuxna om deras 

uppväxterfarenheter finner hon också att informanterna i hennes studie gav 

en motsägelsefull bild av sin uppväxt. Skårner konstaterar att:  

Det existerar en märkbar diskrepans mellan de bilder, detaljer och skeenden som 

förmedlas i olika sekvenser under samtalet. Den slutsats som de här personerna själva 
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drar är att det är deras eget fel. De är noga med att frita sina föräldrar från ansvar för 

att det har gått snett för dem i livet (Skårner 2001, s 86-87).  

Även Mika fråntog gång på gång under vårt första möte föräldrarna ansvaret 

för hur hennes liv hade utvecklat sig samtidigt som hon under mötet 

förmedlade en önskan och ett hopp om förändring. Kanske ligger hennes 

motsägelsefulla svar i frågans inneboende anklagelse? Kanske är detta 

dubbla sätt att betrakta och berätta om det förflutna nödvändigt för att 

kunna möta de andras påståenden och fördömanden, och vid det här 

specifika tillfället mina påståenden och fördömanden?  

Mikas berättelse om sitt liv kan betraktas som en självpresentation där 

hon ger en bild av sig själv och där hon i framställandet av bilden hela tiden 

strävar efter att göra denna trovärdig (jfr Orbuch, 1997). För att nå en 

meningsfull förståelse av sig själv och av sitt liv knyts erfarenheter från det 

förflutna samman (Spånberger Weitz, 2011) och därför förändras hela tiden 

berättelsen om livet och förståelsen av självet. Att leva ett liv som av andra 

betraktas som avvikande kräver i olika sammanhang därför begriplig-

görande framställningar (jfr accounts från Goffman, 1959/1990), inför sig 

själv och inför andra människor, för att låta handlingar och livsförhållanden 

passera som normala och göras giltiga (Agevall, 2012). När det finns en risk 

för att en människas bild av sitt jag eller sina handlingar kommer att bli 

moraliskt ifrågasatta träder användandet av begripliggörande fram-

ställningar in. Det sker i vardagen, i möten med människor och 

verksamheter, och handlar om att göra sina val och handlingar begripliga för 

andra genom olika sätt att rättfärdiga, förklara och ursäkta sina handlingar 

eller sin tillvaro (Uhnoo, 2011). I Mikas gestaltning av sitt liv och sina 

reflektioner inför mig tolkar jag det som att hon använder begripliggörande 

framställningar. Hon gör det för att rättfärdiga sina föräldrars ageranden 

men också för att, underförstått, förklara för mig att det är på det här sättet 

hon måste betrakta sitt liv i den stunden och i den situationen hon befann sig 

i.  

När begripliggörande ska studeras är det väsentligt att undersöka 

innehållet i och vilka villkor som råder i stunden för begripliggörandet samt 

villkoren för att begripliggörandet skall möta acceptans och uppfattas som 

trovärdigt (Orbuch, 1997). Villkoren för möjligheten och acceptansen för 

begripliggörande är avhängigt människans sociala position samt rådande 

kulturella tolkningsramar som omger den kontext där både handling och 

begripliggörande utspelar sig. Begripliggörande framställningar måste därför 

situeras i tid och rum (Agevall, 2011). Vid vårt första och andra möte var 

Mika omhändertagen och placerad på den låsta institutionen. Vid dessa 

tillfällen hade Mika, trots att hon i egentlig mening befann sig i en 

problematisk och begränsande situation, en tro på framtiden och en ganska 

avslappnad inställning till det livet hon skulle komma att leva. Det var vid 
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dessa första möten som det tidigare samtalet om Mikas pappa tog form. 

Hennes berättelser visar vid dessa tillfällen stark motmakt mot andras försök 

att definiera hennes föräldrar och familjeliv som avvikande och henne som 

offer för omständigheterna. Hon motsätter sig också det som hon betraktade 

som andras försök att kontrollera hennes sätt att tänka och känna: 

Nämen, på det här jävla dårhuset går de omkring och säger att jag är jätteledsen 

fast jag inte är det, och då säger de ”jamen, du är det” (…) Ja, de vill ju bara ha reda 

på så mycket som möjligt om vad som har hänt, typ som du (skratt)… (A: Ja (skratt) 

typ, som jag…) Men det är en annan sak… (…) Men de ser ju ingen skillnad, de tycker 

ju bara att det var bra, jag är ju fortfarande bara jättearg och ledsen (skratt)… 

(Mika). 

Det är i relation till dessa förhållanden som Mikas svar på min fråga måste 

betraktas. Sista gången jag träffade Mika, nästan tre år efter att vi träffades 

för första gången, hade hennes tankar om livet som varit och som skulle 

komma på många sätt förändrats. Vi kände varandra nu och hon visste på ett 

tydligare sätt vem jag var och vad som var mitt syfte med våra möten. Hon 

var gravid i åttonde månaden och väntade, med lika delar oro och längtan, 

på barnet hon skulle föda. Alla kontakter med socialtjänsten var avslutade 

och på ett sätt kontrollerade Mika själv sitt liv. Trots att hon var i behov av 

hjälp och ekonomiskt stöd valde hon att ta avstånd, framförallt av rädsla för 

att socialtjänsten skulle ta barnet från henne. Den återtagna kontrollen 

placerade Mika i ett sammahang där hon inte kunde söka hjälp och stöd från 

någon men där hon inte heller mötte andras fördömanden och misstro. Tron 

på framtiden hade dock gått förlorad och många av hennes tankar rörde 

hennes föräldrar och deras roll i hennes liv och för hennes förutsättningar 

idag. I vårt samtal beskrev hon en känsla av att allt gick runt i cirklar och hon 

hade svårt att se hur hon själv skulle ta sig ur den situation hon hamnat i, 

med ingen utbildning och ingen möjlighet att komma in på arbets-

marknaden. Mika uttryckte att hon kände sig maktlös och att hon inte såg 

någon möjlighet till förändring och hon menade, i motsatts till innan, att det 

var hennes föräldrar och familjeliv som formade hennes förutsättningar. 

Hennes berättelse visar hur självförståelsen grundas i både det förflutna och 

framtiden och att den hela tiden anpassas och förändras utifrån hur 

livssituationen ser ut:  

… Alltså jag har inga direkta… Jag vet inte hur mitt liv formas. Det känns så tråkigt 

om dagarna, att jag inte har något att göra och jag vet inte hur jag kommer att 

kunna få något att göra, så att nu väntar jag bara på att få föda så att jag kan få 

sysselsätta mig med henne under dagarna och sen så får vi se… För jag vet inte hur 

jag ska komma vidare och jag har tänkt mycket att det är mammas och pappas fel 

nu, på senaste har jag tänkt… För att de har ju inte jobbat och jag har ju sett dem 

bara gå omkring hemma så att jag tror någonstans att jag har det i mig (skratt)… 

Alltså, jag vet inte… (A: Ja, men det är kanske klart att man formas av det man är i?) 
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Ja, jag har lärt mig att det går att gå hemma för att jag levde ju, jag åt ju, vi bodde 

någonstans och de gick ju bara omkring… Och det funkade ju… (Mika). 

* 

De unga kvinnornas berättelser gestaltar hur de använder det förflutna för 

att förstå och skapa förståelse för sig själva, för att forma en meningsfull 

förståelse av vilka de är och för att forma ett jag som framförallt tar avstånd 

från en offeridentitet och från postitionen som avvikande. När de tar avstånd 

från en tillskriven identitet som offer omdefinierar de sin egen position och 

visar på samma gång motmakt mot andras negativa bild av dem och deras 

familjeförhållanden (jfr Szönyi, 2005). De tar också på ett sätt avstånd från 

sitt förflutna men ändå genom att knyta det förflutna till sig. Det som gör det 

möjligt för de unga kvinnorna att förstå sig själva som starka och 

kompetenta och som en del av ett sammanhang är att de hamnar i en 

omgivning där dessa berättelser kan berättas och där de också kan få 

legitimitet. Det inträffar i ett sammanhang där det förflutna räknas eller i en 

social värld där de känner igen sig och känner sig trygga. Detta står i skarp 

kontrast till andra sammanhang där de inte känner sig som sig själva, där de 

spelar en roll eller där någon annan ser dem för något annat än den de själva 

faktiskt vill vara.  

När de unga kvinnorna med en nästan kuslig precision lyfter fram att de 

är tacksamma över att ha upplevt svåra livshändelser under uppväxten och 

att det i sig format dem till den människa de är, kan det tolkas som att de i 

sitt berättande förhåller sig till det som Frykman (1992) benämner life-

script. Ett life-script är en kulturell berättarkonvention som har betydelse för 

hur en människa kan berätta om sitt liv, vad berättelsen bör innehålla och 

hur hon bör tolka denna. Life-script används ofta i en utvärdering av livet 

och förmedlar vad som är eftersträvansvärt i ett idealt liv (jfr Kåks, 2007). 

De unga kvinnorna har i många sammanhang upplevt att deras förflutna och 

de själva blivit bedömda som avvikande eller upplevts som annorlunda. I 

deras reflektioner, eller utvärdering, av det förflutna som grunden till 

formandet av ett autentiskt, självständigt, starkt och kompetent jag 

upprätthåller de tanken om ett idealt liv. Om de istället skulle välja att lyfta 

sitt liv som problematiskt och framhålla att livet gjort dem illa skulle de gå 

med på de andras fördömanden. I valet att betrakta livet som källan till 

något gott kan det återigen tolkas som att de unga kvinnorna utövar 

intryckskontroll för att undgå och visa motmakt mot andras nedvärderande 

omdömen (jfr Szönyi, 2005).  

Dåligmående 
Bland de unga kvinnorna jag intervjuat är dåligmående en ofta före-

kommande känsla som de flesta av dem på olika sätt lever med, berättar om 
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och förhåller sig till (jfr Johansson, 2010a). Jonna beskriver hur dålig-

måendet fanns med henne varje dag: 

Anneli: Men… vad tror du det var som gjorde att du valde just den vägen då istället 

för [en annan], om man kan tänka så? 

Jonna: Jag mådde dåligt. Jag hade ju ångest och att få ord på sig varenda dag 

liksom utan att någon brydde sig… Det var väl det, man blev destruktiv på ett dåligt 

sätt och jag visste ju inte att jag hade ångest i sexan, det kom inte fram då men, jag 

hade ångest ständigt, alltså varje dag på mig, som tryckte… Och det gjorde ju att jag 

inte stod ut med mig själv utan började tycka att det var roligare att gå emot 

samhället… (Jonna). 

Det allra tydligaste uttrycket för dåligmående var att känna ångest, använda 

alkohol och droger och att skära sig själv. För några av de unga kvinnorna 

uttryckte sig dåligmåendet som ångest, en ångest så stark att den nästan inte 

gick att leva med (jfr Ohlsson, 2009). För andra uttryckte det sig i en 

handling, ett agerande som i deras berättelser vittnar om ett bakomliggande 

upplevt dåligmående (jfr Trulsson, 2008). Joleen berättar hur hennes 

pappas agerande fick henne att börja skada sig och att till slut försöka ta sitt 

liv:  

… Jag tänkte att ”han vill inte ha mig, jag är inte värd att leva” så då gjorde jag det… 

Han sa också till mig tillräckligt många gånger att ”Joleen, jag kommer att ta livet 

av dig” så då tyckte jag att det var bättre att jag fick det undanstökat istället för att 

han skulle göra det. Han har sagt ”Joleen, du är en äcklig, jävla hora, du ska dö”… 

Det är mycket jag har fått höra under årens lopp… (A: Det här kanske är en dum 

fråga men hur kändes det för dig, eller vad gjorde du då?) Alltså, jag blev jätteledsen 

och började gråta men sen tänkte jag att ”men han kanske har rätt, jag kanske inte 

har varit någon bra dotter, det kanske är mig det är fel på, det kanske är därför han 

misshandlat mamma”… Men innerst inne visste jag säkert att det inte var så… 

(Joleen).  

Berättelserna åskådliggör hur skärandet och de självdestruktiva 

handlingarna ofta utgick från en vilja och en tanke om att göra illa sig själv 

för att jag förtjänade det. Svåra livshändelser skapade en ofta åter-

kommande känsla av att inte vara värd något och i förlängningen ledde det 

till en önskan om att dö. Självskadandet uppstod också i relation till 

upplevelsen av att möta omgivningens misstroende. Det exemplifieras i 

Jonnas berättelse om när hon anmälde sin pappa för sexuella övergrepp: 

Jag mår fortfarande dåligt över den grejen liksom, det är ett sår som aldrig kommer 

att läka men jag gjorde en anmälan på honom när jag var tretton… Jag tänkte att 

jag måste det, men de misstrodde mig ju… (…) Ja, jag kunde inte uppge var 

lägenheten var men jag kan rita upp exakt var varenda rum låg, jag kan säga hur 

möblerna stod, jag kan beskriva hela lägenheten så, men jag kan inte säga var den 

var. Även grannarna har gjort anmälan på pappa då för att någonting var fel. Han 

hörde jag och mina två bröder vara ledsna jätteofta så de gjorde anmälan. Men de 

tyckte att det var för lite för att kunna bevisa och sätta dit honom… (…) Det var ju 

också en grej till varför jag började vara mer destruktiv, eftersom… Alltså inte ens de 
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tror på mig… Okej, skolan hade inte trott mig, de misstrodde mig när jag skolkade 

men att inte ens polisen i samhället tror på en… (Jonna).  

Det gemensamma för de unga kvinnorna är att deras förståelse av sig själva 

som dåligmående uppstår i relation till svåra livshändelser samt att de 

knyter dåligmåendet till sig själva, sin egen person och till sina egna 

individuella tillkortakommanden (jfr Johansson, 2010a). När föräldrarna 

separerat, när någon av föräldrarna blivit sjuka eller hamnat i fängelse, när 

någon i deras omgivning betett sig illa mot dem, har deras reaktion 

framförallt varit att må dåligt. Dåligmåendet uppstod vid tillfällen när livet 

var svårt att leva och blev ett sätt att svara på händelser och att möta 

orättvisa och orättfärdighet. Det framstår i deras berättelser som den känsla, 

eller den position, som var möjlig att välja som svar på andra människors 

agerande eller som svar på händelser som låg utanför deras egen kontroll. I 

deras berättelser tar dåligmåendet upp en stor del av deras vardag. Jonna 

berättar vidare om hur hennes ångest till slut kulminerade i en kollaps: 

Jag var hemma när jag fick panikångest. Jag åkte in med ambulans då, för jag 

kunde varken stå eller ligga eller något. Det var hemskt, och jag visste inte vad jag 

gjorde med mig själv. Jag låg och bet på mig själv, jag bet sår på armarna, jag hade 

ingen aning om vad som hände… Det var allt det här med skolan. Jag hade haft en 

pissdag på skolan och allting bara bröt ut, så jag bara låg och grät hysteriskt i två 

timmar innan ambulansen kom. Mamma ringde till ambulansen, hon försökte ju 

trösta mig men jag började säga förlåt till henne, liksom ”förlåt mamma du ska 

aldrig mer behöva ha det så här och du kommer aldrig mer att behöva se mig och du 

ska veta att du har betytt mycket för mig i mitt liv”… Alltså, jag började säga hej då 

och… Det var ju innan jag inte ens kunde stå på benen och då höll jag ju på att gå ut 

genom dörren men då blev hon helt hysterisk… Allting var kört, jag såg ingen annan 

utväg och… Då tog hon tag i tröjan och slet in mig. Jag flög i trappen och blev arg på 

henne men jag förstår ju nu efteråt, vilken rädsla. Och sen så gick jag upp och blev 

skitförbannad och bara fortsatte och grät och grät och grät helt hysteriskt. Sen blev 

det som att hela kroppen bara krampade på mig och benen drog ihop sig så jag föll 

ihop där jag stod. Jag låg och skakade och grät och fick inte fram ett enda ord… 

(Jonna). 

Johansson (2010a) beskriver hur att må dåligt utgör ett mångtydigt uttryck 

som genom sin vaga formulering gör det möjligt för många att identifiera sig 

med en position som dåligmående. I de sammanhang där begreppet används 

tillskrivs det varierande betydelser och utgör en generell beteckning på 

negativa upplevelser och känslor (ibid.). I talet om dåligmående och psykisk 

ohälsa inryms fysiologiska, genetiska och samhälleliga förklaringsmodeller. 

Människors föreställningar om psykisk ohälsa som fenomen och deras 

direkta erfarenheter av att såväl leva med som att försöka förstå sitt eget 

mående, har beforskats inom flera vetenskapliga traditioner. Flertalet av 

dessa har sin grund i en medicinsk eller psykiatrisk idétradition och den 

förståelse av psykisk ohälsa som utvecklas utanför dessa områden utgör ett 

begränsat forskningsfält. Olika sätt att förstå och begripliggöra psykisk 
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ohälsa har i ett historiskt perspektiv utvecklats, etablerats och utmanats och 

i denna föränderliga förståelse har psykiatrin utgjort den tydligaste aktören 

och formuleringsarenan (Ohlsson, 2009). Betraktat över tid förändras dock 

uppfattningar om och förekomsten av olika former av psykisk ohälsa, och 

vad som i vissa tider tagit epidemiska former, försvinner under andra 

perioder (Hallerstedt, 2006; Ohlsson, 2009).  

I det här kapitlet betraktar jag dåligmående som ett uttryck, där uttrycket 

eller möjligheterna för uttrycket likväl som omgivningens förståelse av såväl 

dåligmående som uttrycken för detta antas vara konstruerade i relation till 

kulturella tolkningsramar. Med andra ord väljer jag att tänka att det inte är 

biologiskt givet eller att det finns en biologisk/kognitiv förklaring till att de 

unga kvinnorna mår dåligt eller att de väljer att skära, droga, svälta sig eller 

försöka ta sina liv (jfr Johansson, 2010a). Min utgångspunkt är istället att 

såväl förståelsen för och möjligheten till dåligmående som sätten att uttrycka 

det är sociala konstruktioner som formas utifrån våra föreställningar om 

kön, kvinnlighet och psykisk ohälsa samt utifrån den historiska, sociala och 

kulturella kontrollen av flick- och kvinnogestalten (se t ex Johannisson, 

1994). Det är viktigt att poängtera att mitt val att betrakta förståelsen av och 

uttrycken för dåligmående som en social konstruktion inte innebär att jag 

trivialiserar eller ifrågasätter de unga kvinnornas ohälsa eller att jag menar 

att den inte finns på riktigt (jfr Johansson, 2010a). Med min betraktelse vill 

jag istället lyfta fokus från en individburen, biologiskt betingad 

förklaringsmodell och istället rikta uppmärksamhet mot de sociala 

strukturer som har betydelse för unga kvinnors livsvillkor (jfr Johannisson, 

2006).  

Att förhålla sig till sitt eget dåligmående utgör ett återkommande 

förståelsearbete (Ohlsson, 2009). I sina berättelser förhåller de unga 

kvinnorna sig till den egna kroppens reaktioner och till andras bemötande 

och förståelse av dåligmåendet. Berättelserna gestaltar i egentlig mening inte 

en föreställning om ett autentiskt jag, men när de unga kvinnorna berättar 

om att bli erkända för sitt dåligmående eller när de visar motmakt mot 

kategoriseringar och benämningar kan det tolkas som att de förhåller sig till 

en tanke om att det finns något hos dem som är ett riktigt jag som 

omgivningen inte ser. När de tillskriver sina egna problem betydelse genom 

att tolka dem som dåligmående formas också ett meningsskapande där 

förståelse för och kulturella tolkningsramar om problemet förmedlar och 

bygger kunskap om det. När de beskriver sig själva som sjuka, ledsna eller 

att de mår dåligt förutsätter de att jag/den andre förstår deras formuleringar 

på ett likartat sätt och att jag/den andre delar en föreställning av det vi 

pratar om (jfr Mishler, 2004). De unga kvinnornas berättelser om 

dåligmående är representationer av deras erfarenheter som är sammanvävda 

med deras upplevelse av sig själva. Berättelsen kommunicerar både de unga 

kvinnornas direkta erfarenheter av dåligmående men i berättelserna 
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hanterar de också sina bilder av sin egen person (jfr Ohlsson, 2009). 

Dåligmåendet blir därmed en självförståelse som uttrycks i berättelserna (jfr 

Johannisson, 2006).  

Dåligmående, både som levd erfarenhet och som fenomen, formas och 

utvecklas alltså i ett sammanhang. I de statliga rapporterna, statistiska 

mätningarna och mediala beskrivningarna som lyftes fram i avhandlingens 

första kapitel blir flickors och unga kvinnors dåligmående något kollektivt 

och övergripande och varje enskild flickas dåligmående lyfts ur sitt specifika 

sammanhang. Det kollektiva dåligmåendet skapar en föreställning om flickor 

och unga kvinnor som särskilt sårbara, svaga och utsatta. När dåligmåendet 

skall begripliggöras för varje enskild flicka tenderar de: 

(…) generaliserade förklaringsmodellerna att absorberas av en psykiatrisk diskurs. 

Problemet förläggs då istället till individen i form av en inneboende avvikelse, 

svårighet eller sjukdom, och lösningen för att kunna må bättre beskrivs i termer av 

förändring hos den enskilda individen, snarare än förändring i omgivningen 

(Johansson, 2010a s, 239).  

I den kollektiva förståelsen blir varje enskild flicka och ung kvinna ett 

nummer i statistiken och en bricka i den stereotypa bild som växer fram i 

kölvattnet av de diskurser om flickors sjuklighet som produceras i för-

hållande till statliga rapporter och mediala beskrivningar. I den individuella 

förståelsen av dåligmåendet blir däremot den enskilda flickan själv bärare av 

såväl problemets uttryck, dess orsak samt den förändring som förväntas och 

krävs (jfr Johansson, 2010a).  

ADHD och Borderline 

I det förra kapitlet visade jag hur Jonna använde diagnosen ADHD för att 

förklara vem hon var i skolan, på vilket sätt hon var annorlunda jämfört med 

de andra samt för att hävda sin rätt till stöd i skolan. Diagnosen blev en 

utgångspunkt för hennes definition av vem hon var och för hennes möjlighet 

att berätta om sitt liv. Flera av de unga kvinnorna har varit föremål för 

psykiatriska utredningar och de har också fått ett antal psykiatriska 

diagnoser, som till exempel ADHD, Borderline personlighetsstörning (IPS) 

och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
32

 I berättelserna förhåller de sig 

till dessa diagnoser på ett ambivalent sätt (jfr Hellberg, 2007). Diagnosen 

följer genom deras berättelser och får betydelse när de tänker att den formar 

dem som människor. Genom att använda den i en beskrivning av sig själv 

kategoriserar de sig som en specifik individ och positionerar sig själv i 

förhållande till andra (jfr Zetterqvist Nelson, 2000). Jonna berättar till 

                                                             
32 Det är viktigt att notera att det runt alla de diagnoser som de unga kvinnorna fått finns många kritiska 

röster som ifrågasätter diagnosernas utbredning och existens (se t ex Börjesson & Palmblad, 2003; 

Hallerstedt, 2006).  
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exempel att hon kände igen sig i beskrivning av symtomen för ADHD redan 

innan hon formellt hade fått diagnosen (jfr Lassinantti, 2014):   

Ja, men jag visste det ju redan själv… Jag kunde ju läsa när jag var typ tre år och 

när jag började på skolan så hade mamma köpt en sån här bok om flickor med 

ADHD som jag hittade. Hon hade försökt gömma den lite fint i bokhyllan och så 

hittade jag den och så började jag sitta och läsa och titta och redan då när jag var 

kanske sex, sju år minns jag att jag bara tänkte ”men såhär är ju jag, såhär känns 

det ju för mig”… Jag minns att jag gick och sa det till mamma… (…) Så jag visste det 

ju redan då… (Jonna).  

I berättelsen utgör diagnosen en möjlighet att skapa förståelse för vilka de 

unga kvinnorna varit (jfr Lassinantti, 2014). Den fungerar som en förklaring 

och en grund för igenkänning samtidigt som den också blev och var ett 

verktyg när de skapade förståelse för vem de var inför andra människor och 

inför mig. Diagnosen kunde förklara för de unga kvinnorna varför olika 

situationer i livet inte fungerade (ibid.) och i flera av berättelserna synliggörs 

hur diagnosens förklaringskraft fick större betydelse under röriga perioder i 

livet. Joleen berättar emellertid att det var svårt för henne att acceptera 

diagnosen ADHD när hon fick den och hennes berättelse säger något om det 

tvetydiga i de unga kvinnornas tolkning av vem de var i relation till 

diagnosen: 

En stor händelse, den var ju kanske inte så kul och den kanske inte var så stor men 

den blev stor för mig, det var den dagen jag fick veta att jag hade ADHD. Jag förstod 

ju inte så mycket vad det var för något då, för jag var ju så liten, men jag förstod ju i 

alla fall att jag såg det som en sjukdom och jag bara ”men mamma, jag är inte sjuk, 

jag är inte sjuk” så det var ju en ganska stor händelse också. Jag tog det ganska hårt, 

det tog lång tid innan jag kunde acceptera det… […] Jag var egentligen ganska snäll, 

lugn och beskedlig… Alltså typ fram till sex år för då fick jag min ADHD-diagnos, så 

då vart det lite rörigt för mig. Då blev jag lite bråkig och så men jag tycker ändå att 

det har gått hyfsat bra. Jag har skött mig bra… (Joleen).  

I jämförelse med till exempel Jonna kunde Joleen inte identifiera sig med 

diagnosen ADHD. Hon kände i egentlig mening inte igen sig själv i beskriv-

ningarna och visade motmakt mot andras försök att positionera henne som 

någon med ADHD. De andra unga kvinnorna som diagnosticerats med 

ADHD berättar på olika sätt hur de redan innan diagnostillfället kunde 

känna att de hade ADHD, men i Joleens berättelse verkar det snarare som 

att hennes upplevelser av det hon betraktade som en sjukdom uppstod i 

samband med att hon fick diagnosen. Men även om hon i vissa sammanhang 

motsätter sig diagnosen som bestämning för vem hon var berättar hon att 

den ändå gav henne svar på varför hon var som hon var. Joleen berättar 

vidare om senare utredningar som hon genomgått då hon istället 

diagnosticerats med Borderline personlighetsstörning, en diagnos som hon 

tycker stämmer mer överens med vem hon är än ADHD:   
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… Ja, det stämmer, det är som en förklaring till varför det blir som det blir så det 

känns skönt faktiskt… Ja, men att allting oftast är svart eller vitt och antingen mår 

jag jättebra eller är jätteledsen. Det stämmer in på mig, det är oftast jättebra eller 

jättedåligt men jag har inte alltid förstått varför det har varit så men nu har jag fått 

en förklaring på vad det kan bero på så det känns bra… (Joleen). 

Oavsett hur Joleen förhåller sig till de olika diagnoserna som hon fått under 

livets gång, visar hennes berättelse ändå att de haft betydelse för hennes 

möjligheter att förstå sig själv som en viss typ av människa. I de unga 

kvinnornas berättelser framgår att diagnoserna ADHD och Borderline 

personlighetsstörning förvandlar något som både för dem själva och för 

människor i deras omgivning var oklart till något distinkt och avgränsat (jfr 

Johannisson, 2006). Diagnoserna gjorde dåligmåendet verkligt. De gav 

avlastning både för dem själva och för omgivningen samt representerade en 

orsaksförklaring som var möjlig att förstå i det sammanhang som de unga 

kvinnorna levde i.  

* 

Psykiatriska diagnoser kan betraktas som kulturella tolkningsramar som 

sätter en politisk agenda genom att de ”fixerar normerna för friskt och sjuk, 

normalt och avvikande och för det förväntade och accepterade beteendet” 

Johannisson, 2006 s, 30). I en historisk betraktelse har diagnosticerandet 

varit ett kraftfullt instrument för att definiera och utesluta de som var 

oönskade i en social gemenskap. Diagnoser ser dagens ljus, gör karriär och 

dör ut och gränserna för vad som accepteras som normalt, avvikande, friskt 

och sjukt förändras hela tiden. Detta rörliga sjukdomsspråk brukar kallas för 

kultursjukdomar, eller kulturdiagnoser, och för att bli framgångsrika måste 

de samspela med andra kulturellt specifika och relevanta teman. ADHD och 

Borderline personlighetsstörning kan därför uppfattas som en gräns för vad 

som i varje tid kan uppfattas som acceptabelt och normalt (Johannisson, 

1994). Diagnoserna är följaktligen mer än bara namn på vad som uppfattas 

som sjukt hos en människa. De speglar också samtidens värderingar, 

människosyn och kulturella och sociala koder och de förlägger förklarings-

grunden till dåligmåendet hos den enskilde individen och i dennes 

tillkortakommanden. När de unga kvinnorna använder diagnostiska termer 

och psykiatriskt influerade benämningar på uttryck och känslor samt när de 

talar om ADHD och Borderline som något de bär på, eller har, objektifieras 

dåligmåendet (Hallerstedt, 2006). Och samtidigt som dåligmåendet knyts 

till deras eget inre (Ohlsson, 2009) osynliggörs det sociala sammanhanget 

som det formas i.  
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Dåligmående på institutioner 

Tvångsvård är ett omfattande ingrepp i en människas liv och ställer stora krav på 

utförarna. Här ställs den etiska konflikten på sin spets, den mellan att ta hand om och 

försöka hjälpa utsatta människor utan att ta ifrån dem deras rätt till autonomi och 

självbestämmande. Att vårda människor mot deras vilja innehåller ett särskilt ansvar 

eftersom klienterna inte kan välja bort vården utan måste underordna sig dess villkor. 

Ett minimikrav på vården borde vara att den tjänar sitt syfte och i varje fall inte bidrar 

till att förvärra situationen för den enskilda människan (Tännsjö, 2002) (Laanemets & 

Kristiansen, 2008 s, 11). 

SiS särskilda ungdomshem tvångsvårdar några av de flickor och unga 

kvinnor som utgör nummer i socialstyrelsens statistik och brickor i det 

kollektivt framställda dåligmåendet bland flickor och unga kvinnor. På 

Grankullens institution får dåligmåendet ett eget rum. I det avsides belägna 

rummet trängs trasiga möbler i högar och vittnar om stunder då vissa av de 

unga kvinnorna på avdelningen mått så dåligt att de slagit sönder saker. 

Dåligmåendet sätter också gränser för vad som får förekomma inne på 

institutionen. Där finns till exempel inga vassa föremål överhuvudtaget, 

eftersom det är så stor risk att flera av de unga kvinnorna kommer att skada 

sig själva om de har tillgång till något de kan skära sig med. Det finns ingen 

potatisskalare, inga vassa knivar i kökslådorna och inga vanliga glödlampor. 

Dåligmåendet påverkar dessutom vardagens gestalt då det många gånger tar 

form som en ångest som river och sliter som värst på natten och gör att flera 

av de unga kvinnorna inte sover på nätterna. De vandrar istället omkring, 

sitter och röker cigarett efter cigarett eller ligger vakna, tittar i taket och 

jagar sömnen som inte kommer. Joleens berättelse åskådliggör hur 

dåligmåendet finns i rummen, i atmosfären och i de relationer som byggs 

upp mellan de unga kvinnorna som befinner sig på avdelningen: 

… I natt har jag inte kunnat sova på hela natten, det är därför jag är lite konstig, för 

att min syster, eller jag ser henne som min syster, hon bor på akutavdelningen… 

Ambulansen var hit igår klockan sju och hämtade henne, så det var jättejobbigt. Hon 

hade försökt ta livet av sig och personalen fick ingen kontakt med henne så hon sov 

på intensiven i natt och så nu ska hon till psyket, men hon kommer kanske tillbaka 

imorgon, det beror på vad de anser… Så jag mår lite dåligt över det, jag har inte 

kunnat sova… (…) Jag älskar verkligen den flickan, hon är som en syster och bästa 

vän i ett. Jag skulle kunna göra vad som helst för henne (A: Ja, jag kan tänka mig att 

det är lätt att komma varandra nära här… Ni är ju på samma plats onekligen och 

kanske har mycket gemensamt?) Men antingen hatar man varandra eller också 

älskar man varandra. Det blir så jättejobbigt, men hittills har jag aldrig hatat 

någon… (Joleen).  

Dåligmåendet formas också i relation till den vardagliga sociala världen på 

institutionen: 

Ja, jag vill härifrån, det är alldeles för jobbigt för mig att bo här, jag klarar det inte. 

Jag har bott här ett halvår men det känns som så mycket längre. Det är så jobbigt 
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för mig… (A: Vad är det som?) Jag har fått se flera självmordsförsök. Jag har fått se 

när polisen har kommit och hämtat flickor här, jag har fått se ambulansen komma, 

och det är så mycket här som jag fått uppleva som jag alls inte vill, jag har varit med 

om tillräckligt mycket… Och så tycker jag att personalen, de behandlar oss inte på 

det sättet som de borde göra. Blir man ledsen eller sur eller, du vet, ibland blir man 

ju så jävla arg att man tar en tallrik och kastar sönder och då tar de i en jättehårt 

och slänger in en på rummet… Alltså de är så våldsamma du vet, istället borde de 

prata med en istället för att bara slänga in en på rummet… Så de är ju ganska 

våldsamma och en gång, så skulle jag få ringa klockan nio och så fick jag inte göra 

det, och då var jag lite ledsen och sa ”jag ska ringa min mamma nu” och de bara 

”inte förrän du har blivit lugn” och då puttade jag bort dem och personalen tog mig 

och bröt ned mig på golvet och det är det värsta jag vet, för dels så tänker jag på min 

biologiska pappa och så tänker jag på våldtäkten… Och det var så himla hemskt, jag 

började ju gråta och skrika och sen när han kom in i rummet så kröp jag ihop i ett 

hörn i sängen och vågade inte var i närheten av honom… Det är fortfarande så… (…) 

De borde tänka på vad man varit med om och inte göra illa en… (Joleen). 

Flickor och unga kvinnor som befinner sig på SiS särskilda ungdomshem 

rapporterar i stor utsträckning om dåligmående, sömnsvårigheter, ångest 

och eget missbruk och det är vanligt att de skadar sig själva (se t ex 

Andersson Vogel, 2012; Berg, 2002; Kindstrand & Theorin, 2002; 

Socialstyrelsen, 2004; Trulsson, 2008). För många av de flickor och unga 

kvinnor som vistas på någon av SiS särskilda ungdomshem har en stor del av 

livet handlat om en oförutsägbar vardag (jfr Berg, 2002). De unga kvinnorna 

på Grankullens institution berättar om en otrygg och rörig familjesituation, 

om föräldrar, familjehemsföräldrar och andra vuxna som inte funnits där 

annat än som en saknad. Deras berättelser ger också en bild av att de 

egentligen aldrig har ankrat vid någon eller något en längre stund. Viktiga 

människor i deras närhet har svikit dem och utsatt dem för övergrepp och 

sällan eller aldrig har någon kommit till deras undsättning. De unga 

kvinnorna har många gånger upplevt att ingen sett deras situation och att 

ingen förstått, och de gånger som de blivit sedda har det framförallt handlat 

om att de blivit uppmärksammade för att de själva gjort fel.  

Berättelserna visar att dåligmåendet upptog stora delar av de unga 

kvinnornas liv redan från ung ålder och under tonårstiden begränsade 

dåligmåendet, eller i egentlig mening samhällets insatser i relation till 

dåligmåendet, deras livsvillkor. I relation till skolan skapades en omöjlig 

tillhörighet, där dåligmåendet initialt hindrade dem från att delta i 

undervisningen och där sedan skolans bemötande och samhällets insatser i 

form av placeringar och tvångsomhändertagande omöjliggjorde ett del-

tagande i skolan. Även om det var många händelser i de unga kvinnornas liv 

som sannolikt hade betydelse för hur deras liv formades och för deras 

livsvillkor nu och i framtiden är det dåligmåendet som de själva ger 

förklaringsvärde när de försöker förstå sin egen livssituation. Det framstår 

som omöjligt att undvika och värja sig mot och i de unga kvinnornas 

berättelser känns vägen ödesbestämd. I berättelserna blir tydligt att deras liv 
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och de möjligheter och livsvillkor som omger dem har påverkats av deras 

mående, samtidigt som händelser i deras liv haft betydelse för hur måendet 

utvecklats och vilken form det tagit. 

I det här kapitlets avslutande del återvänder vi till Kristin, den unga 

kvinna vars livsberättelse fick inleda den här avhandlingen. I hennes livs-

berättelse tog dåligmåendet till sist allt utrymme. 

”Jag är jag…” 

Det är sista gången jag och Kristin möts och vi sitter på ett café och äter 

lunch. Kristin lägger ifrån sig gaffeln och för upp handen framför munnen 

medan hon tuggar. Hon lyfter blicken och låter den vila vid de två små 

barnen som leker på golvet vid bordet närmast oss på det lilla caféet. Hon 

betraktar dem en stund innan hon vänder sig till mig och berättar: 

… Jag satt och sorterade papper en dag och så hittade jag mina psykjournaler och 

började läsa… och i varenda journal står det ”tvångsvård, hon behövde låsas in för 

hon var i stor fara för sitt eget liv, enda sättet att få henne att fortsätta leva var att 

låsa in henne”, står det över allt… Det känns konstigt att tänka på att jag levt det 

livet… (…) När man låses in så där så, nio av tio gånger känns det bara som 

förvaring. Man blir inlåst och så ger de en piller och sen är det inget mer… 

Under våra möten reflekterar Kristin vid en rad tillfällen över det liv hon 

levt, de val hon gjort och de saker som andra gjort mot henne. Hon funderar 

mycket över sitt eget mående och över det bemötande som hennes mående 

fått av myndigheter och sjukvård. Hon tänker över de benämningar som 

fyller de många utredningar som finns om henne och hur vissa av dessa 

benämningar har etsat sig fast i hennes minne och fått en vidare betydelse än 

bara några enstaka ord på ett papper (jfr Berglund, 1998): 

En mening i det där pappret kan jag utantill… Jag vet att jag hade någon form av 

neurologiskt handikapp, som jag aldrig har fått något svar på vad… Det är ingen 

som kan svara mig på det… (…) Och sen att… Det stod ”Kristin bär på en neurotisk 

skuldresa med masochistiska förtecken som kan urarta i självdestruktivt beteende 

och i värsta fall självmord”… Det står det i min första utredning från när jag är sju 

år… 

Vid de otaliga utredningar som Kristin genomgått har hennes dåligmående 

fått en rad namn och definitioner. Hon beskriver hur hon ofta har känt att 

benämningarna, paragraferna och diagnoserna varit i vägen för henne och 

att hon ibland inte varit något annat än diagnoserna i andras betraktelser. 

Hon försöker beskriva hur hon själv tänker om sitt mående men det är svårt 

för henne att slita sig från de psykiatriska beskrivningarna av och 

benämningarna på hennes ageranden och reaktioner:  

Ibland har jag känt som, eller ganska ofta, som att jag har varit en bit papper på 

socialen. Jag har varit en paragraf, jag har varit en diagnos… Jag har inte varit en 
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människa, här är jag en människa. Jag har byggt upp något som jag vill vara… och 

det är helt, det är grymt (A: Ja, det är ju fantastiskt, och då behöver inte de där 

papperen betyda så mycket till slut och de där meningarna som alla andra skriver 

om dig…) De har hindrat mig så mycket för jag har alltid fått dem kastat i ansiktet 

på mig, att ”Kristin lider av en allvarlig psykisk störning och att hennes 

självdestruktiva beteende och hennes självmordsbenägenhet är en följd av och beror 

på hennes allvarliga psykiska störning”. Det har jag alltid fått kastat i ansiktet på 

mig, att ”här, det står på papper, vi har det på papper att du inte är som du ska” (A: 

Ja, hur skulle du själv vilka förklara din situation, eller att du gjorde dig illa? Eller 

gör dig illa fortfarande?) Ibland händer det att jag tappar gnistan, eller liksom… 

Ibland brinner det som en eld inom mig och jag är full av livsglädje, och ibland 

falnar den och då måste jag göra någonting för att känna att jag lever (A: Mmm, 

och det har blivit ditt sätt?) För att fokusera den inre smärtan på någonting yttre… 

(A: Som är lättare att ta till?) Mmm…  

I berättelsen gör Kristin tydlig skillnad på sig själv, sin diagnos och andras 

benämningar av vem hon antas vara. Hon berättar hur diagnoserna, i andras 

användning av dem, fungerar som ett hinder för och en kontroll av hennes 

liv. Benämningarna tar ifrån henne värdet och betydelsen som människa och 

ställer henne frågande om vem hon egentligen är i andras och i sin egen 

betraktelse. Förklaringen till dåligmåendet placerar Kristin hos sig själv och i 

sin egen inre värld och i sina tankar. Men samtidigt som hon placerar 

dåligmåendet och dess orsak och konsekvens hos sig själv, och i 

beskrivningen av sig själv och sitt dåligmående använder ett språk som har 

tydliga konnotationer med ett psykiatriskt språk, värjer hon sig mot 

diagnosernas effekt på hennes tillvaro (jfr Ohlsson, 2009). Kristin menar att 

hon vill göra skillnad mellan diagnoserna hon har och den hon egentligen är:  

Jag är en helt annan människa… Jag har fortfarande jobbiga stunder. Jag lever lite i 

en svart och vit värld, jag har fortfarande vissa gånger problem med att styra mitt 

självdestruktiva beteende, jag kan fortfarande göra mig själv väldigt illa, men det 

händer inte alls i lika stor utsträckning som förr… Jag har terapistöd, jag har sånt 

stöd från personalen här… Jag har mina diagnoser men jag är inte mina 

diagnoser… Jag är jag… (A: Ja, du är inte de där meningarna som står där…) Jag 

har en diagnos men jag är inte den (A: Vad kallar de det?) Borderline personlighets-

störning, emotionellt instabil personlighetsstörning med ett finare ord, kombinerat 

med någon form av ADHD, inte riktigt, men impulsiviteten och hyperaktiviteten… 

och en släng av posttraumatiskt stressyndrom. Men det är mest 

borderlinepersonligheten som, min svartvita värld, mitt gränsland liksom… 

* 

När livet är upp och ner, när det förutsägbara blir oförutsägbart och det 

trygga blir otryggt måste de unga kvinnorna agera, reagera och hitta nya 

vägar att vandra och andra positioner att inta (jfr Johansson, 2010a). Termer 

och de förståelser av fenomen som skapas inom olika kunskapsområden, i 

olika tider och i olika kulturer lämnar sina specifika sammanhang och sätter 

sin prägel på människors vardagliga liv. Även om förståelsen och 
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definitionerna av psykisk ohälsa är socialt, kulturellt och historiskt 

föränderliga upplevs sjukdomskategorierna som något givet. Den som 

benämns som psykiskt sjuk påverkas av både sin egen upplevelse av 

sjukdomen men också av rådande kulturella tolkningsramar om sjukdomen 

(Ohlsson, 2009). Positionen som dåligmående formas i relation till både en 

psykiatrisk kulturell tolkningsram och en diskurs om kön (jfr Frih, 2007; 

Johannisson, 1994; Johansson, 2010a). Länken mellan kvinna/kvinnlighet 

och psykisk ohälsa har genom historien varit och är fortfarande stark 

(Johansson, 2010b) och flickor och kvinnor är överrepresenterade i fråga om 

vissa psykiatriska diagnoser (Johannisson, 2006). I en historisk betraktelse 

av kvinnlig sjuklighet blir både en social och medicinsk verklighet synlig. 

Sjukligheten svarade mot givna teorier om kvinnlighet, och formades av ett 

samhälle som hade behov av den. I en historisk betraktelse har 

sjukliggörande, och i synnerhet psykopatologisering, fungerat som en 

markör för de kvinnor som avviker från det vedertagna sättet att vara 

kvinna. Kopplingen mellan psykopatologi och femininitet är fortfarande 

stark, vilket har blivit tydligt i det här avsnittet (se även Johansson, 2010a).  

När Kristin beskriver sitt dåligmåendet blir det, trots att hon värjer sig 

mot andras definitioner av dåligmåendet, en del av den hon är och en del av 

hennes värld. I berättelsen så beskriver hon också världen utifrån sitt 

dåligmående. I sina beskrivningar av sitt dåligmående tar hon avstånd från 

de olika benämningarna men samtidigt som hon värjer sig mot andras 

definitioner av sin person och sitt dåligmående använder hon de andras 

benämningar i sin egen beskrivning av sig själv. På så sätt griper det 

medicinska talet om psykisk ohälsa in i och samspelar med hennes 

vardagliga förståelse av sitt mående, sin tillvaro i stort och sig själv (jfr 

Ohlsson, 2009). Kristins berättelse visar att diagnoserna gör henne synlig för 

andra men hon värjer sig mot den synligheten som formas i skuggan av 

diagnoserna. Men när hon får diagnoserna får hennes situation och mående 

ett namn. Det som har ett namn finns och det är bättre än den osynlighet 

som gömmer sig i det namnlösa (jfr Johannisson, 2006):  

I sökandet efter vem man är – eller en identitet – kan ibland en diagnos utgöra ett 

slags svar (…). Att en människa föredrar en diagnos som identitet framför ingen 

identitet alls är begripligt liksom att en diagnos kan dämpa oro och ångest. Problemet 

är att subjektiviteten går förlorad i den kollektiva bilden och att diagnosen också 

tenderar att låsa berättelsen (Hallerstedt, 2006 s, 21).  

Johanssons (2010a) resonemang om betraktandet av livshändelser som 

dislokatoriska händelser kan appliceras på en analys av Kristins berättelse. 

Flera av de svåra livshändelser som Kristin och de andra unga kvinnorna 

berättar om, som t ex att leva med föräldrar med missbruk, att bli 

familjehemsplacerad, tvingas flytta, bli våldtagen, slagen och osynliggjord i 

skolan och att bli tvångsomhändertagen, inlåst och bälteslagd kan alla var 
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för sig betraktas som dislokatoriska händelser. De vände upp och ner på de 

unga kvinnornas livsvillkor, formade en otrygg och ensam tillvaro och 

raserade betydelsefulla relationer. I Kristins berättelser blir synligt hur alla 

dessa händelser tvingade henne att ompositionera sig och det blir tydligt att 

den position som fanns tillgänglig för Kristin var den som dåligmående. 

Precis som Johansson konstaterar så är det inte en slump när dessa 

dislokatoriska händelser leder till en positionering som dåligmående för 

unga kvinnor. Det kan istället förstås genom att relatera till det tidigare 

resonemanget om det starka bandet mellan femininitet och sjuklighet och till 

den tydliga kulturella tolkningsramen rörande unga kvinnor och 

dåligmående. Det starka bandet mellan ung femininitet och dåligmående 

skapar en tydlig och valbar position som dåligmående som tillhandshålls för 

flickor och unga kvinnor när de ställs inför omvälvande och livsavgörande 

händelser (ibid.). I Kristins berättelse framstår vägen som dåligmående som 

den enda möjliga men i en annan betraktelse är det inte givet att det är den 

vägen som Kristin skulle gå. Hon kunde ha reagerat på ett annat sätt, t ex 

genom att bli arg, genom att ge igen eller genom att agera ut, mot någon 

annan än sig själv. Mitt syfte med att lyfta den här frågan är, i likhet med 

Johansson, att uppmärksamma att reaktionen som dåligmående förefaller 

självklar på livsomvälvande händelser. Dåligmåendet blir en normal reaktion 

på onormala händelser och därmed normaliseras dåligmåendet och blir än 

tydligare konnoterat till en ung kvinnlig position. När dåligmående 

dessutom, som tidigare lyfts fram, förklaras som ett psykiatriskt, 

individburet problem tenderar bakomliggande faktorer, som t ex 

samhälleliga orättvisor och förtryckande strukturer, att osynliggöras och det 

individburna, patologiska att hamna i förgrunden (ibid.). 

*  

Medikalisering är ett begrepp som förklarar hur vissa tillstånd har en såväl 

politisk som moralisk dimension som ofta osynliggörs eller förnekas. Sociala 

normer om vilka handlingar och uttryck som vid en viss tid anses vara rätt 

eller fel tenderar att omdefinieras till medicinska normer som anger vad som 

är friskt eller sjukt (Conrad, 1992). Medikaliseringen av vissa sociala 

företeelser kan därmed betraktas som en depolitisering av vad som i en 

annan betraktelse kan uppfattas vara sociala problem och orättvisor. Det 

innebär att företeelser och människors ageranden i en specifik kontext 

lösgörs från en diskussion om hur och om de fyller en funktion för 

människan, och istället riktas fokus mot ett medicinskt och psykiatriskt 

sammanhang där handlingen blir kontextlös, där värderingen av handlingen 

verkar vara självklar, där problemet placeras hos den enskilde individen och 

handlingen sjukliggörs (Ohlsson, 2009). Det sammanhang där de svårig-

heter som människan upplever uppstår i riskerar därmed att osynliggöras, 
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vilket leder till att något som skulle kunna betraktas som att kollektiva 

sociala problem och orättvisor istället hanteras som individuell 

psykopatologi (Conrad, 1992). Medikaliseringen av vissa handlingar och 

ageranden berör därmed en moralisk dimension såtillvida att såväl individen 

som omgivningen fråntas ansvar och fokus istället placeras på att behandla 

det sjuka hos den enskilde individen (Ohlsson, 2009).  

De unga kvinnornas reaktioner mot händelser de varit med om blir 

stigmatiserande och genom diagnosticerandet, sjukliggörandet, tvångs-

omhändertaganden, bältesläggningar och andra kontrollfunktioner blir de 

straffade som enskilda individer och deras livssituation förblir osynligjord 

och icke ifrågasatt. Den enda valbara vägen som fanns tillgänglig för Kristin 

omgärdades av ensamhet och formades i ett utanförskap där förtryck och 

kontroll utgjorde samhällets svar på det som uttalades genom dåligmåendets 

uttryck. När Kristin försökte att kommunicera sitt dåligmående stängde 

samhället av lyssnarfunktionen och valde att endast se det för ögonen 

uppenbara och synliga. I Kristins berättelse framstår dåligmåendet som den 

enda valbara reaktionen på den situation hon levde i eller de händelser hon 

upplevde och när hon väl reagerade blev hon straffad och kontrollerad. I min 

tolkning blev hon det för att hon valde att gå den enda vägen som fanns att 

gå.  

Trots att Kristin inte vill acceptera bemötandet av och benämningarna om 

henne visar hennes berättelse att hon ändå har tagit till sig andras 

definitioner. Berättelsen visar också att Kristin visar motmakt mot andras 

kontroll av hennes situation men motmakten möts med hårda svar. Och visst 

visar Kristins berättelse att hon visat handlingskraft. Hon har protesterat och 

försökt att opponera sig mot andras ageranden mot henne och hon har 

försökt berätta för omgivningen hur hon har det. Hon kämpar hårt för att 

leva och varje dag utan skärande och utan droger är en kamp. Vid 

återkommande tillfällen faller hon djupt ner och för att ta sig ur det 

avgrundsdjupa krävs en enorm vilja. Hennes handlingskraft är stark och 

lysande men den skyms av omgivningens ageranden mot henne. I handlings-

utrymmet som framförallt begränsas genom samhällets ingripanden, blir 

handlingskraften otydlig både för henne själv och för andra. Kristin och de 

andra unga kvinnorna på Grankullens institution är inte på något sätt 

ensamma i det här. Varje år placeras flera hundra unga kvinnor inom någon 

form av slutenvård. Ett stort antal unga kvinnor vårdas inom den 

rättspsykiatriska vården för sitt dåligmående och sitt självskadande. Trots 

att de inte blivit dömda för brott eller utgör något hot för andra spärras de in 

och utsätts frekvent för tvångsåtgärder som isolering, bältesläggning, 

tvångshandskar och hjälm (Åkerman & Eriksson, 2012).  

I slutet av vårt andra samtal frågar jag Kristin om vad hon skulle vilja säga 

till en ung kvinna som är i samma situation som henne, och Kristin svarar;  
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”Våga ta plats, även om det krävs att man ska skrika, slåss, sparka, gråta.  Det 

spelar ingen roll, för det är ingen annan som kommer… Det är sällan någon som 

kommer och bara lyfter en upp eller försöker lösa ens problem och bara ser rakt in, 

allt som känns fel. Det finns ingen som gör det, man måste våga prata. Jag gjorde 

inte det, jag pratade inte, jag vågade inte… (…) Och om det krävs, våga kasta sig 

rakt ut och det kommer att finnas någon som tar emot en, bara man vågar… Man 

måste vara modig… (…) Och aldrig låta någon annan säga åt en vad man tycker och 

tänker eller känner. Låt aldrig någon annan ta över känslan, för en känsla är aldrig 

fel. En tanke eller känsla, ingen kan rätta en, det finns ingen som kan sätta betyg på 

den och säga att det här är rätt och det här är fel.  Lita alltid på magkänslan för den 

är oftast rätt… Och våga ta hjälpen, tvivla inte så mycket på dig själv… Låt ingen 

trampa på dig…”.  

Men vad var det egentligen som hände när Kristin kastade sig rakt ut och 

föll? Vem tog emot…? Och vilka andra vägar fanns det att gå? 

Sammanfattande reflektion 
Det här kapitlet har synliggjort hur de unga kvinnornas självförståelse 

förändras och synliggörs på olika sätt i deras berättelser. I sitt berättande 

väver de unga kvinnorna samman sina erfarenheter och skapar en bild av 

dem själva som blir meningsfull och möjlig att förstå, både i relation till det 

förflutna och till framtiden (jfr Spånberger Weitz, 2011). Berättelserna visar 

att de unga kvinnorna söker sig till sammanhang där de har möjlighet att 

förstå sig själva som tillhöriga och i en förlängning som sig själva, och i 

möjligheten att förstå sig själv som sig själv formas en form av egenkontroll 

över möjligheten att definiera sig som den de själva vill vara. Möjligheterna 

för självförståelse formas i förhållande till yttre förutsättningar i 

omgivningen, såsom kulturella tolkningsramar och sociala relationer i de 

sociala världar som de unga kvinnorna lever i. Förutsättningen för att förstå 

sig själv som sig själv och som ett autentiskt jag villkoras av möjligheten att 

känna sig vanlig, betydelsefull, att kunna identifiera sig med den sociala 

världen och de människor som finns inom den samt av att ha erfarenheter 

och livsförhållanden som är gångbara i sammanhanget. Då dessa 

förutsättningar finns skapas upplevelser av att det är tillåtet att vara sig själv 

och att bli erkänd för den jag egentligen är. I berättelserna om de 

verksamheter där dessa villkor finns framstår tillhörigheten som villkorslös. 

Vid en närmare betraktelse framgår dock att tillhörigheten och möjligheten 

att vara sig själv inte på något sätt är villkorslös. Tillhörigheten är i alla 

sammanhang villkorad men på olika sätt och utifrån olika premisser som 

ligger mer eller mindre i samklang med de unga kvinnornas förståelse av sig 

själva. Tillhörigheten som form kräver ett villkor för att ha ett egenvärde, 

men det är först när den jag egentligen är duger som villkor för tillhörighet 

som den jag egentligen är får ett värde. Att förstå sig själv som sig själv 

utgör därför utgångspunkt för upplevelsen av tillhörighet samtidigt som 

upplevelsen av tillhörighet också skapar ett värde i att vara sig själv.  
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I kapitlet synliggörs också hur självförståelse formas i berättelser om det 

förflutna och framtiden. Dessa två dimensioner vävs samman i berättandet 

när de unga kvinnorna formar en förståelse av sig själva som grundar sig i 

det förflutna men som också möjliggör en framtida förståelse av ett 

självständigt, starkt, kompetent och idealt själv. I berättelserna begripliggör 

de unga kvinnorna sina liv samtidigt som de försöka skapa en föreståelig och 

hållbar bild av den de varit, är och kommer att bli. 

Slutligen visar kapitlet också hur positionen som dåligmående 

tillgängliggörs för de unga kvinnorna vid tillfällen då de upplever svåra livs-

händelser. Förståelsen av sig själv som dåligmående är komplex och gömmer 

såväl tanken om ett autentiskt jag som inte blir synligt men också ett 

autentiskt jag som osynliggörs av benämningar och kategorier som 

positionerar de unga kvinnorna i rollen som dåligmående. Samman-

fattningsvis åskådliggör kapitlet att självförståelsen, eller vem de unga 

kvinnorna kan vara, är avhängigt vilka positioner som finns tillgängliga och 

som är möjliga för dem att inta. Det kan därmed tolkas som att de unga 

kvinnornas förståelse av sig själva inte kan särskiljas från de samhälleliga 

diskurser som de är en del av (jfr Kolfjord, 2003). 
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8. Vid sidan av 
Den här avvhandlingen har utgått från en grupp unga kvinnors berättade 

livserfarenheter men i egentlig mening har den inte handlat om dem som 

personer, utan om vad deras berättelser kan säga om det samhälle de levt 

och lever i (jfr Harding, 1986; Jaggar, 1983). Upplevelserna av svåra 

livshändelser har varit det som förenat berättelserna men samtidigt har det 

blivit påtagligt att de unga kvinnorna levt olika liv. Men även om varje 

enskild berättelse i sin form och sitt innehåll är unik har resultatet ändå 

tydligt visat att de har gemensamma drag som bland annat blir synliga i 

relation till hur de unga kvinnorna förhåller sig till rådande kulturella 

tolkningsramar i sitt berättande. Eftersom jag följt de unga kvinnorna under 

flera år och dessutom tagit del av deras livshistoria, har de kommit att 

betyda mycket för mig. Det har i texten varit svårt för att inte säga omöjligt 

att göra de enskilda unga kvinnorna och deras berättelser rättvisa, och i 

transformeringen av de muntligt uttryckta berättelserna till ord har 

säkerligen mycket gått förlorat. De unga kvinnornas personligheter, sätt att 

uttrycka sig och nyanser i deras beskrivningar försvinner när tal blir till ord 

och när ord blir till teoretiska analyser (jfr Kolfjord, 2003; Skeggs, 1997). 

Min förhoppning är ändå att de unga kvinnornas gestalter syns och känns i 

texten och i de berättelser om dem som jag valt ut och i slutändan varit 

författare till. Det har varit och är viktigt för mig. 

Syftet med den här studien har varit att undersöka unga kvinnors 

berättelser om svåra livshändelser och specifikt fokus har riktats mot 

berättelser om familjens och skolans sociala värld. Centrala analytiska teman 

som lyfts fram har handlat om utanförskap, tillhörighet och om möjligheten 

att förstå sig själv i relation till händelser i livet. Analysen och förståelsen av 

berättelserna har framförallt presenterats i relation till kulturella 

tolkningsramar som blir synliga i de unga kvinnornas berättelser. I det här 

avslutande kapitlet lyfter jag de viktigaste slutsatserna från resultatet och 

diskuterar dessa i relation till studiens centrala analytiska begrepp samt till 

en övergripande betraktelse av flickors och unga kvinnors position i 

samhället. 

Svåra livshändelser och kulturella tolkningsramar 
I betraktandet av livet som en serie livshändelser har de unga kvinnornas 

berättelser synliggjort betydelsen av svåra livshändelser och den konsekvens 

de får för deras möjligheter att leva sina liv. Resultatet gestaltar värdet av att 

betrakta livet som just en serie rörliga händelser, till exempel för att förstå 

sociala strukturers betydelse för hur livet och dess villkor förändras och 

hänger samman över gränser, mellan olika världar och i olika tider. I ett 

betraktande av livshändelser som rörliga, ögonblickliga och ibland 

återkommande och av livets form som föränderlig blir varje livshändelse ny 
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och viktig att uppmärksamma, både som en händelse i sig men också hur 

denna händelse sprider sig vidare till andra stunder och sammanhang än 

den tid och värld där den inträffade. I betraktandet av livet som rörligt och 

av livshändelser som väsentliga faktorer i ett berättat livslopp synliggörs de 

positioner och handlingsutrymmen som tillgängliggörs i olika sammanhang 

för de unga kvinnorna (jfr Giddens, 1999; Glynos & Howarth, 2007). Det 

innebär att de unga kvinnornas berättelser om vilka de är och har varit under 

livet också kan förstås och betraktas som föränderliga. De blir inte bara 

starka, sårbara, utanför eller tillhöriga utan en flyktig sammanblandning av 

alla dessa positioner och många därtill. 

Berättelserna har visat att svåra livshändelser får betydelse för hur de 

unga kvinnorna förstår sig själva och vilka möjligheter de har att agera i olika 

världar. I resultatet åskådliggörs hur de hanterar och försöker att förmedla 

betydelsen av dessa händelser till sin omgivning. De använder kulturella 

tolkningsramar för att begripliggöra händelser och upplevelser (jfr Eriksson, 

2006; Forkby, 2007; Karlsson, 2006a; Mishler, 2004), och i berättelserna 

utgör tolkningsramarna en länk mellan berättelserna och större 

övergripande föreställningar om det ideala och riktiga sättet att leva, berätta 

om och tolka sitt liv (jfr Scheff, 2005). Tolkningsramar om den goda 

familjen, den riktiga skolflickan och ett autentiskt jag utgör strukturerande 

principer för hur livshändelser är möjliga att förstå och berätta om. De kan 

betraktas som idealbilder som både ökar och begränsar de unga kvinnornas 

möjlighet att på ett meningsfullt sätt begripligöra svåra livshändelser och 

deras egna handlingar i förhållande till dessa (jfr Bjerrum Nielsen, 2010; 

Kåks, 2007).  

I de unga kvinnornas berättelser åskådliggörs hur dessa idealbilder 

grundas i en förståelse av självet som ensamt ansvarig för förändring. Det 

kan därmed tolkas som att de unga kvinnorna i sin förståelse av sina liv och 

sin tillvaro individualiserar betydelser av händelser och händelsers verkan 

(jfr Johansson, 2010a). En möjlig och övergripande tolkning är att deras 

berättelser och de kulturella tolkningsramarna formas i relation till de 

diskurser om flickor och unga kvinnor som lyftes fram i det inledande 

kapitlet. I dessa diskurser positionerades flickor och unga kvinnor å ena 

sidan som starka och självständiga flickor som med utgångspunkt i en 

nordisk jämställdhetsdiskurs betraktas som att de kan få och bli allt de vill 

(jfr Bjerrum Nielsen, 2004; Lucey, Melody & Walkerdine, 2003) och å andra 

sidan som sårbara och utsatta unga kvinnor vars livssituationer bedöms som 

problematiska (jfr Sandström, 2009). I båda dessa diskurser förläggs 

förändringskravet på de unga kvinnorna själva; det är de som ska bereda sin 

plats och det är de som ska förändras och förbättras (jfr Oinas & Collander, 

2007). I den tolkningen formar de kulturella tolkningsramarna därmed en 

avgränsning för de unga kvinnornas möjlighet att förstå händelser, sig själva 

och sina handlingar som en del av ett socialt sammanhang. Samtidigt är det 
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också viktigt att notera att tolkningsramarna också sätter ramar och gränser 

för en viss tolkning och analys av det empiriska materialet. 

Tillhörighet och utanförskap 
När de unga kvinnorna berättar om svåra livshändelser och om sina 

vardagsverkligheter i olika sociala världar framträder upplevelser av 

tillhörighet och utanförskap som kontraster. Resultatet gestaltar hur längtan 

efter tillhörighet och upplevelser av att vara delaktig i en social värld berättas 

tillsammans med och i relation till rädslan för att vara annorlunda och stå 

vid sidan av och till upplevelser av inte få vara en del av en gemenskap. 

Tillhörighet beskrivs både som något generellt som existerar i livet som 

helhet och som något som uppstår i vissa särskilda situationer. Det är dock 

få berättelser som visar en generell upplevelse av tillhörighet men de som 

gör det visar hur tillhörighet i en social värld spreds vidare till andra sociala 

världar och stunder i livet. När de unga kvinnorna fann ett sammanhang där 

de passade in, kunde de se sig själv med andra ögon, finna mod och 

möjlighet att agera annorlunda även i andra sammanhang samt bli någon 

annan än den de vid tidigare tillfällen positionerats som (jfr Molin, 2010). På 

så sätt färdades känslan av tillhörighet från värld till värld och tid till tid.  

Upplevelser av tillhörighet uttrycks emellertid allra tydligast i berättelser 

om enskilda händelser och stunder i livet när de unga kvinnorna upplevt sig 

delaktiga. Känslan av tillhörighet formades i dessa stunder framförallt i 

relation till yttre och inre faktorer i sociala världar där perspektiven var 

förenliga med den unga kvinnans förståelse av sig själv och där hon fann 

signifikanta andra som kunde förmedla, anpassa och förändra den sociala 

världens normer och regler (jfr Shibutani, 1955; Spånberger Weitz, 2011). 

Samtidigt förmedlar berättelserna att vid de stunder som den unga kvinnan 

förstod och accepterade den sociala världens perspektiv och upplevde 

tillhörighet, uppstod också fler möjligheter att finna signifikanta andra. 

Denna växelverkan visar på en tvetydighet i tillhörighetens väsen; för att 

vara tillhörig krävdes signifikanta andra som anpassade och förmedlade en 

förståelse för rådande ramar och regler i en social värld men för att finna 

signifikanta andra krävdes förståelse för och en anpassning till den sociala 

världens normer. Det som dock framgår i de unga kvinnornas berättelser är 

att möjligheten för anpassning hela tiden var villkorad. 

Berättelserna om tillhörighet framställdes många gånger vid sidan av en 

förståelse av utanförskap, till exempel då tillhörighet i en social värld ofta 

jämfördes med tidigare upplevelser av utanförskap i en annan. Utanförskap 

framträder precis som tillhörighet både i en generell övergripande form som 

synliggör ett genomgående mönster av utanförskap och i berättelser om 

enskilda sammanhang där de unga kvinnorna positionerades vid sidan av de 

andras gemenskap. I den generella formen framstår utanförskapet som en 

del av livet som helhet och som en roll som var nästintill omöjlig att skaka 
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av sig. I den gestalten kan utanförskapet snarast jämföras med Spånberger 

Weitzs (2011) begrepp överförd utsatthet, på så sätt att utanförskap i en 

social värld fördes vidare till andra sociala världar. I de unga kvinnornas 

berättelser framgår att upplevelser av utanförskap följde med genom livet, 

vilket innebär att överförd utsatthet i det här fallet också kan förstås i en 

tidsdimension. Positionen som utanför var dock ingen position som de unga 

kvinnorna stillatigandes tog sig an och accepterade. Resultatet visar deras 

motmaktshandlingar och hur de använder intryckskontroll mot andras 

positionering av dem som utanför och definiering av dem som avvikande. 

Den kontroll de hade möjlighet att utöva begränsades dock av de sociala 

världarnas ramar och kraften i kontrollen inskränktes av svaret från 

omgivningen. När de unga kvinnorna försökte smälta in, anpassa sig, ändra 

sig själva eller hävda sin rätt att vara den de själva ville vara möttes de av 

motstånd från de andra. I resultatet synliggörs detta framförallt i de unga 

kvinnornas berättelser om skolvärlden. Berättelserna visar hur utanförskap 

begränsade handlingsutrymmet när de motades bort från den sociala 

skolvärldens gemenskap (jfr Schjellerup Nielsen, 2006; Young, 2000). De 

andra, som i de unga kvinnornas berättelser utgörs av elever och vuxna i 

skolan, definierade skolvärldens kultur och vem som fick och gavs möjlighet 

att vara en riktig skolflicka (jfr Young, 1990). Det gav inte något utrymme 

för de unga kvinnornas varande. Detta kan förstås som att en kulturell 

tolkningsram rörande en riktigt skolflicka skapade grunden för kulturell 

dominans (jfr Young, 2000). Upplevelsen av att vara ifrågasatt och bedömd 

som avvikande formades slutligen till ett stigma som framförallt blir synligt 

när de unga kvinnornas berättelser visar hur de tar till sig de andras 

föreställningar om dem (jfr Goffman, 1963). Men samtidigt visar resultatet 

också att det fanns tillfällen, framförallt under högstadie- och 

gymnasietiden, då de unga kvinnorna fick möjlighet att ta avstånd från och 

välja bort en längtan efter eller strävan mot att nå positionen som en riktig 

skolflicka. 

Resultatet illustrerar hur strukturer rörande normalitet och avvikelse 

hade verkan på de unga kvinnornas vardagliga liv i familjens och skolans 

värld. Dessa strukturer både ökade och begränsade de unga kvinnornas 

handlingsutrymme (jfr Agger, 1998; Nolan, 2009). När de berättar om 

stunder och villkor som gestaltar tillhörighet och utanförskap förhåller de sig 

till föreställningar om det normala och till tanken om att de själva var 

avvikande. Det avvikande uppstod i relation till deras föreställningar om de 

andras tankar om dem och i relation till rådande normer i de världar de 

ingick i. Detta uttrycks på olika sätt, till exempel genom att de framställer sig 

själva som annorlunda och i detta framställande använder andras definiering 

av vilka de kunde vara. Det åskådliggörs också genom att de positionerar de 

andra som normala andra och därmed sig själva som avvikande. I denna 

positionering visar de emellertid tydlig motmakt mot de andra och det de 
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andra försöker göra dem till, till exempel genom att använda avvikelsen för 

att närma sig det normala. Motmakten gestaltas till exempel genom att de 

framhåller sina svårigheter för att synliggöra sig själva samt genom att de 

formar ett positivt annorlundaskap, tar till sig det avvikande och gör det till 

sitt för att därigenom undvika andras nedvärderande bedömningar (jfr 

Göthlund, 1997; Young, 2000). 

Handlingskraft och handlingsutrymme 
I resultatet illustreras att de unga kvinnornas handlingskraft formades i 

relation till rådande tolkningsramar (jfr Bohman, 1999; Gonick et. al., 2009; 

McNay, 2003) och till deras förståelse av vilka konsekvenser en handling 

kunde få (jfr Skelton & Francis, 2009). Händelser i livet både begränsade 

handlingsutrymmet och utökade antalet handlingsalternativ. Deras 

berättelser åskådliggör hur de agerat i olika sammanhang och hur handlings-

utrymmet många gånger var avhängigt deras egen uppfattning om vilken 

position de hade i den sociala världen (jfr Skelton & Francis, 2009). 

Samtidigt var handlingsutrymmet också beroende av de andras definiering 

av vem de unga kvinnorna kunde vara. I de världar där de fick vara delaktiga 

och upplevde tillhörighet växte handlingsutrymmet och i de sammanhang 

där de ställdes vid sidan av begränsades möjligheter för handlande. I 

berättelserna positionerar de sig som å ena sidan aktiva subjekt med kontroll 

över sin situation och å andra sidan som passiva åskådare i en värld där de 

var utanför (jfr Kohler Riessman, 2008b). 

Handlingskraft blir i synnerhet synlig i de unga kvinnornas berättelser om 

sitt agerande mot och försök att undkomma andras positionering och 

definiering av dem som avvikande, till exempel när de värjer sig mot 

samhällets fördömanden mot deras familjevärld, när de försöker eller vägrar 

passa in, när de motsätter sig offerskap samt när de väljer att exkludera sig 

själva från situationer där de inte tillåts vara sig själva. I deras protest mot 

positionen som avvikande agerar de för sin egen sak och för att vinna 

kontroll över sin situation (jfr Gordon, 2006). Berättelser som visar denna 

form av handlingskraft förmedlar emellertid att de unga kvinnornas 

motmaktshandlingar uppfattades som och bemöttes som problematiska. De 

uteslöts från gemenskapen, stängdes av från skolan och mötte 

sanktioneringar i form av samhällsingripande som följd. Detta exemplifieras 

i de unga kvinnornas berättelser om dåligmående och diagnoser. När de 

unga kvinnorna öppet protesterade och agerade ut mot andra blev de 

synliggjorda som problem och mötte fördömanden och sanktioner, men fick 

sällan det stöd och den hjälp de själva efterfrågade. När de unga kvinnorna 

istället positionerade sig själva som avvikande och dåligmående blev de 

synliga och blev riktiga, men bara till viss mån. Det framstår som väsentligt 

vilken form av dåligmående som agerades ut, av vem, i vilket sammanhang 
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och på vilket sätt det förmedlades samt att deras sätt att spela rollen som 

avvikande sammanföll med de andras definiering av dem som avvikande. 

Den feministiska utgångspunkten i den här avhandlingen grundar sig i 

tanken om att det finns en kulturellt skapad strukturell maktobalans mellan 

olika grupper i samhället (jfr Anderson, 2003) och denna maktobalans blir 

synlig i studiens resultat. När de unga kvinnorna blir utestängda ur en social 

värld eller gemenskap blir deras handlingsutrymme begränsat och de blir 

hindrade från att använda sina resurser, från möjligheten att vara delaktiga i 

hur den sociala världen formas och från möjligheten att agera (jfr Eduards, 

2002). Marginalisering och utanförskap handlar här därför i första hand om 

makt, om tillgång till makt och om maktlöshet. Rättvisa förhållanden låter 

människor uttrycka sig, uppfylla sina behov och utöva sin frihet. I samhället 

finns mekanismer för hur orättvisa uppkommer och vidmakthålls och dessa 

mekanismer återfinns allra tydligast inom kulturella strukturer (Young, 

2000). Kulturen i och mellan sociala världar kan förmedla eller tillskriva 

mer eller mindre värde till olika individer eller grupper (jfr Shibutani, 1955; 

Skårner, 2001). Därmed påverkas deras handlingsutrymme, livsvillkor och 

deras möjligheter att uttrycka sina erfarenheter. Förtryck är ett centralt 

begrepp som ytterst definierar orättvisa och som utgör en möjlighet att 

analysera, synliggöra och beskriva orättvisor (Young, 2000). Förtryck i det 

här sammanhanget skall förstås som institutionella processer och 

strukturella begränsningar som utgör hinder för personlig utveckling och 

som begränsar de unga kvinnornas handlingsutrymme på så sätt att de 

hindras från möjligheter att utnyttja sina resurser, kommunicera, 

kontrollera sitt eget liv, uttrycka personliga åsikter och att agera. Dessa 

processer och begränsningar vilar på normer, symboler och sedvanor som 

”aldrig ifrågasätts, i föreställningar som ligger inbäddade i hävdvunna och 

institutionaliserade regler och rutiner och de samhälleliga konsekvenserna 

av att dessa regler och rutiner är allmänt omfattade och åtlydda” (ibid. s, 53). 

Den strukturella betydelsen av förtryck handlar om relationer och avser i det 

här sammanhanget orättvisor som drabbat de unga kvinnorna, ofta på grund 

av till synes omedvetna föreställningar och ageranden hos människor runt 

omkring. Orättvisorna har funnits i det vardagliga och uppkommit i möten 

med människor, samhällsföreträdare och sociala världar och de har formats i 

relation till rådande diskurser, kulturella tolkningsramar och sociala 

positioner (jfr Crenshaw, 1995; Young, 2000). I resultatet synliggörs de 

exempelvis i de unga kvinnornas berättelser om det motstånd som deras 

motmaktshandlingar genererat (jfr Eduards, 2002). 

Kön och klass 
Studiens resultat har visat att det sociala sammanhanget och den sociala 

positionen har betydelse för unga kvinnors livsvillkor och möjligheter att 

berätta om sina liv (jfr Harding, 1986). Flicka och ung kvinna skymtar i det 
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empiriska materialet som kategorier med valmöjligheter och med 

möjligheter att uttrycka sin åsikt, förändra sin situation och sin tillvaro. De 

framträder också som kategorier formade av klass- och åldersaspekter (jfr 

Öhrn, 2002a) och begränsade av patriarkala strukturer som rör t ex 

föreställningar om femininitet och sårbarhet, sjuklighet och våld. I de unga 

kvinnornas berättelser är kön som kategori emellertid sällan direkt 

framträdande (jfr Kåks, 2007). De unga kvinnorna talar endast i 

undantagsfall om sig själva som flickor, unga kvinnor eller tjejer (jfr kåks, 

2007; Magnusson, 2013). Kön som kategori blir egentligen bara direkt 

framträdande när de unga kvinnorna berättar om upplevelser av mobbning 

och utanförskap i relation till flickgruppen i skolans sociala värld. I detta 

sammanhang talar de om sig själva som en viss typ av flicka och ställer den 

flickan i relation till andra flickor i skolvärlden. Betydelsen av kön framstår i 

dessa berättelser som grundat i handlingar (jfr Holm, 2008; Lundgren, 

2000), och som rörligt och beroende av både sammanhang och tid (jfr 

Ambjörnsson, 2003; Holm, 2008; Lundgren, 2000; Paechter, 2005; Reay, 

2001; Renold, 2008; Ringrose & Renold, 2010; Snellman, 2009; Åse, 2000).  

Kön och klass som social strukturell begränsning gestaltas som mer fast i 

sin form. I resultatet blir de i synnerhet synliga när de är inbäddade i 

strukturer i och omkring de sociala världarna som de unga kvinnorna levt i 

samt när de utgör uttalade och underförstådda beståndsdelar i de kulturella 

tolkningsramar som de unga kvinnorna förhåller sig till i sitt berättande. De 

unga kvinnornas berättelser om tillhörighet, utanförskap och självförståelse 

kan därför förstås i relation till könade och klassade strukturer och kulturella 

tolkningsramar rörande femininitet, klass och ålder. Deras berättelser visar 

hur de vid olika tillfällen förhåller sig till rådande föreställningar om vad 

som påbjuds respektive begränsas av de könade och klassade normer som 

omger flick- och kvinnogestalten. Detta synliggörs till exempel i 

berättelserna om när de unga kvinnorna tvångsomhändertas först när de 

själva bryter mot rådande normer, när de unga kvinnor som har 

skolsvårigheter inte får hjälp och stöd i fråga om deras bristande kunskaper 

och möjligheter i skolan, utan först när de bryter mot normer för en könad 

föreställning om hur en skolflicka bör bete sig, samt i berättelserna om att 

uppmärksammas eller inte uppmärksammas för sitt dåligmående. 

Klass som kategori blir särskilt framträdande i förhållande till de två olika 

grupper av unga kvinnor som deltagit i studien. De unga kvinnorna från 

Kristallen har i större utsträckning levt med föräldrar som förvärvsarbetar 

och med familjer som på olika sätt är förankrade i samhället. 

Förutsättningarna framstår som annorlunda och deras möjligheter större. 

De berättar oftare om möjliggörande samanhang som var tillgängliga för 

dem, som till exempel konfirmationslägret och tjejgruppsverksamheten 

Kristallen. Såväl deras berättelser om svåra livshändelser som om 

upplevelser av utanförskap utgjorde oftare enskilda händelser som inträffade 
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i skolans och familjens sociala värld, med undantag från upplevelser av 

mobbning. De unga kvinnorna från Grankullens institution kommer från 

familjer som på olika sätt befinner sig utanför samhällssystemet. De berättar 

om livsvillkor som framstår som begränsade framförallt i relation till 

resurser och möjligheter som var knutna till familjen men begränsningen 

formades i första hand i skolans värld. Deras berättelser om utanförskap 

handlar i större utsträckning om genomgripande upplevelser av utanförskap, 

vars verkan sträcker sig in i och över flera sociala världar. På många sätt 

framstår deras situation som svår att förändra och känslan i deras berättelser 

var att de gick i sina föräldrars upptrampade spår. Inte för att de ville utan 

för att samhällets sociala strukturer inte medgav och öppnade några andra 

valbara och möjliga vägar att gå, eller i det här fallet, medgav några andra 

möjliga berättelser att berätta.  

Flickan och den unga kvinnan som könad, klassad och åldersbestämd 

position blir synlig på en rad olika sätt i min studie; som stark, sårbar, utsatt, 

osynlig, synlig, elev, pojkflicka, vän, flickvän, sjuk, avvikande, normal etc. (jfr 

Aapola, Gonick & Harris, 2005; Walkerdine, Lucey & Melody, 2001). Det 

som blir tydligt i berättelserna är att vissa positioner osynliggör andra 

samtidigt som de också tillgängliggör åter andra. Formark (2013) skriver om 

hur argumentationen kring flickors osynlighet och osynliggörandet av dem 

är en historisk kvarleva från tidigare forskning och dess argumentation för 

att framhäva betydelsen av forskning om flickor och deras livsvillkor. Hon 

menar att denna argumentation inte längre är relevant eftersom flickor och 

flickors liv sedan en tid tillbaka synliggörs och är ett välbeforskat område 

som får mycket uppmärksamhet. Min studies resultat visar dock, precis som 

tidigare forskning, att unga kvinnors försök att förmedla upplevelser av svåra 

livshändelser och deras betydelse till omgivningen inte uppmärksammas (jfr 

Andersson, 1995; Berglund; 1998; Kolfjord, 2003), samt att de när de väl blir 

uppmärksammade framförallt blir det för att de själva betraktas som 

problem av omgivningen när de bryter mot rådande könsnormer (jfr 

Schlytter, 1999). Resultatet visar att det är viktigt att placera unga kvinnors 

berättelser och ung kvinna som kategori i en kontext där både deras 

erfarenheter och det sociala sammanhanget görs betydelsebärande (jfr 

Nielsen, 2010a). Då synliggörs att positionen som osynlig är rörlig och 

beroende av sociala strukturer. Det väsentliga är att undersöka villkoren för 

osynliggörande och synliggörande och vilka villkor som råder i de 

sammanhang där flickor och unga kvinnor osynliggörs och synliggörs (jfr 

Formark, 2013). I vissa sammanhang positionerar de unga kvinnorna sig 

själva som osynliga men i andra sammanhang blir tydligt att de varit synliga 

på en rad olika sätt. I min studie framgår att erfarenheter av att vara osynlig 

uppstår i sociala världar där de unga kvinnorna inte kände sig välkomna och 

delaktiga, framförallt genom att de inte kunde känna igen sig i de andra eller 

att de inte möttes av förståelse från de vuxna i världen. Osynliggörandet 
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uppstod framförallt i skolans värld, i relation till rådande normer och till de 

andra barnen och de vuxna samt i relation till en känsla av att vara och leva 

ett liv som av andra betraktades som annorlunda. 

Familjen och skolans värld 
De sociala världar som var allra mest framträdande i de unga kvinnornas 

berättelser var familje- och skolvärlden. Det är i sig inte anmärkningsvärt då 

barn och ungdomar spenderar en stor del av livet i dessa världar. I de unga 

kvinnornas berättelser framgår att de sociala världarnas kulturer, ramar och 

regler formades genom människors interaktion i och mellan de sociala 

världarna (jfr Shibutani, 1955). Inom och mellan världarna bildades skarpa 

och klara gränser som styrde vad som var möjligt och inte, och i 

berättelserna synliggjordes hur dessa gränser verkade bli skarpare ju mer de 

sociala världarnas perspektiv avvek från varandra (jfr Svensson, 1996).  

Familjevärlden framträder som en bakre scen som var betydelsefull på 

olika sätt. Den utgjorde den värld där de viktigaste signifikanta andra, 

föräldrarna, fanns och det var den värld som de unga kvinnorna allra 

tydligast knöt sig nära. Samtidigt utgjorde den också den värld där många av 

de svåraste händelserna i livet inträffade. Den bakre scenen var i vissa 

berättelser den plats där de unga kvinnorna återhämtade sig och reparerade 

sina kostymer och i andra berättelser en plats där de kände sig otrygga och 

utsatta. Oavsett hur familjevärlden tog gestalt var det den värld de unga 

kvinnorna ville leva i och höra till. Att leva ett liv i olika världar var enkelt om 

de olika världarnas perspektiv gick i samklang, men de unga kvinnornas 

berättelser visar vid flera tillfällen att deras familjevärld och skolvärlden 

många gånger blev motpoler gentemot varandra. De perspektiv som var 

rådande i respektive värld var inte förenliga och detta medförde att de unga 

kvinnorna hade svårt att till fullo delta i skolvärlden. Skillnaderna som 

uppstod i relation till de olika världarnas perspektiv skapade en spricka 

mellan världarna som i vissa fall framstod som oöverbrygglig. Men när det 

fanns någon människa i skolvärlden, en signifikant andra som formade 

förutsättningar som var tillåtande och som möjliggjorde ett överbryggande 

av de skillnader som fanns, skapades möjligheter för fullt deltagande i båda 

världarna. 

Skolans värld åskådliggörs som en främre scen där de unga kvinnorna 

spelade en roll och där de försökte föra sig på ett sätt som passade in i den 

föreställning som spelades upp på scenen. I skolvärlden jämförde de sig med 

och blev bedömda av de andra och i skolans värld strävade de efter att vara 

som alla andra (jfr Berggren, 2001). I de unga kvinnornas berättelser om 

skolan och om deras försök att passa in och få möjlighet att känna 

delaktighet och samhörighet gestaltas en längtan efter tillhörighet och en 

längtan efter att få bli någon annan än den de formades till i den sociala 

skolvärlden (jfr Molin, 2010). För att få möjligheten att bli någon, eller att bli 
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sig själv, måste den unga kvinnan emellertid vara en del av strukturen i den 

sociala världen och vara någon att räkna med. Hon måste också acceptera 

maktrelationerna som utövas inom den sociala världen (jfr Ojanen, 2012). 

För att bli någon måste de unga kvinnorna anpassa sig efter rådande ideal 

men detta var bara möjligt när rådande ideal tillät detta. Berättelserna 

synliggör gång på gång hur normer och regler i den sociala världen hindrade 

de unga kvinnorna från att anpassa sig och detta synliggör hur ideal endast 

var tillgängliga och möjliga att nå för de som redan passade in.  

Tidigare forskning framhåller vänskapens viktiga roll i flickors skoltillvaro 

(jfr Ambjörnsson, 2003; Berggren, 2001; Ihrskog, 2006) och för möjligheten 

att passa in i och förstå den sociala skolvärldens regler (jfr Hey, 1997). Min 

studie visar dock att kamratvärlden snarare var den värld som tillsammans 

med skolvärlden allra tydligast uttalade gränserna för det normala och det 

avvikande (jfr Ambjörnsson, 2003) samt formade ett utanförskap. När de 

unga kvinnorna inte passade in eller inte förstod ramar och regler i någon av 

dessa världar stängdes båda världarna för tillhörighet. Berättelserna visar att 

de gång på gång mötte avvisande, både från vänner och lärare i skolan, och 

det skapade en känsla av att vara oönskad och annorlunda. Denna 

självförståelse uppstod i en ojämlik maktfördelning där vissa hade möjlighet 

att definiera och utesluta andra. De unga kvinnorna hade inte tolknings-

företräde och uteslöts från möjligheten att bestämma dagordningen och 

vilka normer som skulle vara rådande i skolvärlden (jfr Shibutani, 1955: 

Svensson, 1996). Samtidigt som de stängdes ute tog de inte heller till sig 

skovärldens kultur (jfr Shibutani, 1955). Flera av de unga kvinnorna berättar 

att de lämnade skolvärlden under högstadietiden, ofta med motiveringen att 

de inte kände sig hemma eller inte kunde förstå meningen med att vara i 

skolan. Med sitt agerande och med sin ovilja att engagera sig i skolvärlden 

visade de motmakt mot kulturen i skolvärlden men samtidigt tog de ändå till 

sig skolvärldens betraktelse och definiering av dem. Spånberger Weitz (2011) 

använder begreppet diskursiv utsatthet, en form av utsatthet som är knuten 

till övergripande samhälleliga diskurser. Det formar en utsatthet som ”ligger 

i de ungas erfarenheter av att vara annorlunda eller av att inte kunna 

identifiera sig med de förväntade roller som står till deras förfogande ”(s 

242). Skolan kan utgöra en trygg social värld (jfr Gilligan, 1998,2000; Hedin, 

Höjer och Brunnberg, 2011) och vara en arena där erfarenheter av att vara 

annorlunda tonas ned (jfr Hedin, Höjer & Brunnberg, 2011) men för de unga 

kvinnorna blev den snarare ett sammanhang som förstärkte deras 

upplevelser av annorlundaskap (jfr Spånberger Weitz, 2011).  

Studiens implikationer 
En avhandling i pedagogiskt arbete har bland annat som uppgift att bidra till 

den praktiska pedagogiska verksamhetens utveckling. Så hur bidrar min 

avhandling till detta? Det första och allra viktigaste budskapet som de unga 
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kvinnornas berättelser förmedlat är enligt min tolkning vikten av att visa 

någon att vi faktiskt ser henne för den hon är och att vi ser hennes försök att 

passa in utan att röja det hon vill dölja samt att vi visar henne att vi vill 

hjälpa henne, se henne och att vi har en genuin vilja att åtminstone försöka 

förstå, även om vi kanske inte gör det. I det här sammanhanget handlar det 

därför inte om metoder eller material att arbeta med utan om ren och skär 

medmänsklighet och om att ställa sig på den plats där en annan person står 

och försöka se världen med hennes ögon. Det andra viktiga budskap som 

studiens resultat förmedlar är vikten av att möjliggöra för elever att kunna 

passera som normala och vara som alla andra. Inte genom att likforma och 

arbeta utifrån en stereotyp föreställning om hur alla borde vara, utan genom 

att arbeta utifrån tanken om att alla ska få möjlighet att passa in. Vad det i 

varje enskilt fall skulle kunna innebära är givetvis olika men de unga 

kvinnorna i den här studien berättar att det handlar om att inte bli 

synliggjord som annorlunda och att istället få möjlighet att lära sig vara som 

de andra. Det innebär att vi i den sociala världen i skolan måste arbeta för att 

bredda normalitetens gränser och öka allas rätt att vara sig själva inom 

gränserna för vad som uppfattas som normalt. Detta kan vi göra till exempel 

genom att göra fler vardagsverkligheter talbara, fler positioner vanliga och 

att utöka och tillgängliggöra antalet möjliga normala idealelevpositioner. En 

tredje och sista implikation som åskådliggörs i den här studien är vikten av 

att betrakta elever i skolan i ett sammanhang som ser till mer än själva 

skolsituationen. De unga kvinnornas berättelser synliggör hur händelser 

utanför skolan, till exempel i familjen och i andra relationer, får betydelse i 

skolan och omvänt, hur händelser i skolan, till exempel upplevelser av 

mobbning eller av att inte bli förstådd, följer med utanför skolans ramar och 

får betydelse i livet i stort och under lång tid efter. Berättelserna förmedlar 

vikten av att förstå livet som en sammanhanghängande enhet där ingen del 

kan tas från den andra. Denna implikation är också ett viktigt framtida 

forskningsområde. 

Slutligen är det på sin plats att resonera lite kring en aspekt som är viktig 

att lyfta fram angående studiens utformning. Den handlar om den grupp 

unga kvinnor som jag valt att undersöka och hur jag i min forskning 

positionerar den, bland annat som utanför, dåligmående och marginaliserad 

samt att jag valt att benämna den som flickor och unga kvinnor. I vissa 

sammanhang, till exempel inom flickforskningsfältet, kritiseras forskning 

som fokuserar utsatthet och offerskap bland flickor eftersom forskningen 

tenderar att vidmakthålla och ytterligare positionera denna grupp som svag 

och sårbar (se t ex Aapola, Gonick & Harris, 2005). Magnusson (2013) 

konstaterar vidare att flicka och ung kvinna tenderar att användas i texter 

som handlar om utsatthet, kriminalitet och olyckor och att flicka många 

gånger positioneras som ”en passiv deltagare som utsätts för andras 

aktiviteter” (s 39). Jag menar, och min studie visar, att begreppen flicka och 
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ung kvinna inrymmer så mycket mer än en passiv ickedeltagande roll och 

dessa kategorier får en annan innebörd när de fylls med betydelser från unga 

kvinnors berättelser om sina liv. Det är viktigt att uppmärksamma alla 

dimensioner av flickskap och av unga kvinnors livsvillkor och framförallt att 

undersöka hur flickor och unga kvinnor själva hanterar och reflekterar 

omkring deras egna livserfarenheter. Visserligen berättar de unga kvinnorna 

i min studie om många gånger när de varit utsatta för andras aktiviteter men 

deras berättelser visar också att de inte utan protest finner sig i detta. I den 

här studien framstår deras tillvaro som föränderlig och inte bestämd. 

Händelser i livet positionerar dem på olika sätt men i resultatet framgår att 

denna positionering är rörlig. De unga kvinnorna är inte såbara, utsatta, 

utanför eller marginaliserade utan blir det i vissa sammanhang beroende av 

rådande kulturella tolkningsramar i olika sociala världar. Genom deras 

berättelser positionerar jag dem förvisso som utanför och som 

marginaliserade, men deras berättelser visar på samma gång att de gör 

motstånd mot offerpositionen, den sjuka positionen och positionen som 

utanför och avvikande. Berättelserna visar snarare att de använder dessa 

positioner och kulturella tolkningsramar som är knutna till dessa för att 

begripliggöra sin vardagsverklighet för mig i den stund vi möts. Jag var vid 

det tillfället en besökare under en kort stund i deras liv och nu går de vidare 

och skapar nya berättelser. Dessa kommer med allra största sannolikhet att 

vara annorlunda än de som de berättat för mig och i de berättelserna 

kommer andra möjliga flickskap och positioner för unga kvinnor att vara 

synliga. 

Avslutningsvis vill jag återvända till Kristins dikt som inledde 

avhandlingen. Dikten gestaltar betydelsen av att vara ensam och stå vid 

sidan av. I dikten frågar Kristin läsaren om denne kan förstå det hon 

försöker uttrycka och om läsaren kan känna igen sig, men hon svarar själv på 

frågan genom att konstatera att den hon egentligen talar till och den enda 

som faktiskt lyssnar är hon själv. Kristins dikt berättar för oss att ensamhet, 

annorlundaskap och känslan av att inte synas gör ont i både kropp och själ. 

Det budskapet är det jag allra helst vill att du som läsare skall ta med dig när 

du lägger ifrån dig den här avhandlingen. 
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Summary 

Introduction 
Drawing upon data from a qualitative interview study on the life stories of 

young women, the aim of this study has been to analyze young women’s 

experiences of difficult life events. Special interest has been directed to how 

cultural frameworks were reflected in young women’s stories about 

themselves and the family and school worlds they had lived in. The field of 

study cannot be considered as naturally occurring but rather as a structure 

that frames and gives a picture of the focus of the study. In this context, the 

expression difficult life events symbolizes that the experiences of the social 

context in which the young women lived have been one of the starting points 

for the questions of the thesis.  

During a period of almost four years, I conducted deep interviews with ten 

young women on two to four occasions. They were between the ages of 

sixteen and twenty at the time of the first interview and of different classes 

and local origins. The young women were recruited to the study through 

leaders of a youth detention home and of a girl group activity.33 

Methodologically, the thesis is based in the general field of narrative 

research (cf. Kohler Riessman, 2008a) and more specifically in the field of 

feminist life story research. I have employed a holistic and thematic content 

analysis inspired by hermeneutic interpretation (cf. Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilbers, 2006), and the main focus has been on what was told in 

the stories (cf. Pérez Prieto, 2007). 

In the first chapter, I provide a picture of two public and competing 

discourses, which are of significance for our perceptions of teenage girls 

during the 2000s and for the analysis of the study. These discourses position 

girls and young women as strong and independent winners in today’s society 

(cf. Aapola, Gonick & Harris, 2005; Formark & Brännström-Öhman, 2013; 

Öhrn, 2002b) or as vulnerable victims and a group in crisis (cf. Aapola, 

Gonick & Harris, 2005; Sandström, 2009). One of my assumptions is that 

the discourses have an impact on societies’ understanding of girls and young 

women’s situation as well as on the life condition of girls and young women. 

This picture of the two discourses is followed by a chapter on previous 

research that is of importance for this study. The overview takes its point of 

departure in a question of how girls are portrayed in Swedish and national 

research during the latter part of the 20th century within the fields of gender, 

education and social work. In my search, I have focused primarily on studies 

addressing girls and young women’s lives and their experiences of difficult 

                                                             
33 The youth detention homes are conducted by the National Board of Institutional Care in Sweden. The 

detention homes are closed institutions that care for troubled adolescents taken into compulsory care by LVU 

(the Care of Young Persons Act) (Överlien, 2004). 
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life events and, more specifically, studies based on young women’s own 

experiences expressed in stories. 

Theoretical framework 
This thesis is written in a context of feminist epistemology and from a critical 

perspective (cf. Harding, 1986, 2004). It includes, among other things, an 

assumption that there is a social, cultural and historically created imbalance 

of power between different groups in society (cf. Anderson, 2003). The 

construction of gender is thereby always regarded as interlinked with social 

processes related to other forms of social categorization (cf. Harding, 1986; 

Mulinari, Sandell & Schömer, 2003). In my analysis, I have therefore 

endeavored to critically examine the context and the social forces that 

become visible in the young women’s stories. (cf. Anderson, 2003; Anyon, 

2009).  

The inspiration from feminist standpoint theory contributes with some 

important aspects to my study. Firstly, the study takes its starting point in 

the lived experiences based on the situated knowledge created from the 

position the young women have in the social world they belong to. A second 

stance that has guided my analysis of the young women’s stories is an 

assumption that the social position the young women find themselves in 

affects their opportunities. It means, for example, that their stories about 

experiences, opportunities and living conditions are assumed to have a 

specific meaning precisely because they are told by young women from 

different social environments. In summary, my reason for the use of and the 

way I approach the feminist standpoint theory is founded in the ability to 

provide a picture of a reality that reflects the young women’s interests and 

values and that is based on their own interpretations of their experiences (cf. 

Jaggar, 1983). 

The critical feminist approach has also served as a basis for the theoretical 

concepts that are incorporated in the theoretical framework. These concepts 

have made possible a deeper and more specific understanding of various 

meaningful factors in the young women’s stories. The first part focuses on 

theories and conceptual frameworks mainly used in the analysis of the social 

structures that surround the young women. In the stories, these structures 

are portrayed particularly in relation to family and school and to events in 

these worlds that in different ways limited the young women’s lives. The 

concepts that form the basis of this part of the theoretical framework are 

social worlds (cf. Shibutani, 1955, 1986; Skårner, 2001; Svensson, 1996), 

exclusion (cf. Goffman, 1963; Schellerup Nielsen, 2006; Young, 1990, 2000) 

and belonging (cf. Molin, 2010; Spånberger Weitz, 2011). The second part of 

the chapter directs closer attention toward the concepts that I used in the 

analysis of what can be considered an actor level in the empirical material. 

Here, agency (cf. Bohman, 1999; Curry, Kelly & Pomerantz, 2006; Gordon, 
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2006; McAlpine & Amundsen, 2009; McNay, 2003, 2004), space of agency 

(cf. Eduards, 2002) and social positions (cf. Anderson, 2003) are key 

concepts. In my analysis, Goffman’s (1974a) conceptions of back and front 

stage are also important tools to understand how different social worlds are 

of significance for which person a young woman can and wants to be. An 

important starting point in the analysis is the experiences of belonging and 

otherness and the ability to act and how these, in turn, have an impact on 

their ability to understand themselves later in life. In this understanding, it 

has also been of importance to analyze the meanings of the social positions 

that the young women find themselves in and the power relations that 

surround their living conditions. 

Family 
The first chapter of the result illustrates how the social world of the family 

emerges in the young women’s stories. In this chapter, the great importance 

of parents and the family world, as well as the cultural framework that forms 

the basis for the possibilities the young women have to tell about, live in and 

understand the family world, is demonstrated. The cultural frameworks 

appear to be of importance to the young women’s movements within and 

between social worlds as well as for their ability to act and master a given 

situation. Initially, I paint a picture of the family as an institution and 

discourse and illustrate a cultural framework of the good family that 

surrounds the family as a phenomenon. Many of the difficult life events that 

the young women talked about were directly or indirectly related to the 

social world of the family. The stories of these difficult life events were in one 

way or another about how the world of the family violated the norm of what 

could be considered a good family or good parenting (cf. Berglund, 1998). In 

the young women’s stories about the social world of the family, the cultural 

frames of the family and parents became visible when they talked about their 

experiences of and longing for a good family life and in their stories about 

when the families were no longer or never were acceptable. This cultural 

framework was central for the understanding of how the young women made 

sense of the social worlds of their families and lives in the world of the 

family, and it also provided a framework for the analysis presented later in 

the chapter. 

During the first years of life, some of the young women lived in families 

where the parents lived together and the family was still intact. This time of 

life was portrayed in clear recollections with stories of positive life events, 

and they were communicated with warmth, humor and sincerity (cf. Wissö, 

2012b). Also, the young women who, strictly speaking, never really talked 

about experiences of living in a good family still related to conceptions of the 

good family when they talked about their family or the family they never had. 

In my interpretation, their stories about the good family hid a longing for 
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something they never experienced, and this longing was told in relation to 

the experiences of difficult life events in the family. 

Something that all the young women had in common was that their family 

world had changed during their upbringing. In the latter part of the chapter, 

I examine their stories about how the family world ceased to be what it was 

or how the family world never was what they wanted it to be. Based on the 

analysis, different difficult life events were of importance for the breaking of 

family life and how the breakings were portrayed as difficult life events. 

These stories were about parents’ separation, family violence, parental 

substance abuse and the separation from parents. These life events have all 

been of great importance in the young women’s lives (cf. Berggren, 2001; 

Wissö, 2012b). The good family appeared in the stories as a strong cultural 

framework that the young women both related to and used when they made 

sense of their stories of the family’s social world. The cultural framework of 

the good family emerged as a truth, and that was something the young 

women constantly had to deal with in their stories of family life. 

In the young women’s stories, the social world was visualized as a back 

stage (cf. Goffman, 1974a; Trulsson, 2003). A cultural framework about 

families and family life provided the outline for the formation of the back 

stage and how the scenes were replaced, adjusted and hidden. When the 

scenes and the order of the scene were consistent with standards of good 

family life, the adaptation of the stage was marginal, and on these occasions 

the family life was sometimes presented as a front stage. However, if the 

scene violated the norms of the good family, it required adjustment, and this 

adjustment was visible both in everyday life as they talk about it and also in 

the actual story of life. 

Furthermore, the chapter portrays how violence and drug abuse were part 

of the everyday life in the family world for some of the young women. 

Outside the family, the family world was something unnatural, forbidden 

and muted. The stories reveal how prevailing cultural frameworks regarding 

family life, the ambient silence in and around the family and society’s 

recurrent interventions in the family again and again conveyed to the young 

women that their family lives were not good enough. They rarely found any 

understanding of the situation they lived in, and there was nothing that 

could confirm and reflect their existence. This created a distance between 

them and society and between them and other people. In their stories, the 

back stage constituted a closed and hidden world that, besides concealment, 

fostered solitude (cf. Kroll & Taylor, 2003), both in relation to the parents 

(cf. Barnard, 2007) and also in relation to other people around. When they 

varied the role they played in front of others or when they hid their family 

situation, they avoided being defined as deviant. The impression control that 

the young women both voluntarily chose to exercise and in another 

viewpoint were forced to exercise was essential for them to maintain their 
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own conception of themselves and their closest significant others (cf. 

Goffman, 1959/1990). 

School 
In the second chapter of the result, I examine the young women’s stories 

about school. The school was the world that constituted the front stage. That 

scene was the place where the young women played the role they believed 

their surroundings expected of them, to fit in and be like everyone else or to 

hide circumstances in their lives that were not like everyone else’s. Life 

events and experiences from the school community were important in 

different ways and on many levels in the lives of the young women in my 

study (cf. Berglund, 1998; BRIS, 2012; Kolfjord, 2003). The school world 

was the place where they met the demands of society and where they were 

compared and compared themselves with other children and young people 

(cf. Ambjörnsson, 2003; Berggren, 2001; Ihrskog, 2006). Meanwhile, the 

school world also provided a context in which the significance of life events 

that in the direct sense had nothing to do with school still got a life of its 

own. 

The chapter begins with a description of my viewing of the world of school 

as a front stage, created by contradictory norms that govern the scene and 

the formation of cultural frames. In the description, one of my assumptions 

is that the active participation and a sense of belonging in the school 

community require that students are able to interpret, understand and adapt 

to the school norms that prevail and that the individual has a genuine 

possibility to follow them (Cederberg, 2006; Mac an Ghaill, 1994). Students 

residing in the social world of the school therefore must learn to act within 

this (Hjörne & Säljö, 2008) to be a real pupil or, for the young women in my 

study, a real schoolgirl. 

This chapter makes visible some of the spoken and unspoken norms that 

the young women related to in their stories about the school world. Their 

stories of school life gathered mainly around experiences of being different 

and othered, and in these stories, the young women associated both directly 

and indirectly to the cultural frameworks about what a real schoolgirl should 

be like. These experiences of otherness and alienation were closely linked to 

bullying and to a general unhappiness at school (cf. Andersson, 1995). 

However, in contrast to descriptions of otherness, there were stories about 

belonging. These stories were about turning the prerequisites and, above all, 

about being considered, recognized and respected as the person each young 

woman felt she actually was or wanted to be. The stories of belonging in 

school especially revealed the locality of belonging, showing that both the 

individual and the framework of the social institution were of importance for 

the possibility of participation and a sense of belonging (cf. Molin, 2004; 

Spånberger Weitz, 2011; Szönyi, 2005). The stories of belonging also 
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illustrated that the school environment was not adapted in such a way that 

everyone had the possibility to be themselves. Rather, it shaped a conditional 

belonging that required the young women’s adjustment of themselves, or 

else they themselves created settings that meant that they became accepted 

and thus could feel accepted as themselves.  

However, as mentioned above, the stories of school largely contained 

stories about difficult life events in relation to the experiences of being 

different, not fitting in and not being seen otherwise than as a deviation (cf. 

Kolfjord, 2003; Weinehall, 1997). In their stories, the young women 

described bullying, exclusion and loneliness in relation to an otherness that 

they felt toward the other children and toward the school as a whole. The 

difference arose in relation to the other children’s comments and actions and 

to the adults’ inability to convey to the young women that they actually saw 

what happened to them at school. The otherness was described mainly on 

the basis of what they themselves were not, and the descriptions also 

expressed that they often knew how they really should be to fit in. The stories 

demonstrate that the young women knew what was a more or less accepted, 

and in the local context right, way to be a girl in the school world. To be the 

right schoolgirl at the front stage required knowledge about the role as well 

as the actual possibility to follow the accepted norm, and it was also required 

that the young women changed themselves and adapted to prevailing 

cultural frameworks (cf. Ambjörnsson, 2003). 

In the young women’s stories, the world of the school appeared as a front 

stage that was sympathetic and adaptable if students already fit in. The role 

that was played was accepted only if the role was acceptable in the social 

world or if it was suitable based on the prevailing cultural frameworks, and 

what is clear is that it, above all, was the young women who had to adapt and 

change themselves. Change and adaptation, though, were only acceptable in 

certain contexts and especially in contexts where they had not already played 

a different role, a role as deviant. The stories revealed that it was hard to be 

someone else other than the one they already were in the others’ thoughts. 

Self-understanding 
In the last chapter of the result, I analyze the empirical material grounded on 

the self-understanding embodied in the young women’s stories. Firstly, I 

examine the young women’s stories about understanding themselves as part 

of a social world and about times when they felt they had been recognized for 

who they felt they were in the real sense. This is followed by a section on how 

the young women constructed and understood themselves in relation to the 

past and how they linked the past with the present through their storytelling. 

Here I also examine their unwillingness to be defined as a victim of the 

situation they lived under and live in and the stories about the future that 

they variously tied to their past. Finally, in the last section, I focus on the 
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young women’s stories about the understanding of themselves as 

dåligmående (cf. mentally ill) and how that position becomes one of the 

clearest prominent in the stories. 

In contemporary society, a recurring question of an authentic self is 

actualized, a core of a true self within us, waiting to come out (cf. Guignon, 

2004). The authentic self is produced in different contexts as a project about 

becoming the person someone really is, and it develops around an idea that 

social reality prevents humans from being their authentic selves (ibid.). In a 

simultaneous participation in different social worlds and in relation to the 

ability to belong or not, the young women’s understanding of themselves 

constantly changed (cf. Smith, 1996). In my interpretation, there was not 

something that could be considered a true, essential self (cf. Bruner, 2002; 

Guignon, 2004), but in the young women’s stories, a desire to be themselves 

and to be who they thought they really were ascended (cf. Göthlund, 1997). 

In the young women’s search for the authentic self and the need to belong, 

their self-understanding was formed (cf. Göthlund, 1997). The young 

women’s lives were about a desire to be and pass as real (cf. Söderberg & 

Frih, 2010), and this quest was formed in relation to the ideal of being 

authentic, independent and unique yet similar, and all this in the context of 

what was considered to be normal (Ambjörnsson, 2003). In the young 

women’s stories, self-understanding became a cultural framework for an 

authentic and desirable self, visible in various ways, in the stories of 

belonging, of the future and of mental illness. 

The young women’s self-understanding was created and recreated in 

relationships, together with significant others and in relation to the 

prevailing cultural frameworks (cf. Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003; 

Reay, 2001; Skårner, 2001; Young, 2000). Other people and their living 

conditions thus became a criterion against which the understanding of the 

self was constantly formed, developed and evaluated (cf. Bolin & Fog, 2010; 

Reay, 2001; Young, 1997; Åkerström, 1999). The chapter highlights how the 

young women’s self-understanding changed and was visualized in different 

ways in their stories. In their narratives, the young women created an image 

of themselves that became meaningful and possible to understand, both in 

relation to the past and to the future (cf. Chip Berger Weitz, 2011). Their 

stories revealed that they were seeking situations where they were able to 

understand themselves as a part of something. The feeling of belonging 

created the ability to understand oneself as oneself and formed a possibility 

to take control over the definition of whom one wanted to be. The potential 

for self-understanding was formed in relation to the external conditions in 

the environment, such as cultural frameworks and social relations in the 

social worlds that young women lived in. The prerequisite for understanding 

themselves as themselves and as an authentic I was, among other things, the 

ability to feel normal, to identify with the social world and the people who 
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were in it, and to have experiences and life conditions that were viable in the 

context. In their stories of worlds where these conditions appeared, the 

possibility for belonging seemed unconditional. However, on closer 

examination, it became obvious that belonging and the opportunity to be 

themselves was in no way unconditional. Belonging was in all contexts 

conditional but in different ways and from different premises located more 

or less in tune with the young women’s understanding of themselves. To 

understand oneself as oneself therefore represented a starting point for the 

experience of belonging, while the experience of belonging also created a 

value in being oneself. 

The chapter also illustrates how the position as dåligmående was made 

available to the young women at times when they were experiencing difficult 

life events. Their understanding of themselves as dåligmående was complex 

and hid the idea of both an authentic self who wasn’t visible and also an 

authentic self who was made invisible by the psychiatric terms and 

categories that positioned the young women as dåligmående. In conclusion, 

the chapter illustrates that self-understanding, or who the young women can 

be, depends on what positions are available and possible for them to take. It 

can thus be interpreted that the young women’s understanding of themselves 

cannot be separated from the social discourses they are a part of (cf. 

Kolfjord, 2003). 

Concluding remarks 
In contemplation of life as a series of life events, the young women’s stories 

highlight the importance of difficult life events and the impact they have had 

on their ability to live their lives. The results portray the importance of 

considering life as a series of moving events, instant and recurring, and of 

understanding the consequences of social structures on how life and its 

conditions change and are linked across borders, between different worlds 

and different times. In consideration of the life events as variable, 

instantaneous and sometimes recurring and changing, every life event has to 

be viewed as new and important to pay attention to, both as an event in itself 

and also how this event spreads to other moments and contexts than the 

time and world in which it occurred. In the assumption of life as moving and 

of life events as essential elements in a changeable life course, available 

social positions and spaces of agency are made visible. 

The cultural frameworks of the good family, the real schoolgirl and an 

authentic I represent structuring principles for how the events are possible 

to understand and talk about. They can be considered ideal images that both 

increase and limit the young women’s opportunity to make difficult life 

events and their own actions in relation to them understandable (cf. Bjerrum 

Nielsen, 2010; Kåks, 2007). The young women’s stories have illustrated how 

these ideal images were based on an understanding of the self as solely 
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responsible for changes in life, and how the young women in their 

understanding of their lives individualized events and their effects on life (cf. 

Johansson, 2010a). One possible interpretation is that their stories and the 

cultural framework were formed in relation to discourses that position girls 

as strong and independent (cf. Bjerrum Nielsen, 2004; Lucey, Melody & 

Walkerdine, 2003), a Nordic gender discourse and idea of young women that 

can and should become whatever they want to be (cf. Formark & Burn Power 

Öhman, 2013) but with the change required to the girls themselves (cf. Oinas 

& Collander, 2007). In this interpretation, the cultural frameworks are 

shaping a boundary for the young women to understand themselves, to 

understand the events and the social context while they also set the limits 

and boundaries of a particular interpretation and analysis of the empirical 

material. This interpretation, on the one hand, provides a picture of how the 

norms created within the discourses make up a framework for how girls’ 

conditions and opportunities are shaped, and on the other hand, it provides 

a picture of how the deviation is created in relation to the norm. 

In this thesis, it becomes visible that, in order to understand young 

women’s experiences of difficult life events, we need to place experiences in a 

context where the different circumstances, such as social positions and local 

structures, are made visible, analyzed and reflected upon. If we are to 

understand young women’s experiences, we need to examine their agency 

and space of agency, as well as the effects of their agency, in relation to the 

context. 



212 
 



213 
 

Referenser 
Aapola, Sinikka (1992): Självständighet, närhet, mångsidighet: ideal i 

 Helsingforsflickors vänskapskultur. I Kvinnovetenskaplig tidskrift, 13 (2) 

 pp. 15-26. 

Aapola, Sinikka; Gonick, Marnina & Harris, Anita (2005): Young femininity: 

 girlhood, power and social change. New York Palgrave. 

Agevall, Charlotte (2012): Våldet och kärleken: våldsutsatta kvinnors 

 begripliggörande av sina erfarenheter. Lund: Lunds  universitet (Diss.). 

Agger, Ben (1998): Critical social theories: an introduction. Boulder. Col: 

 Westview. 

Ahlberg, Jenny (2008): Efter kärnfamiljen: familjepraktiker efter 

 skilsmässa. Örebro: Örebro universitet (Diss.). 

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004): Barn som bevittnat våld mot 

 mamma: en studie om kvinnor och barn som vistats på kvinnojourer i 

 Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad, Lundby. 

Alvesson, Mats & Sköldberg (2008): Tolkning och reflektion. Lund: 

 Studentlitteratur. 

Ambjörnsson, Fanny (2003): I en klass för sig: genus, klass och sexualitet 

 bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront (Diss.). 

Anderson, Elisabeth (2003): Feminist Epistemology and Philosophy of 

 Science. I Stanford Encyclopedia of Philosophy 

 http://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/ 
Anderson, Irina & Doherty, Kathy (2008): Accounting for rape. Psychology, 

 feminism, and discourse analysis. London and New York: Routledge. 

Andersson, Christina (1995): Marias barn. Om ungdomars väg in i

 missbruk av alkohol och andra droger. Stockholm: Sober i samarbete 

 med Svenska skolläkarföreningen och  riksföreningen för skolhälsovård. 

Andersson, Christina (1996): Om struliga flickor- beteende och bemötande. 

 I: Armelius, Bengt-Åke; Bengtzon, Sara; Rydelius, P-A; Sarnecki, Jerzy & 

 Söderholm Carpelan, Kerstin (red.): Vård av ungdomar med sociala 

 problem- en forskningsöversikt. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 

Andersson, Gunvor & Sallnäs, Marie (2007): Svensk barnavårdsforskning- en 

 översikt över ett och ett kvarts års forskningsproduktion. I  Socionomen, 

 6, pp. 10-34. 

Andersson, Gunvor & Swärd, Hans (2008): Etiska reflektioner. I Meeuwisse, 

 Anna; Swärd, Hans; Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Jacobsson, 

 Katarina (red.): Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur  & 

 Kultur. 
Andersson, Ulrika (2004): Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys 

 av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Lund: Bokbox Förlag 

 (Diss.). 



214 
 

Andersson, Åsa (2003): Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor 

 i en multietnisk stadsdel. Stockholm: Brutus Östlings  Bokförlag 

 Symposium (Diss.). 

Andersson Vogel, Maria (2012): Särskilda ungdomshem och vårdkedjor. 

 Om ungdomar, kön, klass och etnicitet. Stockholm: Stockholms 

 universitet (Diss.) 

Andreasson, Ingela (2008): Elevplanen som text- om identitet, genus, makt 

 och styrning i skolans elevdokumentation. Göteborg: Göteborgs 

 universitet (Diss.). 

Andrews, Molly (2007): Shaping history. Narratives of political change. 

 Cambridge: Cambridge University Press. 

Anyon, Jean (2009): Introduction. Critical social theory, educational 

 research, and intellectual agency. I Anyon, Jean (red.): Theory and 

 educational research: toward critical social explanation. New York and 

 London: Routledge. 

Arnesen, Anne-Lise (2002): Ulikhet og marginalisering med referanse til 

 kjönn og social bakgrunn: en etnografisk studie av sosial og diskursiv 

 praksis i skolen. Oslo: Högskolen i Oslo (Diss.). 

Aspenbäck, Annelie et. al. (red.) (2005): Socialt utsatta flickor. 

 Erfarenheter ur fältets och forskningens perspektiv. FOU i Väst. 

Asp-Onsjö, Lisa (2006): Åtgärdsprogram- dokument eller verktyg?: en 

 fallstudie i en kommun. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

 (Diss.). 

Axelsson, Malin; Johansson, Sofie & Nilsson, Annika (2005): Socialtjänst 

 och skola i möte med socialt utsatt flickor och pojkar. I Aspenbäck, 

 Annelie et.al. (red.): Socialt utsatta flickor.  Erfarenheter ur fältets och 

 forskningens perspektiv. FOU i Väst. 

Bakken, Anders; Borg, Elin; Hegna, Kristinn & Backe-Hansen, Elisabeth 

 (2008): Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til 

 kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Norsk institutt for forskning om 

 oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2008. 

Bangura-Arvidsson, Maria (2003): Ifrågasatta fäder. Olika bilder av fäder 

 till socialt utsatta barn. Lund: Lunds universitet (Diss.). 

Barnard, Marina (2007): Drug Addiction and Families. London and 

 Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

Barnombudsmannen (2010): Upp till 18- fakta om barn och ungdom. 

 Stockholm: Barnombudsmannen. 

Batsche, M. George & Knoff, M. Howard (1994): Bullies and their victims: 

 understanding a pervasive problem in the schools. I School Psychology 

 Review, 23 (2) pp. 165-175. 

bell hooks (1990): Choosing the margin as a space of radical openness. I 

 Harding, Sandra (red.) (2004): The feminist standpoint theory reader. 

 Intellectual & Political controversies. New York and London: Routledge. 



215 
 

Bengtsson, Anna-Bodil & Gavelin, Ingegerd (2004): Familjer och missbruk. 

 Om glömda barn och glömda föräldrar. Visby: Books on Demand. 

Benjaminson, Carin (2008): Ungdomars erfarenheter av emotionell 

 utsatthet under uppväxten. Stockholm: Stockholms universitet (Diss.). 

Berg, Marie-Lousie (2002): Problemsyndrom hos flickor på särskilda 

 ungdomshem. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse,  Allmän SiS-

 rapport 2002:2.  

Bergecliff, Annica (1999): Trots eller tack vare? Några elevröster om 

 skolgångsanpassning i grundskolan. Umeå: Umeå universitet (Diss.) 

Berggren, Inger (2001): Identitet, kön och klass: hur arbetarflickor formar 

 sin identitet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis (Diss.) 

Berglund, Stig-Arne (1998): Val av livsstil. Problemungdomars sätt att 

 hantera verklighet och konstruera identitet. Umeå: Umeå universitet 

 (Diss.).  

Bjerrum-Nielsen, Harriet (2000): Sophié och Èmile i klassrummet. Kön och 

 marginalisering i skolan. I Bjerg, Jens (red.): Pedagogik: En grundbok. 

 Stockholm: Liber. 

Bjerrum Nielsen, Harriet (2004): Noisy girls: new subjectivities and old 

 gender discourses. I Young, 19 (1) pp. 9-30. 

Bjerrum Nielsen, Harriet (2010): Historical, cultural, and emotional 

 meanings: interviews with young girls in three generations. I  NORA, 1 

 (11) pp. 14-26. 

Björck, Cecilia (2013): A music room of one´s own. Discursive constructions 

 of girls-only space for learning music. I Girlhood Studies. An 

 interdisciplinary journal, 6 (2) pp. 11-29. 

Björk, Gunilla O. (1999): Mobbning-en fråga om makt? Lund: 

 Studentlitteratur. 

Björkhagen Turesson, Annelie (2009): Mor i fängelse- mödrar och barn 

 berättar. En analys av ungdomars resiliensprocess. Göteborg: 

 Göteborgs universitet (Diss.).  

Björktomta, Siv-Britt (2012): Om patriarkat, motstånd & uppbrott- tjejers 

 rörelser i sociala rum. Malmö: Égalité (Diss).  

Björnsson, Mats (2005): Kön och skolframgång: tolkningar och perspektiv. 

 Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Bliding, Marie (2004): Inneslutandets och uteslutandets praktik. En studie 

 av barns relationsarbete i skolan. Göteborg: Acta Universitatis 

 Gothoburgensis (Diss.). 

Bohman, James (1999): Practical reason and Cultural Constraint. I 

 Schusterman, Richard (red.): Bourdieu: A Critical Reader. Oxford: 

 Blackwell. 

Bolin, Anette & Fog, Elsebeth (2010): Friskie Arbetsbok- ett 

 socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna. I 

 Molin, Martin; Gustavsson, Anders & Hermansson, Hans-Erik (red.): 



216 
 

 Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids socialpedagogik. 

 Göteborg: Daidalos.  

Boukaz, Laid (2007): Parental involvement in school. What hinders and 

 promotes parental involvement in an urban school. Malmö: Malmö 

 Högskola (Diss.).  

BRIS-rapport 2008: Stockholm: BRIS. 

BRIS-rapport 2012. Stockholm: BRIS. 

Bronner, Stephen Eric (2004): Of critical theory and its theorists. Oxford: 

 Blackwell.  

Bruner, Jerome S. (2002): Making stories: law, literature, life. New York: 

 Farrar, Straus, and Giroux. 

Börjesson, Agnes (1998): Flickorna och frigörelsen. Forskning om flickor 

 och arbete med tjejprojekt. Ungdomsstyrelsens utredningar, nr 12. 

Börjesson, Mats (1997): Om skolbarns olikheter: diskurser kring ”särskilda 

 behov” i skolan- med historiska jämförelsepunkter. Stockholm: Statens 

 Skolverk. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2003): I problembarnens tid: förnuftets 

 moraliska ordning. Stockholm: Carlsson. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007): Diskursanalys i praktiken. 

 Malmö: Liber. 

 Cederberg, Meta (2004): Krisen i skolan är pojkarnas kris. Om kön, klass 

 etnicitet och skolprestation. I Magnusson, Finnur & Platin, Lars (red.): 

 Mångfald och förändring i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.  

Cederberg, Meta (2006): Utifrån sett- inifrån upplevt. Några unga kvinnor 

 som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan. 

 Malmö: Malmö Högskola (Diss.). 

Cederborg, Ann-Christine & Karlsson, Yvonne (2001): Omhändertagande 

 med barnets perspektiv. I Socialvetenskaplig tidsskrift, 3 pp. 163-179. 

Chanfrault-Duchet, Marie-Francoise (1991): Narrative structures, social 

 models, and symbolic representation in the life story. I Gluck, Sherma & 

 Patai, Daphne (red.): Women´s words: The feminist practice of oral 

 history. New York: Routledge. 

Chase, E. Susan (1995): Taking narrative seriously. Consequences for 

 method and theory in interview studies. I Josselson, Ruthellen & 

 Lieblich, Amia (red.): The narrative study of lives Vol. 3. Interpreting 

 Experience. Thousand Oaks Calif.: Sage Publications. 
Chung, Donna (2007): Making meaning of relationships. Young women´s 

 experiences and understanding of dating violence. I Violence against 

 women, 12 (12) pp. 1274-1295. 

Claezon, Ingrid (1996): Mot alla odds: barn till narkotiakmissbrukare 

 berättar om sin uppväxt. Stockholm: Mareld. 

Claezon, Ingrid (2004): Tvångsomhändertagen. Ur tonåringars, anhörigas 

 och socialsekreterares perspektiv. Smedjebacken: Mareld. 



217 
 

Conolly, Anna (2006): Challenges of generating qualitative data with socially 

 excluded young people. I International Journal of Social Research 

 Methodology, 11 (3) pp. 201-214. 

Conrad, Peter (1992): Medicalization and social control. I Annual Review of 

 Sociology, 18 (1) pp. 209-232. 

Crenshaw, Kimberlé Williams (1995): Mapping the margins: 

 intersectionality, identity politics, and violence against women of coulor. I 

 Crenshaw, Kimberlé Williams (red.): Critical race theory. The key 

 writings that formed the movement, New Press, pp. 357-384, 

 http://www.wcsap.org/Events/Workshop07/mapping- margins.pdf  

Currie, Dawn H.; Kelly, Deidre M. & Pomerantz, Shauna (2006): ‘The geeks 

 shall inherit the earth’: Girls´ agency, subjectivity and empowerment. I 

 Journal of Youth Studies, 9 (4) pp. 419-436.  

DS (1996:57): Barn idag. 

Danielson, Mats (2006): Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006. 

 Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

Dahlkild-Öhman, Gunilla (2011): Att börja tala med barn om pappas våld 

 mot mamma: radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och 

 umgänge. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (Diss.).  

Davies, Bronwyn (2008): Practicing Collective Biography. I Hyle E. 

 Adrienne; Ewing S. Margaret; Montgomery Diane & Meek S. Andrew 

 (red.): Dissecting the mundane. International perspectives on memory-

 work. Lanham: University press of America. 

Davies, Karen (1997): Att fånga kvinnors liv: en diskussion om tid och 

 metodologiska frågor. I Lundqvist, Åsa & Mulinari, Diana (red.): 

 Sociologisk kvinnoforskning. Lund: Studentlitteratur.  

Debove, Nadja (2008): Stora skillnader i stödet till utsatta barn. I Barn, nr 4 

 pp. 20-21. Stockholm: Rädda Barnen.  

Deming, Michelle E.; Krassen Covan, Eleanor; Swan, Susan C. & Billings, 

 Deborah L. (2013): Exploring rape myths, gendered norms, group 

 processing, and the social context of rape among college women: A 

 qualitative analysis. I Violence against women, 19 (4) pp. 465-485. 

Driscoll, Catherine (2008): Girls today: girls, girl culture and girlhood 

 studies. I Girlhood studies. An interdisciplinary journal, 1 (1) pp. 13-32.  

Drotner, Kristen & Rudberg, Monica (1993): Dobbeltblikk på det moderne: 

 unge kvinners hverdagsliv og kultur i Norden. Oslo: Universitetsförlaget. 

Eduards, Maud (2002): Förbjuden handling: om kvinnors organisering och 

 feministisk teori. Malmö: Liber Ekonomi.  

Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Szebehely, Marta (2008): Vardagslivs-

 forskning. I Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Eliasson-Lappalainen, 

 Rosmarie & Jacobsson, Katarina (red.): Forskningsmetodik för 

 socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur.  

http://www.wcsap.org/Events/Workshop07/mapping-margins.pdf


218 
 

Eriksson, Maria (2003): I skuggan av pappa: familjerätten och hanteringen 

 av fäders våld. Stehag: Gondolin (Diss.).  

Eriksson, Maria (2006): Avvikande eller osynlig- rasifierande praktiker i 

 familjerättssekreterares hantering av fäders våld. I De Los Reyes, Paulina 

 (red.): Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. 

 Stockholm: Statens Offentliga Utredningar, 2006:37. 

Eriksson, Maria (2009): Barn som upplever våld. I Grände, Josefin; 

 Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria (red.): I arbete med våldsutsatta 

 kvinnor. Handbok för yrkesverksamma. Stockholm: Gothia Förlag.  

Etherington, Kim (2008): Trauma, drug misuse, and transforming 

 identities: a life story approach. London: Jessica Kingsley Publishers.  

Fahlgren, Siv (2007): Inledning. Genusforskning på frammarsch. I Fahlgren, 

 Siv & Thurén, Britt-Marie (red.): Genusmaraton 2007. Mittsveriges 

 genusforskare på frammarsch. Sundsvall: Genusstudier vid 

 Mittuniversitetet 1, Rapport 1/2007. 

Finlay, Linda (2003): The reflexive journey: mapping multiple routes. I 

 Finlay,  Linda & Gough, Brendan (red.): Reflexivity: a practical guide for 

 researchers in health and social sciences. Oxford: Blackwell Publishing 

 Company.  

Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Forkby, Torbjörn (2007): I normaliseringens närhet- etnografi och 

 samtalsanalys i en specialskola. I Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.): 

 Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber.  

Formark, Bodil (2013): Jösses flickor, vilket trassel! Historiska reflektioner 

 kring flickforskningens uppgift i en flickfrämjande och postfeministisk tid. 

 I Tidskrift för genusvetenskap, 2-3 pp. 7-20. 

Formark, Bodil & Brännström-Öhman, Annelie (2013): Situating nordic 

 girls´studies. I Girlhood Studies. An interdisciplinary journal, 6 (2) pp. 3-

 10. 

Forrester, Donald & Harwin, Judith (2011): Parents who misuse drugs and 

 alkohol. Effective interventions in social work and child protection. 

 London: Wiley-Blackwell.  

Forsling, Sven (1987): 444 Stockholmsungdomar i kris: en 

 målgruppsbeskrivning och en uppföljningsstudie.  Stockholm: 

 Landstinget.  

Forsling, Sven (2001): Flickan och hästen: bilder från ett hem för särskild 

 tillsyn, 01:2. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse.  

Foucault, Michel (2008): Diskursernas kamp; texter i urval av Thomas 

 Götselius & Ulf Olsson. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.  

Francis, Becky & Skelton, Christine (2005): Reassessing gender and 

 achievement: questioning contemporary key debates. London: 

 Routledge. 



219 
 

Fraser, Nancy (1992): Introduction. I Fraser, Nancy & Bartky, Sandra Lee 

 (red.): Revaluing french feminism: Critical essays on difference, 

 agency, and culture. Bloomington: Indiana University Press.  

Frederick, John & Goddard, Chris (2010):”School was just a nightmare”: 

 childhood abuse and neglect and school experiences. I Child & Family 

 Social Work, 15 (1) pp. 22-30. 

Frih, Anna-Karin (2007): Flickan i medicinen. Ungdom, kön och sjuklighet 

 1870-1930. Örebro: Örebro universitet (Diss.). 

Frosh, Stephen; Phoenix, Anne & Pattman, Rob (2002): Young 

 masculinities: Understanding boys in contemporary society.Basingstoke: 

 Palgrave Macmillan.  

Frykman, Jonas (1992): Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier 

 inom human- och samhällsvetenskap. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings 

 Bokförlag Symposium. 

Frånberg, Gun-Marie & Gill, Peter (2009): Vad är mobbning? I Skolverket 

 (2009): På tal om mobbning- och det som görs: kunskapsöversikt. 

 Stockholm: Skolverket. 

Frånberg, Gun-Marie & Wrethander, Marie (2011): Mobbning- en social 

 konstruktion? Lund: Studentlitteratur. 

Frånberg, Gun-Marie (2013): Flickor, pojkar och kränkningar. I Skolverket : 

 Kränkningar i skolan- analyser av problem och lösningar. Stockholm: 

 Skolverket. 

Garpelin, Anders (1997): Lektionen och livet: ett möte mellan ungdomar 

 som tillsammans bildar en skolklass. Uppsala: Uppsala universitet 

 (Diss.). 

Georgsson, Anna (2010): Barns upplevelser av sin situation och sitt mående 

 när mamma varit utsatt för våld av sin partner. Göteborg: Göteborgs 

 universitet (Diss.).  

Giddens, Anthony (1984): The construction of society: Outline of the theory 

 of structuration. Cambridge: Polity Press. 

Giddens, Anthony (1999): Modernitet och självidentitet. Självet och 

 samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. 

Gilligan, Robbie (1998): The importance of schools and teachers in child 

 welfare. I Child and Family Social Work, 3 (1) pp. 13-25. 

Gilligan, Robbie (2000): Adversity, resilience and young people: the 

 protective value of positive school and spare time experience. I Children 

 and Society, 14 (1) pp. 37-47. 

Gluck, Sherna (2003): What´s so special about women? Women´s oral 

 history. I Armitage, Susan; Hart, Patricia & Weathermon, Karen (red.): 

 Women´s oral history. Lincoln Neb.: University of Nebraska Press.   

Glynos, Jason & Howarth, David (2007): Logics of critical explanation in 

 social and political theory. London/New York: Routledge. 



220 
 

Goodson, Ivor F. & Sikes, Patricia J. (2001): Life history research in 

 educational settings: learning from lives. Buckingham: Open University 

 Press.  

Goffman, Erving (1963): Stigma. Den avvikandes roll och identitet. 

 Nordstedts Akademiska Förlag.  

Goffman, Erving (1959/1990): The presentation of self in everyday life. 

 London: Penguin Books.  

Goffman, Erving (1974a): Jaget & maskerna: en studie av vardagslivets 

 dramatik (övers. Sven Bergström). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Goffman, Erving (1974b): Frame analysis. An essay on the organization of 

 experience. New York: Harper & Row. 

Gonick, Marnina; Renold, Emma; Ringrose, Jessica & Weems, Lisa (2009): 

 Rethinking agency and resistance. What comes after girl power? I 

 Girlhood Studies. An interdisciplinary Journal, 2 (2) pp. 1-9.  

Gordon, Tuula (2006): Girls in education: citizenship, agency and emotions. 

 I Gender and Education, 18 (1) pp. 1-15.  

Gordon, Tuula; Holand, Janet; Lahelma, Elina & Thomson, Rachel (2008): 

 Young female citizens in education; emotions, resources and agency. I 

 Pedagogy, culture and society, 16 (2) pp. 177-191. 

Gähler, Michael (1998): Life after divorce. Economic, social and 

 psychological well-being among Swedish adults and children following 

 family dissolution. Stockholm: Stockholms  universitet (Diss.).  

Göthlund, Anette (1997): Bilder av tonårsflickor. Om estetik och 

 identitetsarbete. Linköping: Linköpings universitet (Diss.). 

Halldén, Gunlilla (red.) (1984): Föräldrars barn och barns föräldrar. 

 AWE/Gebers. 

Hallerstedt, Gunilla (2006): Introduktion. Lidandets uttryck och namn. I 

 Hallerstedt, Gunilla (red.): Diagnosens makt. Om kunskap pengar och 

 lidande. Göteborg: Daidalos. 

Hamreby, Kerstin (2004): Flickor och pojkar i den sociala barnavården: 

 föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet. Umeå: 

 Umeå universitet (Diss.).  

Hansen, Frid A. (1994): Barn i familjer med missbruksproblem. Lund: 

 Studentlitteratur.  

Hanström, Maj-Britt (1991): På glänt? Bostads- och boendeförhållanden för 

 kvinnor med missbruksproblem. Stockholm: Byggforskningsrådet 

 Rapport R52: 1991.  

Haraway, Donna (1991): Situated knowledges: the science question in 

 feminism and the priviledge of partial perspective. I Harding, Sandra 

 (red.) (2004): The feminist standpoint theory reader. Intellectual & 

 Political controversies. New York and London: Routledge. 

Harding, Sandra (1986) The Science Questions in Feminism. Milton Keynes: 

 Open University Press. 



221 
 

Harding, Sandra (1993): Rethinking standpoint epistemology: What is 

 “strong objectivity”? I Harding, Sandra (red.) (2004): The feminist 

 standpoint theory reader. Intellectual & Political controversies. New 

 York and London: Routledge. 

Harding, Sandra (2004): Introduction: Standpoint theory as a site of 

 political, philosophic, and scientific debate. I Harding, Sandra (red.): The 

 feminist standpoint theory reader. Intellectual & Political controversies. 

 New York and London: Routledge. 

Harju, Anne (2008): Barns vardag med knapp ekonomi. En studie om 

 barns erfarenheter och strategier. Växjö: Växjö University Press (Diss.).  

Hartsock, Nancy C. (1983): The feminist standpoint: developing the ground 

 for a specifically feminist historical materialism. I Harding, Sandra (red.) 

 (2004): The feminist standpoint theory reader. Intellectual & Political 

 controversies. New York and London: Routledge. 

Haug, Frigga (2008): Memory-work: A Detalied Rendering for the Method 

 for Social Science Research. I Hyle E. Adrienne; Ewing S. Margaret; 

 Montgomery Diane & Meek S. Andrew (red.): Disecting the mundane. 

 International perspectives on memory-work. Lanham: University press 

 of  America. 

Hedin, Lena; Höjer, Ingrid & Brunnberg, Ellinor (2011): Why one goes to 

 school: what school means to young people entering foster care. I Child 

 and Family Social Work, 16 (1) pp. 43-51. 

Heimdahl Mattson, Eva & Roll-Pettersson, Lise (2007): Segregated group of 

 inclusive education? An interview study with students experiencing failure 

 in reading and writing. I Scandinavian Journal of Educational Research, 

 51 (3) pp. 239-252. 

Held, David (1980): Introduction to Critical Theory: Horkheimer to 

 Habermas. London: Hutchinson. 

Hellberg, Kristina (2007): Elever på ett anpassat individuellt 

 gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter. Linköping: Linköpings 

 universitet (Diss.). 

Henriksson, Carina (2008a): Living away from blessings: School failure as 

 lived experience. Växjö: Växjö University Press (Diss.). 

Henriksson, Carina (2008b): Klassrumsflyktingar. Pedagogiska situationer 

 och relationer i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  

Hertz, Rosanna (red.) (1997): Reflexivity and voice. Thousand Oaks, Calif: 

 Sage Publications. 

Hey, Valerie (1997): The company she keeps: an etnography of girls’ 

 friendship. Buckingham: Open University Press. 

Hill Collins, Patricia (1986): Learning from the outsider within: The 

 sociological significance of black feminist thought. I Harding, Sandra 

 (red.) (2004): The feminist standpoint theory reader. Intellectual & 

 Political controversies. New York and London: Routledge. 



222 
 

Hilte, Mats & Claezon, Ingrid (2005): Flickor och pojkar på institution: ett 

 könsperspektiv på vården av ungdomar. Stockholm: Stiftelsen Allmänna 

 Barnhuset. 

Hindberg, Barbro (2006): Sårbara barn: att vara liten, misshandlad och 

 försummad. Stockholm: Gothia. 

Hjelmér, Carina (2012): Leva & lära demokrati?: en etnografisk studie i två 

 gymnasieprogram. Umeå: Umeå universitet (Diss.).  

Hjörne, Eva (2004): Excluding for inclusion?: negotiating school careers 

 and identities in pupil welfare settings in the Swedish school. Göteborg: 

 Acta Universitatis Gothoburgensis (Diss.). 

Hjörne, Eva & Mäkitalo, Åsa (2010): På vems premisser? Institutionell 

 argumentation och socialisering av barn och vuxna. I Molin, Martin; 

 Gustavsson, Anders & Hermansson, Lars-Erik (red.): Meningsskapande 

 och delaktighet. Om vår tids specialpedagogik. Göteborg: Daidalos. 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008): Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa 

 och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: 

 Norstedts Akademiska Förlag. 

Holm, Ann-Sofe & Öhrn, Elisabet (2007): Crossing boundaries? 

 Complexities and drawbacks to gendered succes stories. I Carlsson, Marie; 

 Rabo, Annika & Gök, Fatma (red.): Education in “multicultural” societies. 

 Turkish and Swedish perspectives. Stockholm: Swedish Research 

 Institute in Istanbul.  

Holm, Ann-Sofie (2008): Relationer i skolan. En studie av femininiteter och 

 maskuliniteter i år 9. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

 (Diss.).   

Horsdal, Marianne (1999): Livets fortaellinger-en bog om livshistorier og 

 identitet. Borgen.  

 Hugo, Martin (2007): Liv och lärande i gymnasieskolan: en studie om 

 elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans 

 individuella program. Jönköping: Jönköping University Press (Diss.).  

 Hultqvist, Elisabeth (2001): Segregerande integrering: en studie av 

 gymnasieskolans individuella program. Stockholm: HLS förlag (Diss.). 

Hyde, Justeen (2005): From home to street: understanding young people’s 

 transitions into homelessness. I Journal of Adolescence, 28 (2) pp. 171-

 183. 

Hydén, Lars-Christer (2008): Berättelseforskning. I Meeuwisse, Anna; 

 Swärd, Hans; Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Jacobsson, Katarina 

 (red.): Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur.  

Hydén, Margareta & Överlien, Carolina (2004): ”Doing” narrative analysis. I 

 Padgett, Deborah K. (red.): The qualitative research experience. 

 Thomson: Brooks/Cole. 



223 
 

Höjer, Ingrid (2012): Ett ifrågasatt föräldraskap. I Johansson, Helena & 

 Bäck-Wiklund, Margareta (red.): Att fostra familjen- en grundbok om 

 styrning, föräldraskap och socialtjänst. Malmö: Liber 

Ihrskog, Maud (2006): Kompisar och kamrater. Barns och ungas villkor för 

 relationsskapande i vardagen. Växsjö: Växsjö University Press (Diss.).  

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2007. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2008. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Ingestad, Gunilla (2006): Dokumenterat utanförskap: om skolbarn som 

 inte når målen. Lund: Lunds universitet (Diss). 

Isaksson, Joakim (2009): Spänningen mellan normalitet och avvikelse: om 

 skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Umeå: Umeå 

 universitet (Diss.).  

Jackson, Carolyn (2006): Lads and ladettes in school. Gender and a fear of 

 failure. Maidenhead: Open University Press.  

Jackson, Carolyn & Tinkler, Penny (2007): “Ladettes” and “Modern girls”: 

 “troublesome” young femininities. I The Socialogical Review, 55 (2) pp. 

 251-272. 

Jaggar, Alison (1983): Feminist politics and epistemology: The standpoint of 

 women. I Harding, Sandra (red.) (2004): The feminist standpoint theory 

 reader. Intellectual & political controversies. New York and London: 

 Routledge. 

Jansson, Stefan (2011): Barn som lever med våld i hemmet. I Nationellt 

 centrum för Kvinnofrid, NCK (2011): Att fråga om  våldsutsatthet som en 

 del av anamnesen. Uppsala: Uppsala universitet.  

Jeffner, Stina (1997): ”Liksom våldtäkt, typ”. Om betydelsen av kön och 

 heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt. Uppsala: Uppsala 

 universitet (Diss.).  

Johannisson, Karin (1994): Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen 

 och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedt.  

Johannisson, Karin (2006): Hur skapas en diagnos? I Hallerstedt, Gunilla 

 (red.): Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Göteborg, 

 Daidalos. 

Johansson, Anna (2005): Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i 

 fokus. Lund: Studentlitteratur. 

Johannson, Anna & Öberg, Peter (2008): Biografi- och 

 livsberättelseforskning. I Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Eliasson-

 Lappalainen, Rosmari & Jacobsson, Katarina (red.): Forskningsmetodik 

 för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Johansson, Anna (2010a): Självskada: en etnologisk studie av mening och 

 identitet i berättelser om skärande. Umeå: h-ström (Diss.) 

Johansson, Anna (2010b): ”Självskadetjejer”- skärande och betydelsen av 

 kön. I Frih, Anna-Karin & Söderberg, Eva (red.): En bok om flickor och 

 flickforskning. Lund: Studentlitteratur. 



224 
 

Johansson, Katharina (2004): Om barnen i missbrukets skugga. Vad kan du 

 göra i din kommun? Stockholm: Alkoholkommittén. 

Johansson, Monica (2009): Anpassning och motstånd. En etnografisk 

 studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande. Göteborg: 

 Göteborgs universitet (Diss.). 

Jonsson, Gustav (1972): Flickor på glid: En studie i kvinnoförtryck. Tiden: 

 Folksam. 

Järviluoma, Helmi; Moisala, Pirkko & Vilkko Anni (2003): Gender and 

 Qualitative Methods. London: Sage Publications.  

Järvinen, Margaretha (2004): Life histories and the perspective of the 

 present. I Narrative Inquiry, 14 (1) pp. 45-68.  

Jönsson, Håkan (1998): Utsatt för forskning. I Socialvetenskaplig tidsskrift, 

 s 81-83 

Kane, Jean (2006): Including and excluding girls. I Gender and Education, 

 18 (5) pp. 561-565. 

Karlberg, Martin & Sundell, Knut (2004): Skolk- sund protest eller 

 riskbeteende? Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten. 

Karlsson, Marie (2006a): Livsberättelser som socialt situerade och 

 strukturerade handlingar - intervjuaren som medberättare. I Pérez 

 Prieto, Héctor (red.): Erfarenhet, berättelse och identitet: 

 Livsberättelsestudier. Karlstad: Karlstad University Studies 2006:70. 

Karlsson, Marie (2006b): Föräldraidentiteter i livsberättelser. Uppsala: 

 Acta  Universitatis Upsaliensis (Diss.).  

Karlsson, Marie & Evaldsson, Ann-Carita (2011): ‘It was Emma´s army that 

 bullied that girl’. A narrative perspective on bullying and identity making 

 in three girls’ friendship groups. I Narrative Inquiry, 21 (1) pp. 24-43.  

Kaufman S. Judith et. al. (2008) Philosophy and Overview of Memory-work. 

 I Hyle E. Adrienne; Ewing S. Margaret; Montgomery Diane & Meek S. 

 Andrew (red.): Disecting the mundane. International perspectives on 

 memory-work. Lanham: University press of America. 

 Kemuma, Joyce (2007): Life history methodology: A tool for 

 (re)constructing a multiplicity of stories in different socio-cultural, 

 economic and political spaces. I Petersen, Anna Karin; Glasdam, Stine & 

 Lorentzen, Vibeke (red.):  Livshistorieforskning og kvalitative interview. 

 Danmark: Viborg A/S. 
Kindstrand, Anette & Theorin, Tomas (2002): Barfotabarn. Flickors 

 vandring från LVU till LVM. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse 

 Forskningsrapport 3/2002.  

Kohler Riessman, Catherine (2008a): Narrative methods for the human 

 sciences. London: SAGE.  

Kohler Riessman, Catherine (2008b): Analys av individuella berättelser 

 (övers. Yvonne Sjöblom). I Larsson, Sam; Sjöblom, Yvonne & Lilja, John 

 (red.): Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studenlitteratur.  



225 
 

Kolfjord, Ingela (2003): Kvinnors drogbruk och lagbrott: positionella och 

 kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag. Lund: Bokbox. 

Kolfjord, Ingela (2004): Kvinnor som begått lagbrott och deras erfarenheter 

 av skolan. I Magnusson, Finnur & Plantin, Lars (red.): Mångfald och 

 förändring i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Kroll, Brynna & Taylor, Andy (2003): Parental substance misuse and child 

 welfare. London: Jessica Kingsley. 
Kulkarni, Shanti (2006): Interpersonal violence at the crossroads between 

 adolescence and adulthood. Learning about partner violence from young 

 mothers. I Violence against women, 17 (2) pp. 187-207. 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

 Studentlitteratur. 

Kåks, Helena (2007): Mellan erfarenhet och förväntan: betydelser av att 

 blir vuxen i ungdomars livsberättelser. Linköping: Linköpings 

 universitet (Diss.).  

Källström Cater, Åsa (2004): Negotiating normality and deviation: father´s 

 violence against mothers from children´s perspectives.  Örebro: Örebro 

 universitet (Diss.).  

Källström Cater, Åsa (2008): Barns beskrivningar och tolkningar av pappas 

 våld. I Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Dahlkild-Öhman, Gunilla  & 

 Näsman Elisabet (red.): Barns röster om våld. Att tolka och förstå. 

 Malmö: Gleerups. 

Källström Cater, Åsa & Överlien, Carolina (2008): Etiska dilemman i 

 tolkande forskning med barn som upplevt våld. I Eriksson, Maria; 

 Källström Cater, Åsa; Dahlkild-Öhman, Gunilla & Näsman Elisabet 

 (red.): Barns röster om våld. Att  tolka och förstå. Malmö:  Gleerups. 

Laanemets, Leili (2002): Skapande av femininitet, om kvinnor i 

 missbrukarbehandling. Lund: Lunds universitet (Diss.).  

Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000): Risk och prognos i socialt 

 arbete med barn. Forskningsmetoder och reslutat. Göteborg: Centrum 

 för utvärdering av socialt arbete.  

Lahelma, Elina (2005): School grades and other resources: The “failing 

 boys” discourse revisited. I NORA, 13 (2) pp. 78-89. 

Lahelma, Elina; Arnesen, Anne-Lise & Öhrn Elisabeth (2008): Travelling 

 discourses on gender and education: The case of boys´ 

 underachievement. I Nordisk Pedagogik, 28 (1) pp. 1–14. 

Lander, Ingrid (2003): Den flygande maran. En studie om åtta 

 narkotikamissbrukande kvinnor i Stockholm. Stockholm: Stockholms 

 universitet (Diss.) 

Larsson, Anna (2010): Mobbning: ett tidsbundet, socialt problem? I 

 Socialvetenskaplig tidskrift nr. 2, pp. 13-148.  

Lassinantti, Kitty (2014): Diagnosens dilemman. Identitet, anpassning och 

 motstånd hos kvinnor med ADHD. Uppsala: Uppsala universitet (Diss.) 



226 
 

Lidström, Lena (2009): En resa med osäkra mål: unga vuxnas övergångar 

 från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Umeå:  Umeå 

 universitet (Diss.).  

Lidström, Lena (2010): Att intervjua unga utan fullständig 

 gymnasieutbildning - utmaningar och strategier. I Arnesen, Anne-Lise & 

 Lundahl, Lisbeth (red.): Metoder i forsknings- och utviklingsarbeid i 

 utdanning och laererutdanning.  Rapport (Högskolen i Östfold) 2010:11.  

Lieblich, Amia; Tuval-Mashiach, Rivka & Zilber, Tamar (1998): Narrative 

 Research: reading, analysis, and interpretation. Thousand Oaks. 

Linnakylä, Pirjo; Malin, Antero & Taube, Karin (2004): Factors behind low 

 reading literacy achievemnt. I Scandinavian Journal of  Educational 

 Research, 48 (3) pp. 232-249. 

Livholts, Mona (2007): ”Vanlig som vatten”. Manlighet och normalitet i 

 mediernas berättelser om våldtäkt. Malmö: Gleerups. 

 Ljusberg, Anna-Lena (2009): Pupils in remedial classes. Stockholm: 

 Stockholms universitet (Diss.). 

Lloyd, Gwynedd & O´Regan, Anne (2000): “You have to learn to love 

 yourself ‘cos no one else will”. Young women with ‘social, emotional or 

 behavioural difficulties’ and the idea of the underclass. I Gender & 

 Education, 12 (1) pp. 39-52. 

Lucey, Helen; Melody, June & Walkerdine, Valerie (2003): Uneasy hybrids: 

 psychosocial aspects of becoming educationally succesful for working-

 class young women. I Gender and Education, 15 (3) pp. 285-299.  

Lundberg, Ingvar (2005): Utsatta flickor och pojkar- en översikt av aktuell 

 svensk forskning. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och 

 socialvetenskap (FAS). 

Lundgren, Anna-Sofia (2000): Tre år i G. Perspektiv på kropp och kön i 

 skolan. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium (Diss.). 

Lundgren, Anna-Sofia (2001): Deskriptiva, normativa, performativa. 

 Reflektioner kring beskrivningar. I Lundgren, Britta & Martinsson, Lena 

 (red.): Bestämma, benämna, betvivla. Kulturvetenskapliga perspektiv 

 på kön, sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur.  

Lundgren, Eva (2004): Våldets normaliseringsprocess. Stockholm: 

 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). 

Lundström, Tommy & Sallnäs, Marie (2003): Klass, kön och etnicitet i den 

 sociala barnavården. I Socialvetenskaplig tidsskrift, 2-3 pp. 193-213. 

Mac an Ghaill, Máirtín (1988): Young, gifted and black. Student-teacher 

 relations in the schooling of black youth. Milton Keynes: Open University 

 Press.  

Mac an Ghaill, Máirtín (1994): The making of men: Masculinities, 

 sexualities and schooling. Buckingham: Open University Press. 

MacDonald, Robert & Marsch, Jane (2001): Disconnected Youth? I Journal 

 of Youth Studies, 4 (4) pp. 373-391. 



227 
 

Magnusson, Eva (1998): Vardagens könsinnebörder under förhandling: om 

 arbete, familj och produktion av kvinnlighet. Umeå: Umeå universitet 

 (Diss.).  

Magnusson, Jenny (2013): Flicka och tjej. Språk och samhälle i förändring? I 

 Tidskrift för genusvetenskap, 2-3 pp. 23-44. 

Markström, Anne-Marie (2009): Föräldrars möten med välfärdsinstitutioner 

 för barn. Förskola och skola. I Markström, Anne-Marie; Simonsson, 

 Maria; Söderlind; Ingrid & Änggård, Eva (red.) (2009): Barn, barndom & 

 föräldraskap. Stockholm: Carlsson. 

Martinsson, Lena & Reimers, Eva (2008): Skola i normer. Malmö: Gleerups.  

Mattsson, Titti (2010): Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården. 

 Malmö: Liber.  

McAdams, Dan P.; Josselson, Ruthellen & Lieblich, Amia (2006): 

 Introduction. I  McAdams, Dan P.; Josselson, Ruthellen & Lieblich, Amia 

 (red.): Identity and story: creating self in narrative. Washington  DC: 

 American  Psychological Association.  

McAlpine, Lynn & Amundsen, Cheryl (2009): Identity and agency: pleasures 

 and  collegiality among the challenges of the doctoral journey. I Studies  in 

 Continuing Education, 31 (2) pp. 109-125. 

McNay, Lois (2003): Agency, anticipation and indeterminacy in feminist 

 theory. I Feminist Theory, 4 (2) pp. 139-148.  

McNay, Lois (2004): Agency and experience: gender as a lived social 

 relation. I Adkins, Lisa & Skeggs, Beverly (red.):  Feminism after 

 Bourdieu. Oxford: Blackwell Publishing.  

McRobbie, Angela (1984/1989): En feministisk kritik av 

 subkulturforskningen. I Fornäs, Johan; Lindberg, Ulf & Sernhede, Ove 

 (red.): Ungdomskultur, identitet och motstånd: en antologi. Stockholm: 

 B. Östlings bokförlag Symposium. 

McRobbie, Angela (1991): Feminsim and youth culture: from ”Jackie” to 

 ”just seventeen”. Basingstoke: Macmillan.  

Mellberg, Nea (2002): När det overkliga bli verklighet: mödrars situation 

 när deras barn blir utsatta för sexuella övergrepp av deras fäder. 

 Umeå: Boréa (Diss.). 

Mishler, Elliot G. (1986): Research Interviewing: context and narrative. 

 Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.  

Mishler, Elliot G. (1991): Representing Discourse: The rhetoric of 

 transcription. I Journal of Narrative and Life History, 1 (4) pp. 255-280. 

Mishler, Elliot G. (2004): Storylines: craftartists`narratives of identity. 

 Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.  

Mitchell, Claudia; Reid-Walsh, Jacqueline & Kirk, Jackie (2008): Editorial. I 

 Girlhood Studies. An Interdisciplinary Journal, 1 (1) pp. vii. 

Molin, Martin (2004): Att vara i särklass- om delaktighet och utanförskap 

 i gymnasiesärskolan. Linköping: Linköpings universitet (Diss.). 



228 
 

Molin, Martin (2010): Analysen av tillhörighet: en socialpedagogisk 

 utmaning. I Molin, Martin; Gustavsson, Anders & Hermansson, Hans-

 Erik (red.): Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids 

 socialpedagogik. Göteborg: Daidalos.  

Moqvist, Ingeborg (1997): Den kompletterade familjen. Föräldraskap, 

 fostran och förändring i en svensk småstad. Umeå: Umeå  universitet 

 (Diss.).  

Moxnes, Kari (2003): Skånsomme skilsmisser: med barnet i fokus. 

 Kristiansand: Höyskoleforlag. 

Mulinari, Diana; Sandell, Kerstin & Schömer, Eva (2003): En antologi om 

 mer än bara kvinnor och män. I Mulinari, Diana; Sandell, Kerstin & 

 Schömer, Eva (red.): Mer än bara kvinnor och män: feministiska 

 perspektiv på genus. Lund:  Studentlitteratur.  

Månsson, Niclas (2008): Röster om delaktighet: en kvalitativ studie om 

 ungdomars uppfattning av chanser till samhällelig delaktighet. 

 Västerås: Mälardalens högskola, Studies in social sciences/ 

 Forskningsrapport, 1654-0611 ; 2008:3 

Nielsen, Anneli (2010a): Flickor i skolsvårigheter. I Frih, Anna-Karin & 

 Söderberg, Eva (2010): En bok om flickor och flickforskning. Lund: 

 Studentlitteratur.  

Nielsen, Anneli (2010b): Att möta flickors berättelser om svåra 

 livssituationer. I Arnesen, Anne-Lise & Lundahl, Lisbeth (red.): Metoder i 

 forsknings- och utviklingsarbeid i utdanning och laererutdanning. 

 Rapport (Högskolen i Östfold) 2010:11.  

Nilsson Lindström, Margareta (1998): Tradition och överskridande. En 

 studie av flickors perspektiv på utbildning. Lund: Sociologiska 

 institutionen (Diss.). 

Nolan, Kathleen (2009): Critical social theory and the study of urban school 

 discipline: The culture of control in a Bronx high school. I Anyon, Jean 

 (red.): Theory and educational research. Toward critical social 

 explanation. New York and London: Routledge.  

Nyström, Eva (2009): Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola 

 och utbildning: 2005-2009. Nordiskt institut för kunskapen om kön-

 NIKK. 

Ohlsson, Robert (2009): Representationer av psykisk ohälsa: egna 

 erfarenheter och dialogiskt meningsskapande i  fokusgruppsamtal. 

 Stockholm: Stockholms universitet (Diss.).  

Ojanen, Karoliina (2012):”You became someone”. Social Hierarchies in 

 girls´communities at riding stables. I Young, 20 (2) pp. 137-156. 

Olin, Elisabeth (2010): I marginalen- tre livsmönster bland unga med 

 psykiska funktionshinder. I Molin, Martin; Gustavsson, Anders & 

 Hermansson, Hans-Erik (red.): Meningsskapande och delaktighet. Om 

 vår tids socialpedagogik. Stockholm: Daidalos. 



229 
 

Olsson, Börje (2011): Narkotikaproblemet i Sverige: framväxt och utveckling. 

 I Olsson, Börje (red.): Narkotika. Om problem och politik. Stockholm: 

 Norstedts Juridik.  

Oinas, Elina & Ahlbäck-Rhen, Jutta (2007): Blod, fläsk och performativitet - 

 kropp och hälsa i feministisk forskning. I Oinas, Elina & Ahlbäck-Rhen, 

 Jutta (red): Kvinnor, kropp och hälsa. Lund: Studentlitteratur.  

Oinas, Elina & Collander, Anna (2007): “Tjejgrupper, rosa rum, 

 pippifeminism, hälsofrämjande? I Oinas, Elina & Ahlbäck-Rhen, Jutta 

 (red): Kvinnor, kropp och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

Orbuch, Terri L. (1997): People´s account count: the sociology of accounts. I 

 Annual Review of Sociology, 23 pp. 455-478.  

Osler, Audrey & Vincent, Kerry (2003): Girls and exclusion: rethinking the 

 agenda. New York: RoutledgeFalmer. 

Osler, Audrey (2006): Excluded girls: interpersonal, institutional and 

 structural violence in schooling. I Gender and Education, 18 (6) pp. 571-

 589. 

Paechter, Carrie (2007): Being boys, being girls. Learning masculinities and 

 femininities. Open University press.  

Parry, Jane (2006): The transition to adulthood of young people with 

 multiple disadvantages. I Carmen Leccardi & Elisabetta Ruspini (red.): A 

 new youth? Young people, generations and family life. Aldershot: 

 Ashgate, cop. 

Pedersen, Helena (2007): The School and the Animal Other: an 

 ethnography of human-animal relations in education. Göteborg: Acta 

 Universitatis Gothoburgensis (Diss.).  

Pérez Prieto, Héctor (1992): Skola och erfarenhet: elevernas perspektiv. En 

 grupp elevers skolerfarenheter i ett longitudinellt perspektiv. Uppsala: 

 Acta Universitatis Upsaliensis (Diss.).  

Pérez Prieto, Héctor (2006): Historien om räven och andra berättelser: 

 Om klasskamrater och skolan på en liten ort- ur ett skol- och 

 livsberättelseperspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies.  

Pérez Prieto, Héctor (2007): Berättaren och berättelsen i centrum. I 

 Petersen, Anna Karin; Glasdam, Stine & Lorentzen, Vibeke (red.): 

 Livshistorieforskning og kvalitative interview. Danmark: Viborg A/S. 
Persson, Bengt (2001): Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 
 Stockholm: Liber. 
Persson, Bengt (2003): Special education competence in a school for all: 
 ideals and actualities.  I Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk, 81(2) 
 pp. 79-85. 

Phoenix, Ann (2009): Accounting for themselves as socially constrained 

 agents. Young people, positioning and identities. I  Markström, Ann-

 Marie; Simonsson, Maria; Söderlind; Ingrid; Änggård, Eva & Halldén, 

 Gunilla (red.): Barn, barndom och föräldraskap. Stockholm: Carlsson.  



230 
 

Pijl, Sip Jan; Frostad, Per & Flem, Annlaug (2008): The social position of 

 pupils with special needs in regular school. I Scandinavian Journal of 

 Educational Research, 52 (4) pp. 387-405. 

Piuva, Katarina (2005): Normalitetens gränser- en studie om 1900-talets 

 mentalhygieniska diskurser. Stockholm: Stockholms universitet (Diss.).  

Porath Sjöö, Elisabeth (2008): Konfirmandernas bildningsresa: ungdomars 

 berättelser om sitt deltagande i konfirmationsundervisningen. Lund: 

 Lunds universitet (Diss.). 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2009): Kvinnors perspektiv 

 på föräldraskap och förskola. I Markström, Ann-Marie; Simonsson, 

 Maria; Söderlind; Ingrid; Änggård, Eva & Halldén, Gunilla (red.): Barn, 

 barndom och föräldraskap. Stockholm: Carlsson.  

Punch Samantha (2002): Interviewing strategies with young people: the 

 ‘secret box’, stimulus material and task-based activities. I Children & 

 Society, 16 pp. 45-56. 

Pålsson, David (2012): “Jag är bara 15 år, men ibland känns det redan som 

 att det är kört”. Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige. UNICEF 

 Sverige. 

Reay, Diane (2001): ‘Spice girls’, ‘nice girls’, ‘girlies’ and ‘tomboys’: gender 

 discourses, girls´ cultures and femininities in the primary classroom. I 

 Gender and Education, 13 (2) pp. 153-166.  

Regnér, Margareta (2006): Familjebilder: om klientfamiljer, 

 kontaktfamiljer och idealfamiljer. Göteborg: Göteborgs universitet 

 (Diss.).  

Reinharz, Shulamit (1992): Feminist Methods in Social Research. New 

 York/Oxford: Oxford University Press.  

Renold, Emma (2008): Queering masculinity. Re-theorising contemporary 

 tomboyism in the schizoid space of innocent/heterosexualized young 

 femininities. I Girlhood Studies, An interdisciplinary journal, 1 (2) pp. 

 129-151.  

Ringrose, Jessica (2007): Successful girls? Complicating postfeminist, 

 neoliberal discourses of educational achievement and gender  equality. I 

 Gender and Education, 19 (4) pp. 471–489. 

Ringrose, Jessica & Renold, Emma (2010): Normative cruelties and gender 

 deviants: the performative effects of bully discourses for girls  and boys in 

 school. I British Educational Research Journal, 36 (4) pp. 573-596. 

Ring, Jonas & Svensson, Robert (2007): Social class and criminality among 

 young people: A study considering the effects of school achievement as a 

 mediating factor on the basis of Swedish  register and self-report data. I 

 Journal of Scandinavian Studie in Criminology and Crime Prevention, 

 8 pp. 210-233. 

Roos, J.P (1992): Livet-berättelsen-samhället: en bermudatriangel? I Roos, 

 J.P & Vilkko, Anne (red.): Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska 

http://proxy.ub.umu.se:3190/content/berghahn/gs/2008/00000001/00000002/art00008
http://proxy.ub.umu.se:3190/content/berghahn/gs/2008/00000001/00000002/art00008
http://proxy.ub.umu.se:3190/content/berghahn/gs/2008/00000001/00000002/art00008


231 
 

 studier inom human-och samhällsvetenskap. Stockholm: Brutus Östlings 

 Bokförlag Symposium.  

Sallnäs, Marie; Wiklund, Stefan & Lagerlöf, Hélèn (2010): Samhällsvårdade 

 barn, gatekeeping och forskning. I Socialvetenskaplig tidsskrift, 2 pp. 116-

 133. 

Salminen-Karlsson, Minna (1994): Att berätta och tolka liv: metodologiska 

 problem i nyare life-history forskning. Linköping: Linköpings 

 universitet.  

Samuelsson, Marcus (2008): Störande elever korrigerande lärare. Om 

 regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och 

 pojkar i klassrummet. Linköping: Linköpings universitet (Diss.).  

Sandén, Ingrid (2000): Skoldaghem: ett alternativ för elever i behov av 

 särskilt stöd. Malmö: Malmö universitet (Diss.).  

Sandström, Birgitta (2009): ”Stackars flickor” i en bristfällig skola. 

 Utvärdering av projekt som åren 1995–2008 var avsedda att utveckla 

 skolans arbete med sex och samlevnad. Stockholm: Stockholms 

 universitet. 

Sarnecki, Jerzy (1987): Skolan och brottsligheten. Stockholm: Carlsson.  

Sarnecki, Jerzy (1996): Problemprofiler hos ungdomar inskrivna på 

 särskilda ungdomshem i Stockholm åren 1990-1994. Stockholm: 

 Stockholms universitet.  

Scheff, Thomas J. (2005): The Structure of Context: Deciphering “Frame 

 analysis”. I Sociological theory, 23 (4) pp. 368-385. 

Schjellerup Nielsen, Helle (2006): Gemenskap och utanförskap: om 

 marginalisering i skolans värld. Stockholm: Liber.  

Schlytter, Astrid (1999): Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpning av 3§ 

 på länsrättsnivå. Lund: Studentlitteratur. 

Severinsson, Susanne (2010): Unga i normalitetens gränsland. 

 Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem 

 för vård och boende. Linköping: Linköpings universitet (Diss.). 

Shibutani, Tamotsu (1955): Reference groups as perspectives. I American 

 Journal of Sociology, 60 pp. 562-569. 

Shibutani, Tamotsu (1986): Social processes. An introduction to sociology. 

 Los Angeles: University of California Press. 

Simmons, Rachel (2002): Odd girl out: the hidden culture of aggression in 

 girls. New York: Harcourt.  

Simmons, Rachel (2004): Flickors vrede: om vänskapsrelationer och 

 mobbning. Stockholm: Forum.  

SiS (2007:5): Årsrapport ADAD 06. Ungdomar som skrivits in på särskilda 

 ungdomshem under år 2006 Tabeller. Stockholm: Statens 

 Institutionsstyrelse.  

SiS Statistik år 2009. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse.  



232 
 

Sjöberg Backlund, Åsa (2002): Råd och stöd- i gränslandet mellan skola och 

 socialtjänst: utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan 

 Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo 

 kommun. Stockholm: Stockholms universitet, Rapport i Socialt arbete, 

 2002:102. 

Sjöblom, Yvonne (2002): På väg ut. När ungdomar rymmer och kastas ut 

 hemifrån-ur socialjänstens perspektiv. Stockholm: Stockholms 

 universitet (Diss.). 

Sjöblom, Yvonne (2008): En ung kvinnas berättelse om tidiga uppbrott 

 hemifrån och hennes vuxenblivande. I Larsson, Sam; Sjöblom, Yvonne & 

 Lilja, John (red.): Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: 

 Studentlitteratur.  

Skeggs, Beverly (1997): Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos.  

Skelton, Christine & Francis, Becky (2009): Feminism and the schooling 

 scandal. New York: Routledge.  

Skolverket (2011:19): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

 fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 

Skårner, Anette (2001): Skilda världar? En studie av 

 narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk. Göteborg: 

 Göteborgs universitet (Diss.).  

Smart, Carol; Neale, Bren & Wade, Amanda (2001): The changing 

 experience of childhood, family and divorce. Polity. 

Smith, Brett & Sparkes, Andrew C. (2008): Contrasting persepctives on 

 narrating selves and identities: an invitation to dialogue. I Qualitative 

 Research, 8 (1) pp. 5-35. 

Snellman, Marie-Louise (2009): ”Det är ju inte hela tiden bara lycka heller”. 

 Äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i 

 landsbygdsmiljö. Umeå: Umeå universitet (Diss.).  
Socialstyrelsen (1999): Barn till psykiskt sjuka föräldrar. Stockholm: 

 Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2004): Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av 

 problemets omfattning och karaktär. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2007): Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i 

 familjer med missbruksproblem. Avrapportering av regeringsuppdrag. 

 Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2009): Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning 

 för socialtjänst och andra aktörer. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2011): Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för 

 våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Stockholm: 

 Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2012): Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om 

 socialnämndens ansvar och uppgifter. Stockholm: Socialstyrelsen.  



233 
 

Socialstyrelsen (2013): Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när 

 föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Stockholm: 

 Socialstyrelsen. 

Spånberger Weitz, Ylva (2011): Om ungas erfarenheter av skola, 

 samhällsvård och vuxenblivande: en studie av fem livsberättelser. 

 Stockholm: Stockholms universitet (Diss.).  

Statens Folkhälsoinstitut (2008:28): Barn i familjer med alkohol- och 

 narkotikaproblem. Omfattning och analys. Stockholm: Statens 

 folkhälsoinstitut.  

Statens Offentliga Utredningar (2001:72): Barnmisshandel- att förebygga 

 och åtgärda. Stockholm: Statens offentliga utredningar.  

Statens Offentliga utredningar (2006:65): Att ta ansvar för sina insatser. 

 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Stockholm: Statens 

 Offentliga utredningar.  

Statens Offentliga utredningar (2006:77): Ungdomar, stress och psykisk 

 ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. Stockholm: Statens offentliga 

 utredningar. 

Statens Offentliga Utredningar (2010:35): Kunskap som befrielse? En 

 metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009. 

 Utbildningsdepartementet: Delegationen för jämställdhet i skolan.  

Statens Offentliga Utredningar (2010:99): Flickor, pojkar, individer - om 

 betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan. 

 Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 

Stoetzler, Marcel & Yuval-Davies Nira (2002): Standpoint theory, situated 

 knowledge and the situated imagination. I Feminist Theory, 3 (3) pp. 315-

 333. 

Sundell, Knut & Colbiörnsen, Maria (2000): Samhällets stöd till elever med 

 psykosociala problem: en undersökning av 23 grundskolor 1995 och 

 1998. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, FOU 2000:7. 

Svensson, Bengt (1996): Pundare, jonkare och andra- med narkotikan som 

 följeslagare. Stockholm: Carlssons. 

Szönyi, Kristina (2005): Särskolan som möjlighet och begränsning: 

 elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Stockholm: Stockholms 

 universitet (Diss.).  

Söderberg, Eva & Frih, Anna-Karin (2010): Inledning. I Frih, Anna-Karin & 

 Söderberg, Eva (red.): En bok om flickor och flickforskning. Lund: 

 Studentlitteratur.  

Thomsson, Heléne (2002): Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Tideman, Magnus (2000): Normalisering och kategorisering: om 

 handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer 

 med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 

Tideman, Magnus (2004): Den stora utmaningen. Om att se olikhet som 

 resurs i skolan. Halmstad: Halmstad Tryckeri.  



234 
 

Trulsson, Karin (1998): ”Det är i alla fall mitt barn”. En studie om att vara 

 missbrukare och mamma. Stockholm: Carlssons Bokförlag.  

Trulsson, Karin (2003): Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande 

 kvinnors möten i familjeliv och behandling. Lund: Lunds universitet 

 (Diss.).  

Trulsson, Karin (2008): Det slutna tjejrummet: missbrukande flickor i 

 tvångsvård. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse.  

Uhnoo, Sara (2011): Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. 

 Göteborg: Daidalos (Diss.).  

Ullmanen, Petra & Andersson Gunvor (2006): Svensk social barnavård ur 

 ett könsperspektiv 1993-2003. En litteraturgenomgång. Stockholm: 

 Statens Institutionsstyrelse.  

Utbildningsdepartementet (2004): Könsskillnader i utbildningsresultat: 

 fakta, mönster och perspektiv. Utbildningsdepartementets skriftserie, 

 Rapport 7. Stockholm: Regeringskansliet.  

Vinnerljung, Bo; Hjern, Anders & Berlin, Marie (2010): Skolbetyg, 

 utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn. I Social 

 Rapport 2010, pp. 228-266. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Walkerdine, Valerie; Lucey, Helen & Melody, Judy (2001): Growing up girl: 

 psychosocial explorations of gender and class. London: Palgrave. 

Weinehall, Katarina (1997): Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars 

 berättelser om våld i hemmet. Umeå: Umeå universitet (Diss.). 

Wernersson, Inga (1989): Olika kön samma skola? En kunskapsöversikt om 

 hur elevernas könstillhörighet påverkar deras skolsituation. Stockholm: 

 Skolöverstyrelsen.  

 Westling Allodi, Mara (2002): Children’s experiences of school: Narratives of 

 Swedish children with and without learning difficulties. I Scandinavian 

 Journal of Educational Research, 46 (2) pp. 181–205. 

Westling Allodi, Mara (2010): Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: 

 en kunskapsöversikt. Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2010:79. 

White, Norman A. (2008): Bullying and special education as predictors of 

 serious delinquency. I Journal of Research in Crime and Delinquency, 

 45 (4) pp. 380-397. 

Widerberg, Karin (1999): Alternative methods - Alternative understandings: 

 Exploring the social and the multiple ’I’, through memory-work. I 

 Sosiologisk Tidsskrift, 2 pp. 147-161.  
Wijma, Klaas; Samelius, Lotta; Wingren, Gun & Wijma, Barbro (2007): The 

 association between il-health and abuse: A cross-sectional population 

 based study. I Scandinavian Journal of Psychology, 48 (6) pp. 567-575. 

Wiklund, Maria; Malmgren Olsson, Eva-Britt; Bengs, Carita & Öhman, Ann 

 (2010): ”He messed me up”: Swedish adolescent girls´ experiences of 

 gender-related partner violence and its consequences over time. I Violence 

 against women, 16 (2) pp. 207-232. 



235 
 

Wiklund, Maria (2010): Close to the edge: discursive, gender and embodied 

 stress in modern youth. Umeå: Umeå universitet (Diss.).  

Willis, Jessica L. (2009): Girls reconstructing gender. Agency, hybridity 

 and transformations of ‘femininity’. I Girlhood Studies. An 

 interdisciplinary journal,  2 (2) pp. 96-118.  

Wissö, Therèse (2012a): Mot ett manualbaserat föräldraskap? Den svenska 

 föräldrautbildningen som styrning av familjen. I Johansson, Helena & 

 Bäck-Wiklund, Margareta (red.): Att fostra  familjen- en  grundbok om 

 styrning, föräldraskap och socialtjänst. Malmö: Liber. 

Wissö, Therèse (2012b): Småbarnsföräldrars vardagsliv: omsorg, moral 

 och socialt kapital. Göteborg: Göteborgs universitet (Diss.).  

Wrethander, M (2007): Uteslutandets komplexitet och skapandet av 

 kamratkulturer. I Thors, Christina (red.) Utstött- en bok om mobbning. 

 Stockholm: Lärarförbundets förlag.  

Young, Iris Marion (1990): Justice and the Politics of Difference. Princeton 

 N.J: Princeton University Press.  

Young, Iris Marion (1997): Intersecting voices: dilemas of gender, political 

 philosophy, and policy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

Young, Iris Marion (2000): Att kasta tjejkast. Texter om feminism och 

 rättvisa; i urval av Per Wirtén. Stockholm: Atlas.  

Zetterqvist Nelson, Karin (2000): På tal om dyslexi: en studie av hur barn, 

 föräldrar och lärare berättar om och ger betydelse åt diagnoser som 

 dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter. Linköping: Tema 

 Linköpings universitet (Diss.). 

Åkerman, Sofia & Eriksson, Thérèse Eriksson (2012): Slutstation rättspsyk: 

 om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott. Stockholm: 

 Pocketförlaget. 

Åkerström, Malin (1999): Tillhörighet och avståndstagande. I Tideman, 

 Magnus (red.): Handikapp: synsätt, principer, perspektiv. Stockholm: 

 Johansson & Skyttmo Förlag.  

Åse, Cecilia (2000): Makten att se- om kropp och kvinnlighet i lagens 

 namn. Malmö: Liber (Diss.). 

Ängarne-Lindberg, Teresia (2010): Grown-up children of divorce. 

 Linköping: Linköpings universitet (Diss.).  

Öberg, Peter (1997): Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. 

 Uppsala: Uppsala universitet (Diss.).  

Öhrn, Elisabet (1990): Könsmönster i klassrumsinteraktionen. Göteborg: 

 Acta Universitatis Gothobeurgensis (Diss.).  

Öhrn. Elisabet (1993): Gender, influence, and resistance in school. I British 

 Journal of Sociology of Education, 14 (2) pp. 147-158. 

Öhrn, Elisabet (2000): Changing patterns? Reflections on contemporary 

 Swedish research and debate on gender and education. I NORA, 8 (3) pp. 

 128-136. 



236 
 

Öhrn, Elisabet (2002a): Elevers inflytande i skolan. Om kön, klass och 

 förändring. I Tebelius, Ulla & Claesson, Silwa (red.): Skolan i centrum. 

 Lund: Studentlitteratur.  

Öhrn, Elisabet (2002b): Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt 

 om unga i skolan. Stockholm: Skolverket.  

Östman, Margareta (2005): Familjens situation. I Brunt David & Hansson 

 Lars  (red.): Att leva med psykiska funktionshinder-livssituation och 

 effektiva vård och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Östman, Margareta (2008): Interviews with children of persons with a 

 severe mental illness: investigating their everyday situation. I Nordic 

 Journal of Psychiatry, 62 (5) pp. 354–369.  

Överlien, Carolina (2004): Girls on the verge of exploding? Voices of sexual 

 abuse, agency and sexuality at a youth detention home. Linköping: 

 Linköpings universitet (Diss.). 

Överlien, Carolina & Hydén, Margareta (2004):”You want to have done your 

 living if you know what I mean”: Young incarcerated Swedish women 

 speak about motherhood. I Feminism & Psychology, 14 (2) pp. 226-230. 

Överlien, Carolina (2007): Barn som upplever pappas våld mot mamma- vad 

 säger forskningen? I Nordisk sosialt arbeid, 4 (27) pp. 238-250.  

Överlien, Carolina (2012): Narrating the good life- children in shelters for 

 abused women talk about the future. I Qualitative Social Work, 11 (5) pp. 

 470-485. 

Elektroniska källor 
Utbildningsdepartementet, 12 juni 2008: ”110 miljoner för ökad 
 jämställdhet i skolan”. http://www.regeringen.se/sb/d/10403/a/107137 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-

 samhällsvetenskaplig  forskning. 

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

OECD (2006): PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow´s World.  

 http://pisa2006.acer.edu.au/ 

 

Pressmaterial 
Aftonbladet, 12 mars, 2008: ”Unga kvinnors ohälsa ökar”.  

Aftonbladet, 18 november 2010: ”Tjejerna kör ifrån pojkarna i skolan”.  
Aftonbladet, 27 november 2010: ”Dagens skola gynnar flickor”.   

Aftonbladet, 5 februari, 2014: ”Unga tjejer mår sämst”.  
Dagens Nyheter, 13 augusti 2008: ”Drogmissbruket ökar bland unga tjejer”.  

Dagens Nyheter, 5 april,  2009: “Högstadietjejer utbrända av 

 prestationsångest”.  

Dagens Nyheter, 19 november, 2012: ”Var tredje ung kvinna mår psykiskt 

 dåligt”.  

http://www.regeringen.se/sb/d/10403/a/107137
http://pisa2006.acer.edu.au/


237 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Anneli Nielsen och jag arbetar som forskare vid Umeå universitet, 

institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och 

vägledning (BUSV). Jag är engagerad i en undersökning som handlar om 

tjejer som levt och lever under svåra livsförhållanden.  Genom att ta del av 

berättelser från tjejer som är mellan 15 och 19 år och som själva upplever att 

de har eller har haft det svårt på olika sätt, till exempel i familjesituationen 

men det kan också vara i kamratrelationer och i skolsituationen, vill jag 

skapa kunskap kring tjejers livserfarenheter samt erfarenheter från tiden i 

grundskolan. Jag vill också försöka förstå hur grundskolan möter och hur 

skolan kan bli bättre på eller förändra bemötandet av tjejer som har det 

svårt.  

 

Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med dig som själv upplever 

att livet har varit, eller är, svårt. Jag vill gärna träffa dig och intervjua dig om 

ditt liv. Intervjuerna kommer att handla om dina upplevelser och minnen av 

din uppväxt, din familj, din tid i förskolan och grundskolan och dina 

upplevelser och minnen av dina kamrater. Intervjuerna kommer att spelas in 

på mp3. Jag vill träffa dig vid cirka två till tre tillfällen och varje intervju tar 

cirka en till tre timmar. Det som du berättar i intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket bland annat innebär att det som du berättar 

kommer att användas så att ingen kan känna igen dig. Materialet kommer 

också att behandlas enligt sekretesslagen. De inspelade samtalen kommer att 

skrivas ned på papper och pappren och de inspelade banden kommer att 

förvaras inlåsta. Du väljer själv om du vill delta och du kan också när som 

helst, och utan att vidare förklara varför, själv välja om du vill avsluta 

deltagandet. Resultatet från intervjuerna kommer att publiceras i en 

avhandling/bok och du kommer att få ett exemplar av den. 

 

Jag hoppas att jag kan få ta del av just dina upplevelser och erfarenheter – de 

är unika och betydelsefulla! Intervjuerna med dig kommer att vara mycket 

viktiga för mig och jag tror att de kan vara givande för dig med. Du får en 

chans att vara deltagare i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa 

kunskap om tjejer som lever i svåra situationer. Det kan finnas risk för att 

samtalen kan upplevas som svåra för dig och om du, under eller efter våra 

samtal, skulle känna att du behöver stöd och hjälp av någon så kan jag 

förmedla samtalskontakt.  
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Om du är intresserad av att bli intervjuad av mig eller om du vill veta mer 

kan du kontakta mig på telefonnummer XXX eller via mail XXX. 

 

Hoppas jag får träffa dig! 

 

Anneli Nielsen 

Idrottslärare, specialpedagog, doktorand i pedagogiskt arbete. 
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Bilaga 2 

Vägen genom livet 

 

Här är idag: 

Här föds du: 

Markera in viktiga händelser på 

din väg genom livet. Det kan vara 

såväl positiva som negativa 

händelser och de kan vara mer 

eller mindre betydelsefulla. 
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Bilaga 3 

Nätverkskarta 

 

 

 
Familj Skola 

Vänner Annat 

I nätverkskartan ritar du in viktiga personer 

som på olika sätt har eller har haft betydelse 

för dig i ditt liv. Ju närmare mitten desto 

större betydelse ges människan. 
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Bilaga 4 

Underlag för intervju två 

(De här frågorna utgjorde ett underlag till den andra intervjun. Under 

intervjusituationen anpassade jag intervjufrågorna till varje enskild ung 

kvinnas tidigare berättelse.) 

Inledande frågor: 

Beskriv din livssituation i nuläget? 

Vad är det som gör att du vill delta i studien? 

Vad hoppas du att ett deltagande i studien skall innebära för dig? 

Kartläggande frågor: 

Familjesammansättning (mamma, pappa, styvföräldrar, syskon, andra 

släktingar, växelvis boende, familjehem, stödfamilj) 

Förälders/vårdnadshavares/styvförälders utbildning/yrke/sysselsättning 

Bostad 

Bostadsort 

Familjens ekonomiska förutsättningar 

Upplevelser av tiden i familjen före skolstart:  

Beskriv hur det var i din familj när du var liten. 

Beskriv dig själv som liten. 

Beskriv din relation till dina föräldrar. 

Beskriv din relation till dina syskon. 

Beskriv den platsen eller de platser som ni bott på – t ex ditt rum, ert hus, er 

gård, era grannar, ert kvarter, det samhälle ni bodde i. 

Berätta om några viktiga händelser i familjen under den här perioden. 

Berätta om några viktiga händelser i övrigt i ditt liv under den här perioden. 

Berätta om de människor som var viktiga för dig när du var liten. 

Upplevelser av tiden i förskolan: 

Berätta om din tid i förskolan. 

Beskriv dig själv som du tror att du var i förskolan. 

Beskriv dina relationer till de andra barnen i förskolan. 

Beskriv dina relationer till fröknarna på förskolan. 

Beskriv din förskola – t ex var den låg, hur den såg ut, vilka rum som fanns, 

vilka leksaker som fanns, hur gården såg ut. 

Berätta om några viktiga händelser under din tid i förskolan. 

Berätta om några viktiga händelser i övrigt i ditt liv under den här perioden. 
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Berätta om de människor som var viktiga för dig under din förskoletid. 

Beskriv hur det var i din familj under din förskoletid. 

Upplevelser av tiden i grundskolan: 

Berätta hur det kändes att börja skolan. 

Berätta om din tid i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. 

Beskriv dig själv som du tänker att du var i lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet. 

Berätta om dina relationer till de andra barnen i skolan under lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. 

Berätta om dina relationer till de vuxna i skolan under lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. 

Beskriv din skola – t ex var den låg, hur den såg ut, hur dina klassrum såg ut, 

hur skolgården såg ut. 

Berätta om några viktiga händelser under lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet. 

Berätta om de människor som var viktiga för dig under lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. 

Beskriv hur det var i din familj under lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet. 

Hur har dina föräldrar tagit del i din skolgång? 

Upplevelser av kamratrelationer: 

Berätta om dina kamrater – vilka de är, när du träffade dem, vad de betyder 

för dig. 

Vad gör ni när ni umgås? 

Berätta om några viktiga händelser där dina kamrater haft betydelse. 

Beskriv din familjs relation till dina kamrater. 

Beskriv hur du tycker att du är när du är med dina kamrater. 

Vilka konsekvenser har upplevelser och erfarenheter av svåra livshändelser 

för de unga kvinnorna?  

Beskriv hur du tror att din livssituation har påverkat dig i skolan – t ex dina 

förutsättningar att delta, dina förutsättningar att lära, dina förutsättningar 

att lyckas, dina förutsättningar att må bra. 

Beskriv hur du tror att din livssituation påverkat dina kamratrelationer. 

Beskriv hur du tror att din livssituation påverkat dig i dina familjerelationer.  

Övriga frågor: 

Hur upplever du att skolan hanterat din situation? Vad var bra och vad 

kunde ha varit bättre?  

Om du fick ändra på något i din uppväxt – vad skulle det vara? 

Om du fick ändra på något i din skoltid – vad skulle det vara? 

Om du fick ändra på något i dina kamratrelationer – vad skulle det vara? 
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Hur har du det i dag i ditt liv?  
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