
”Jag har ju hela livet framför 
mig” 
En narrativ studie om unga tjejers berättelser om att leva i en 

våldsam relation 

Amanda Söderqvist 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 30 hp 

Barn- och ungdomsvetenskap 

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 120 hp  

Vårterminen 2019 

Handledare: Linnéa Bruno 

Examinator: Camilla Rindstedt 

English title:”I do have my whole life ahead of me”. A narrative 

study of young women´s stories about life in a violent relationship 



 
 

”Jag har ju hela livet framför mig” 

En narrativ studie om unga tjejers berättelser om att leva i en våldsam 
relation 

Amanda Söderqvist 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att explorativt undersöka hur unga tjejer i en stödchatt på internet berättar 
om det våld de upplever eller har upplevt i sin nära relation. Med hjälp av en narrativ metod och teorin 
om positionering har uppsatsen svarat på vad som är framträdande i unga tjejers berättelser om våld 
samt hur unga tjejer positionerar sig själva och andra i relation till våldet de upplever i sin nära 
relation. Resultatet visar att unga tjejer berättar om all form av våld där framträdande har varit den 
höga kontroll många av tjejerna tvingas leva under. Resultatet visar även att majoriteten av tjejerna 
inte berättat om våldet för någon samt att en osäkerhet finns gällande var gränserna mellan kärlek och 
våld går. För att minska denna osäkerhet behövs kunskap bland unga om vad ett bra förhållande är, om 
vart man kan vända sig när man upplever våld i sin nära relation samt en generell kunskap om de lagar 
och regler som finns att tillämpa om man upplever våld i sin nära relation.  
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Förord 
Ett stort tack till organisationen som gjort det möjligt att genomföra denna studie. Tack vare er kunde 
denna uppsats skrivas och unga tjejers berättelser om våldet de upplever i sin nära relation synliggöras. 
Det arbete ni gör för unga personer är ovärderligt. Tack även till min handledare Linnéa Bruno och till 
de personer i min omgivning som stöttat mig under skrivandets gång.  
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Inledning 
Drygt var fjärde kvinna i Sverige har någon gång under sitt liv utsatts för brott i en nära relation. Det 
kan handla om olika former av våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt), systematiska kränkningar och 
förödmjukelser. Enligt rapporten Brott i nära relationer från 2014 är utsattheten för kvinnor under sin 
livstid högst i åldern 25–34 år (BRÅ, 2014:8). 

    Samtidigt visar Brottsförebyggande rådets kortanalys Brott i nära relationer bland unga utgiven 
2018 att 23 procent, även det nästan var fjärde ung kvinna, i åldern 16–24 år har uppgivit att hon en 
eller flera gånger har utsatts för våld. Våld i form av systematiska kränkningar, hot, trakasserier, 
försök till inskränkning av frihet, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner. 
Dessa siffror visar tydligt att våld i olika former i nära relationer inte endast är ett utbrett 
samhällsproblem gällande vuxna kvinnor utan ett lika omfattande problem rörande unga tjejer och 
kvinnor (BRÅ, 2018).  

Med detta som bakgrund syftar denna uppsats till att undersöka det våld som förekommer i ungas nära 
relationer. Uppsatsen kommer att visa på tidigare forskning inom ämnet och genom teoretiska och 
vetenskapliga begrepp svara på vad som är framträdande i unga tjejers berättelser om våld samt hur 
unga tjejer positionerar sig i relation till våldet de upplever i sin nära relation. För att kunna undersöka 
detta har material i form av chattar där unga tjejer söker stöd för sin våldsamma relation hämtade från 
en nationell stödchatt att användas.  

Från tystnadens till avslöjandets tid 
Historiskt har mäns våld mot kvinnor setts som en privat angelägenhet och den politiska debatt som 
har förts har till största del handlat om hur våldet bör tolkas och förstås. Kvinnorörelser har länge 
kämpat för att synliggöra könsmaktsordningar. Det är först under 1960-talet som rörelsen börjar ställa 
krav om att åtal skulle kunna väckas för våldtäkt inom äktenskapet. Detta möttes av massiv kritik men 
blev slutligen lagstadgat 1965 som en följd av samhällsdebatten om kvinnors sexuella integritet. Under 
andra hälften av 1960-talet och i början av 1970-talet blir frågan om sexuell och kroppslig integritet en 
huvudfråga för kvinnorörelsen och det är vid den här tiden som kvinnor börjar att engagera sig på bred 
front politiskt för sina rättigheter. 1984 bildas Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige (ROKS) där 16 lokala organisationer går samman och bildar ett nationellt nätverk vilken blir 
en rikstäckande röst som för fram mäns våld mot kvinnor i den offentliga debatten samt arbetar för att 
synliggöra våldets omfattning och orsak (Sinisalo & Hällen, 2018). Kvinnorörelsen får med tiden ett 
allt större gehör och i Sverige finns sedan 1990-talet ett officiellt erkännande av mäns våld mot 
kvinnor som en strukturell förståelse. 1993 tillsattes kvinnovåldskommissionen vilken skulle komma 
att innebära ett radikalt skifte i statens syn på våldet mot kvinnor. Med detta skifte kom våldet att 
förstås som relaterat till maktskillnader mellan kvinnor och män samt som ett sätt att utöva kontroll 
(Bruno, 2016).  

I relation till hur kvinnorörelser engagerat sig för att politisera frågan om mäns våld mot kvinnor 
beskriver Carlsson (2009) i sin avhandling tiden då kvinnor öppet började prata om samt göra 
motstånd mot våld och övergrepp som “avslöjandets tid”. Denna tid utmärks enligt Carlsson (2009) av 
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tre fenomen vilka har saknats under vad hon i sin avhandling kallar för “tystnadens tid”, där våld och 
övergrepp tystades ned och inte talades öppet om. Nummer ett och två är att det nu finns ett offentligt 
samtal samt att detta offentliga samtal öppnat upp för utsatta att förstå att deras erfarenheter delas av 
många andra och kräver att uppmärksammas. Och nummer tre är att de personer som vågat tala öppet 
om vad de utsatts för öppnat upp för möjligheten att tala för andra som befinner sig i, eller har befunnit 
sig i, samma situation. Alla dessa tre fenomen menar Carlsson (2009) hänger ihop och den möjlighet 
man har idag till att bearbeta de övergrepp man varit med om skiljer sig från hur det historiskt har 
varit. Det offentliga samtalet och förståelsen för utsatthetens omfång har även bidragit till det 
vardagliga samtalet om våld och övergrepp där kvinnor kan berätta och bli lyssnade på med förståelse 
även bland personer i sin närmaste omgivning. Avslöjandets tid kan således även kallas för 
lyssnandets tid under vilket ett ömsesidigt berättande och lyssnande uppstår både vänskapligt, 
professionellt och ideellt via olika ungdoms- och kvinnojourer. Som Hydén (2005) skriver ”det var 
kvinnlig solidaritet som gav upphov till en förändring av kvinnors möjligheter att avslöja privata 
erfarenheter av våld” (Hydén, 2005, s.170).  

Våld i nära relation- ett omfattande problem bland Sveriges ungdomar 

Våld i nära relationer har fått en hög prioritet i både media och inom politiken och poängen är tydlig, 
det är dags att agera mot mäns våld mot kvinnor. De som däremot tenderar att glömmas bort i debatten 
är specifikt unga tjejer och flickor som varje dag lever i rädsla. Rädsla för sin partner, rädsla för våld, 
rädsla för framtiden och rädsla för att berätta. Jag har inför denna uppsats fått möjlighet att ta del av 
unga tjejers berättelser om våld via en ungdomsjour belägen i Sverige. Ungdomsjouren, som är 
Sveriges första, har funnits sedan 2010 och finns för att stötta ungdomar som upplever våld i nära 
relation samt ungdomar i prostitution och människohandel. Efter att ha uppmärksammat att 
förvånansvärt lite gjorts för att motverka det våld som förekommer i barn och ungdomars förhållanden 
öppnade samma stiftelse 1 februari 2019 upp en hemsida som ska verka som en nationell stöd- och 
kunskapsplattform. Denna har som syfte att motverka våld i ungas partnerrelationer. Till hemsidan kan 
personer mellan 15–20 år som är utsatta för våld i sin nära relation, som utsätter sin partner för våld 
eller kompisar som är oroliga för sina vänner vända sig för att få stöd via den öppna chatten och/eller 
kunskap om våld i ungas nära relationer genom den kunskapsbank som hemsidan tillhandahåller.  

    Under de två första månaderna sedan starten den 1 februari 2019 besökte totalt 66 800 personer 
hemsidan och 1 470 chattar togs emot av organisationens volontärer. Utöver det har sajtens test ”hur 
schysst är din relation?” gjorts över 12 000 gånger. Sammantaget talar detta tydligt för att våld i nära 
relationer även är ett utbrett problem bland Sveriges unga. Ändå är våld i ungas nära relation 
fortfarande ett relativt outforskat område (Överlien, 2018). I den här uppsatsen kommer några av dessa 
1470 chattar att redovisas och analyseras för att uppmärksamma och problematisera det våld unga 
tjejer upplever i sin nära relation och således bidra till att fylla en av de kunskapsluckor som finns 
inom området.  

Tidigare forskning 
BRÅ (2018) uppger att var fjärde ung kvinna mellan 15–24 år har utsatts för våld i sin tidigare eller 
nuvarande relation. I relation till den omfattning av problemet som detta tyder på menar Överlien 
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(2018) att våld i ungas nära relationer är ett relativt outforskat område jämfört med den forskning som 
finns om det våld som förekommer i en vuxen parrelation. Framförallt saknas kvalitativa studier som 
undersöker hur våldet kommer till uttryck och påverkar de utsatta ungdomarnas liv.  

 Det forskning som däremot finns är främst amerikanska studier om våld i ungas nära relationer men 
det har även gjorts svenska studier på området. I den här uppsatsen kommer det insamlade materialet 
att relateras till både svenska och utländska studier.  Den tidigare forskningen kommer att tydliggöra 
våld i ungas relation som begrepp samt påvisa hur våld kommer till uttryck i ungas nära relationer. Jag 
ämnar också redogöra för varför man inte tenderar att prata om det upplevda våldet, hur digitalt våld 
kommer i uttryck samt hur man kan förstå processen i att lämna en våldsam relation.  

    Inom våldsforskning undersöks ofta begrepp som maskulinitet och maskulinitetsnormer vilket 
denna uppsats inte kommer att göra. Detta på grund av att studien undersöker hur unga tjejer berättar 
om och positionerar sig i relation till våldet och jag har därför inte för avsikt att beskriva och analysera 
våldets orsak. Att analysera olika motiv och intentioner med våldsutövande faller utanför uppsatsens 
syfte.  

Våld i ungas nära relation som begrepp  
Det finns olika åsikter om vilket begrepp som bör användas för att beskriva det våld som förekommer 
i ungas nära relationer. I Sverige finns inget etablerat begrepp för detta, men i de engelskspråkiga 
studier som finns används enligt Gottzén och Korkmaz (2013) begrepp som dating violence, 
adolescent violence eller teen dating violence för att beskriva våld i ungas nära relationer. Dessa 
begrepp menar författarna av studien är definitioner som ter sig snarlika och det går därmed att 
argumentera för att begreppen går att likställa med varandra. Detta på grund av att det i de flesta 
definitioner rör sig om ett mönster av upprepat våld eller upprepat hot om fysiskt, psykiskt eller 
sexuellt våld där förövaren och den våldsutsatta (ungdomar mellan 13–20 år) har en intim relation med 
varandra.  

Det finns däremot de som kritiserar att termen dating används för att beskriva ungas partnerrelationer. 
Barter (2009) är en av kritikerna till begreppet då hon menar att dating inte är ett lika vedertaget 
begrepp utanför USA vilket innebär att många ungdomar inte kan identifiera sig och sin relation med 
termen samt att den nödvändigtvis inte återspeglar de varierade intima relationer och möten som sker 
mellan ungdomar idag. Sexuella och nära relationer kan uttryckas på en mängd olika sätt vilka inte 
alltid uppfyller de kriterier som dating-begreppet medför och därav behövs ett begrepp som tillåter 
olika nivåer av intimitet, förväntningar och varaktighet (Gottzén & Korkmaz, 2013). I denna uppsats 
kommer begreppet våld i ungas nära relationer att användas där allt våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt och 
digitalt, innefattas om inte annat anges.  

 

Våld i ungas nära relation 

Barter, McCarry, Berridge och Evans (2009) har undersökt våldet som förekommer i ungas 
parrelationer och menar att resultatet tydligt visar på att våld i ungas relationer bör betraktas som ett 
angeläget problem för barn och ungdomars välfärd. En central del i resultaten handlar om kön, där 
tjejer i större utsträckning än killar rapporterar om utsatthet för våld (alla former av våld).  

Unga personer har generellt en större risk att uppleva våld och en viss del av detta våld begås i unga 
personers nära relation. Våld i nära relation definieras av fysiskt våld, psykiskt våld (inklusive 
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kontrollerande beteenden), sexuellt våld och stalking. Våldet som begås av en nuvarande eller tidigare 
partner, en person man intimt träffar eller har en sexuell relation med kan tas i uttryck i personlig 
interaktion eller genom digitala medier vilket kan refereras till som digitalt våld. Det finns både 
likheter och olikheter gällande det våld som förekommer i vuxnas respektive ungas nära relationer. En 
generell skillnad är att, även fast intima relationer hos unga personer är en viktig del av deras liv, så 
saknar man som tonåring eller ung vuxen ofta kunskap om vad som är ett lämpligt beteende i ett intimt 
förhållande samt vad som utgör ett våldsamt och kontrollerande beteende (Hellevik & Överlien, 
2016).  

Olika teoretiska ramar har under decennier föreslagits för att bäst kunna förklara våldets orsak och 
verkan. Idag har mer komplexa förståelseramar utvecklats och det är få som hävdar att våldet har en 
enda orsak. En modell som har föreslagits för att förstå våldet är den socio-ekologiska modellen vilken 
beskriver våld i nära relationer som någonting som uppstår i samspel mellan olika faktorer som 
samhället, närmiljön, individen och relationen (Hydén, Överlien, Ericson, Wiman & Grönberg Eskel, 
2016). När man däremot undersöker och försöker förstå våldets olika mekanismer i det våld som sker i 
ungas nära relationer måste man ta hänsyn till de strukturella ojämlikheter som hör barn- och 
ungdomen till. De strukturella ojämlikheter som ligger till grund för våld i nära relationer, som 
maktstrukturer och könsnormer måste således även ta ytterligare strukturella ojämlikheter som 
innefattar barndomen i beaktning. Och med det sagt inte blanda ihop våldet som sker i vuxnas nära 
relation med det våld som sker i ungas nära relationer. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att 
unga personer är i en pågående socialiseringsprocess där riskfaktorn är stor att våldet man utsätter sin 
partner för eller som man utsätts av från sin partner riskerar att etableras och normaliseras. Detta kan i 
sin tur potentiellt leda till en större risk av våld i framtida relationer för både den våldsutsatta och 
förövaren (Sjödin, Wallinius, Billstedt, Hofvander & Nilsson, 2017).  

 

Att (inte) prata om det upplevda våldet 

Safeguarding Teenage Intimate Relationship (STIR) är ett projekt där fem olika länder har samarbetat 
för att få en ökad förståelse vad det innebär att som ung leva i en våldsam relation. I studien 
tillfrågades ungdomar bland annat om de pratat med någon om det upplevda våldet. Ungefär en 
femtedel menade att de aldrig nämnt sin utsatthet för någon medan 64 procent av de som berättat om 
sin utsatthet hade berättat för en vän. Endast 17 procent av alla tillfrågade hade nämnt våldet för en 
vuxen.  

Med detta som bakgrund menar forskarna i studien att det är av stor vikt att undersöka de barriärer 
som står mellan den våldsutsatta och att söka hjälp och stöttning från personer i deras närhet. De tre 
huvudorsakerna till varför man inte valt att prata om våldet var:  

1. Våldet sågs som ett privat problem.  

Detta uttrycktes på två olika sätt. Det fanns de som utsatts för våld i sin nära relation som menade att 
våldet var någonting de själva var ansvariga för att hantera. En del av ungdomarna menade att de inte 
ville vara till börda för andra med sina problem och man ansåg att personer i sin närhet hade egna 
problem samt att våldet de utsatts för inte var viktigt nog för att störa andra med. Andra i den här 
gruppen menade att om de sökte hjälp vore det som att erkänna att man misslyckats med att hantera 
sina egna problem, vilket man i relation till sin ålder ansåg att man borde kunna (alternativt kände man 
starkt att man ville lösa sina problem på egen hand). 
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2. Man saknade förtroende för vuxnas och/eller professionellas kompetens.  

Vissa ungdomar trodde att de vuxna inte kunde ge adekvata råd på grund av den stora 
åldersskillnaden, att de skulle överreagera då de inte förstod vilka problem som finns bland unga 
personer idag eller att historien inte skulle ses som seriös nog. Rädslan att det man berättat för en 
vuxen i sin närhet skulle spridas vidare till andra var också stor. Bristen på förtroende återfanns inte 
endast i ungdomarnas relation till vuxna, utan många angav även att man inte valde att berätta för sina 
kompisar på grund av rädslan att kompisen inte skulle kunna vara kapabel att se situationen från den 
våldsutsattas sida. Att man valde att inte berätta för sina kompisar kunde även handla om en rädsla för 
tidigare erfarenheter av ryktesspridning och skvaller vilket påverkat deras syn på att dela med sig av 
personliga händelser.  

3. En vilja att skydda antingen personen som utövade våldet eller relationen man levde i.  

Det visade sig finnas många olika förklaringar till varför man ville skydda sin förövare eller sitt 
förhållande. Vissa var oroade sig över vilka konsekvenser det skulle ha för förövaren om historien 
kom fram medan andra menade att våldet inte var tillräckligt allvarligt för att vilja avsluta relationen. 
Genom att berätta om våldet för andra, vanligtvis föräldrarna, uppgav man att man var rädd för att det 
skulle leda till att man skulle tvingas avsluta relationen (Hellevik, Överlien, Barter, Wood, Aghtaie, 
Larkins & Stanley, 2015).  

      Sammantaget visar studien således på att ungdomar tenderar att inte prata om det våld de upplever 
i sin nära relation. Om man berättar för någon om våldet är det ofta för en vän men sällan för en 
vuxen. Orsaken till varför man inte berättar kan se olika ut men beror ofta på att man ansåg att våldet 
var någonting man ville hålla privat och hantera ensam. En annan orsak var att man trodde att vuxna 
skulle ha svårt att sätta sig in den ungas situation på grund av den stora åldersskillnaden. Man hade 
också svårt att känna tillit till både vuxna och kompisar då man var rädd att berättelsen skulle föras 
vidare. Slutligen var en av orsakerna till att man inte berättade på grund av att man ville skydda 
personen som utövade våldet eller relationen i sig då man var rädd att relationen skulle tvingas 
avslutas om man berättade om våldet (Hellevik m.fl. 2015).   

 

Digitalt våld 

Våld utövas idag delvis på en ny arena där mobiltelefoner, appar och sociala medier är nya verktyg för 
utövandet av hot, kontroll och makt. Det våld som utövas digitalt av någon man har eller har haft en 
nära relation till har på senare tid fått en ökad uppmärksamhet i forskningen. Men i relation till hur 
stor del ungdomar idag kommunicerar digitalt har det trots den ökande uppmärksamheten gjorts 
påfallande få studier på det digitala våldet i ungas nära relationer (Överlien, 2018).  

Begreppet cyber-violence refererar till upprepat psykiskt våld mot en nuvarande eller före detta partner 
genom användandet av olika digitala verktyg. Det innehåller en rad olika kontrollerande beteenden så 
som hot via telefonsamtal, digital stalkning, platsspårning via olika smartphone-appar, trakasserier och 
kontroll via sociala medier (Al-Alosi, 2017). Förövaren kan även använda eller hota med att använda 
sociala medier eller olika hemsidor för att förödmjuka sin partner offentligt, samt sprida intima bilder 
utan den andra partens samtycke (Stonard, 2019).  

Draucker och Martsolf (enligt Stonard, 2019) menar utifrån sin studie om digitalt våld att 
mobiltelefoner och annan teknik används av ungdomar i alla faser av relationen. Det vill säga för att 
etablera, upprätthålla samt att avsluta relationen och man kunde identifiera olika sätt där tekniken 
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används för att utöva våld eller andra aggressiva beteenden mot sin partner. Dessa var att bland annat 
att övervaka eller kontrollera partnern, begå emotionell eller verbal aggression och/eller begränsa 
partnerns sociala nätverk. Ofta kontrolleras den våldsutsatta personen genom att förövaren ringer tills 
man svarar, tittar på lagrade textmeddelanden, samtalslistor etc. för att se vem partnern haft kontakt 
med samt hota med våld om man inte svarade i telefonen. Det digitala våldet kan även användas av 
förövaren för att via sociala medier eller andra appar försöka få vänner att ogilla eller ta avstånd från 
den våldsutsatta genom exempelvis att radera vännerna från den våldsutsattas sociala medier eller att 
sprida rykten om dem (Stonard, 2019).  

Digitalt våld kan således ses som en form av våld som ger förövaren nya och mer omfattande sätt att 
utöva kontroll och trakasserier. Digitala verktyg tillåter förövaren att övervinna geografiska och 
rumsliga gränser som utan dessa verktyg skulle ha förhindrat denna typ av kontakt med sin nuvarande 
eller före detta partner. Även om den våldsutsatta i relationen väljer att lämna förövaren har digitala 
verktyg hindrat många utsatta att helt bryta med sin före detta partner (Al-Alosi, 2017).  

 

Att lämna en våldsam relation 

I de ovannämnda rubrikerna har våld i nära relation som begrepp, våld i ungas nära relation, att (inte) 
prata om det upplevda våldet samt digitalt våld redovisats. Dessa ingångar har varit viktiga för att 
förstå berättelser om våld då utsattheten av våld kan ha förödande effekter i form av värdelöshet, låg 
självkänsla och existentiell misstro (utöver effekter som bland annat posttraumatiskt stressymptom, 
ångestattacker och depression). Viktigt att belysa när man talar om våld, kontroll och de negativa 
känslor som upplevs av det våld som förekommer i nära relationer är även de tecken på inre styrka och 
hopp om positiv förändring som framkommer i de utsattas berättelser (Wiklund, Malmgren-Olsson, 
Bengs och Öhman, 2010).  

Berättelser om våld kan förstås som en pendling mellan att stå upp och ligga ner, motstå och 
kapitulera, fortsätta att leva och ge upp. Både fysiskt och existentiellt. Nedan visas en av de processer 
som kan hjälpa till att förstå hur och varför kvinnor väljer att lämna ett våldsamt förhållande. 
Processen består av olika etapper och faser där början och slutet av processen kan skilja sig åt. Det 
slutgiltiga uppbrottet tros ske eller åtminstone föregås av följande:   

• En försämring av förhållandet och/eller att våldet i relationen ökar. 

• Att kvinnan känner en ökad rädsla för sig själv eller för andra. 

• En ökad personlig styrka hos den utsatta kvinnan där hon blir starkare, tar kontroll och kämpar 
mot sin utsatthet.  

• Ett kognitivt skifte där den utsatta kvinnan allt mer ser sin relation som våldsam och 
kränkande. Processen kopplad till detta kognitiva skifte börjar vanligtvis med frön av tvivel 
och inkluderar olika vändpunkter, objektiva reflektioner och självåterkallande åtgärder som i 
sin tur förbereder kvinnan på att lämna sin våldsamma relation och en stor del i detta var att få 
möjlighet att prata om sig själva och den relation de lever i (Enander & Holmberg, 2008).  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande uppsats är att explorativt undersöka unga tjejers berättelser om 
våldsutsattheten i sin nära relation. Mot bakgrund av att kvalitativa studier inom mitt 
forskningsintresse är relativt få, avser jag genom mina två frågeställningar att undersöka vad som är 
framträdande i berättelserna om det våld unga tjejer upplever i sin nära relation samt hur de 
positionerar sig själva och andra i sin berättelse. Utgångspunkten är att förstå hur unga tjejer berättar 
om våld i kontexten av en stödchatt på internet. Avsikten med att undersöka tjejers narrativ om 
våldsutsatthet är i förlängningen att kunna synliggöra hur unga tjejer talar om det våld de utsätts för i 
sin nära relation.  

 

• Vad är framträdande i unga tjejers berättelser om våld i nära relation? 

• Hur positionerar unga tjejer sig själva och andra i berättelsen om våldet de upplever i sin nära 
relation? 

Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska grunden för denna studie tar sin utgångspunkt i hur unga tjejer positionerar sig i 
relation till det våld de har utsatts för eller utsätts för i sin nära relation. I den teoretiska delen beskrivs 
positioneringsteorins teoretiska grund. I metodavsnittet redogör jag sen för hur jag i analysen med 
hjälp av Bambergs (1997) tre nivåer av positionering kan få en förståelse för hur unga tjejer 
positionerar sig själva i relation till andra, hur andra personer är positionerade i berättelsen samt hur de 
positionerar sig i relation till normativa och kulturella föreställningar om våld. För att förstå 
berättelserna om våldet ytterligare kommer analysen även att ta hjälp av teoretiska begrepp och 
modeller som skam, coercive control, våldets normaliseringsprocess samt processen att lämna sin 
våldsamma relation.  

Positioneringsteorin 
För att förstå hur unga tjejer förhåller sig till samt hanterar det våld de upplevt eller upplever i sin 
tidigare eller nuvarande relation ligger positioneringsteorin som teoretisk grund för denna uppsats. 
Positionering kan förstås som en diskursiv konstruktion av personliga berättelser som gör en persons 
handlingar begripliga och där sociala handlingar och de personer som inbegrips i berättelsen tillskrivs 
specifika positioner. Positioner, till skillnad mot roller, är flytande och används för att människor ska 
kunna navigera sig i olika sociala sammanhang. Inom positioneringsteorin förstås 
identitetskonstruktion i relation till kontexten och det är beroende på vilket sammanhang man befinner 
sig i som avgör hur konstruktionen av identitet förefaller (Harré & Langenhove, 1999). 
Positioneringsteorin ingår i en diskursiv tradition där begreppet positionering förstås som en 
interaktion där man både positionerar sig själv och andra. Positioner ses som relationella och 
konstrueras i konversationsprocesser vilka är starkt knutna till tid, rum och plats (Nikupeteri, 2017). 
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De Fina (2013) menar att det är i interaktionen positionering behöver undersökas då det är i interaktion 
med andra som personer visar diskursiva förståelser av positioner.  

 Att inta en position kan sägas vara ett metaforiskt begrepp som hänvisar till de moraliska och 
personliga egenskaper som framträder i berättelsen. Man kan positionera sig själv eller vara 
positionerad som till exempel maktlös eller kraftfull, självsäker eller ursäktande, offer eller överlevare. 
Hur en historia mottages beror på vilken av dessa positioner berättaren väljer att inta. Ett rop av smärta 
kan från en maktlös positionering lyssnas till som ett rop på hjälp medan det i en position av 
kraftfullhet kan höras som en protest. Således kan man se hur den sociala kraften i en handling och 
berättarens positionering av sig själv ömsesidigt påverkar varandra. En viktig del att ta hänsyn till 
inom positioneringsteorin är att positioner både kan och förmodligen kommer att förändras under 
berättelsens gång då flytande positioner används av människor för att hantera den situation de befinner 
sig i (Harré & Langenhove, 1999).  

 

Kontroll 

En internationellt etablerad teori för att förklara den kontroll som är en del av våldsutövningen inom 
våld i nära relationer är Evan Starks teori om coercive control. Teorin om coercive control förstår våld 
i nära relationer som ett ständigt pågående mönster av dominans där förövaren (oftast en man) 
frekvent utövar fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld mot sin partner. Detta vävs även samman med 
kontroll, hot, isolering och sexuella kränkningar. Resultatet av detta beteende kan bäst förstås som en 
fångliknande situation där kvinnan kan uppleva tillvaron som en gisslansituation då det på samma sätt 
inte endast kan skada hennes fysiska och psykiska integritet, utan även hennes frihet, värdighet, 
självständighet samt jaget (Stark, 2007). Man kan förstå coercive control utifrån fyra tekniker eller 
strategier vilka är, att skada och skrämma (coercive) samt att övervaka och isolera (control). Enligt 
Överlien (2018) är isolation en central del i teorin där unga killar eller män som utövar coercive 
control tror att de besitter en total och obegränsad makt att styra sina partners liv och tillvaro. 
Isolationen kan komma i uttryck i att tjejen tvingas ta avstånd från familj, vänner och andra personer 
som är betydelsefulla och potentiellt skulle kunna hjälpa henne ur den situation hon befinner sig i. 
Viktigt att belysa i relation till denna teori är den dimension som innefattar känslan av att förövaren 
ständigt är närvarande oavsett om den våldsutsatta valt att lämna relationen och det fysiska våldet har 
upphört (Överlien, 2018).  

 

Skam 

Varför både unga tjejer och vuxna kvinnor ofta inte vågar prata om det våld de utsätts för i sin nära 
relation är en komplex fråga med många svar. En av orsakerna kan vara man känner skam för det man 
utsätts för. Att känna skam grundas i att en person ser sig själv negativt ur andras ögon och känslan av 
skam kan upplevas som någonting individuellt och kroppsligt, men är i själva verket i hög grad en 
social och relationell känsla då den utgör en reaktion på vad andra förmodas tycka eller anser om en 
viss handling (Gottzén, 2013). Horton Cooley menar enligt Enander och Holmberg (2008) att skam 
kan beskrivas genom tre olika huvudelement. Dessa är föreställningen om vår handling gentemot 
andra, fantasin om hur andra förhåller sig till handlingen samt en slags självkänsla så som stolthet.  
Det har poängterats att skamkänslor uppstår när handlingen är kopplat till jaget till skillnad mot 
skuldkänslor, vilka kan uppstå när en person har agerat moraliskt fel. Detta på grund av att när jaget 
kopplas till den skamliga handlingen tror sig personen riskera, eller riskerar, sin relation till andra. Det 
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är således i situationer där en persons rädsla för att uteslutas från en gemenskap och där det finns ett 
verkligt eller inbillat hot mot sociala band som skam uppstår (Gottzén, 2013). Det kan således vara 
känslor som dessa som gör att våldet är någonting man håller för sig själv.  

 

Våldets normaliseringsprocess 

Återkommande förtryck och förnedring kan med tiden internaliseras i de unga tjejernas 
självuppfattning och kan bidra till sänkt självkänsla och känslor av värdelöshet (Wiklund m.fl. 2010). 
En våldsam relation kan komma att upplevas som någonting normalt i vardagen vilket kan ses som en 
normalisering av våldet. Man kan via Lundgrens (2004) teoretiska modell av våldets 
normaliseringsprocess förstå dynamiken i en våldsam relation och de konsekvenser våldet orsakar för 
den våldsutsatta kvinnan. Man kan likna våldsutövningen som en process där den kvinnan mer och 
mer anpassar sig till en vardag präglad av våld där den utsatta gradvis förlorar greppet om vad som är 
rätt eller fel, våld eller kärlek. Denna anpassning leder således ofta till isolering och ett ökat beroende 
av förövaren och innehåller ofta perioder utan våld vilket gör att det går att bibehålla en förhoppning 
om att våldet ska upphöra och relationen förbättras. Hur denna normaliseringsprocess är möjligt kan 
förklaras via olika former av kontrollmekanismer, vilka är en del av männens våldsutövning. Två av 
dessa kontrollmekanismer kan ses som mest centrala, den kontrollerade isoleringen samt kontroll med 
växling mellan våld och värme. Genom den kontrollerade isoleringen avskärmar mannen kvinnan från 
omvärlden och hindrar henne att ha kontakt med vänner och andra närstående vilket leder till att 
kvinnans livsutrymme sakta men säkert blir mindre och mindre. I och med denna isolering ger det 
mannen utrymme att fysiskt och psykiskt dominera kvinnans liv (Enander, 2009). I tillägg till detta 
används kontroll med växling mellan våld och värme där mannen ena stunden är aggressiv och 
våldsam för att i nästa visa ömhet och kärlek vilket leder till att kvinnan utvecklar ett känslomässigt 
beroende av mannen (Enander & Holmberg, 2008). Den primära strategin i normaliseringsprocessen 
är för kvinnan att gradvis anpassar sig till mannens föreställningar om våldets orsak. Anpassningen 
innebär alltså inte att kvinnan endast ”gör som mannen vill” (Enander, 2009, s.3), utan våldet 
internaliseras gradvis i kvinnan och hon börjar med tiden ta över förövarens verklighetsuppfattning 
vilken inte sällan menar att våldet beror på henne (Lundgren, 2012). När gränserna mellan kärlek och 
våld är skingrade och kvinnan uppfattar det som att våldets orsak ligger hos henne är det således inte 
lätt att lämna. Därav har våldets normaliseringsprocess fungerat som en användbar modell för att tolka 
och förstå varför kvinnor ofta inte lämnar redan vid första slaget (Enander, 2009).  

 

Motstånd och vändpunkter  

I berättelser om våld framkommer inte endast de mekanismer och processer som beskriver varför unga 
tjejer och kvinnor stannar i en relation. Även berättelser om motstånd och vägen ut ur våldet är 
relevant för att förstå våld i ungas nära relationer. Att exponeras och utsättas för våld är en negativ 
erfarenhet och en oväntad vändpunkt i unga tjejers liv. Att däremot förstå sin situation och söka stöd 
från det sociala nätverket är viktiga steg mot återhämtning där separationen och vägen ur våldet bör 
betraktas som en positiv vändpunkt (Wiklund m.fl. 2010).  

Motståndskraft är ett begrepp vilket hänvisar till motståndskraften i att övervinna stress eller motgång. 
Unga tjejer använder motståndskraften genom olika mekanismer vilka kan vara både individuella och 
yttre där det individuella kan förstås genom att återupptäcka och förstå sig själv, ha en optimistisk 
framtidssyn och fokusera på nutiden och där yttre faktorer kan bestå av informella och formella stöd. 
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Wades (i Överlien & Korkmaz, 2019) definierar motstånd som en handling genom vilken en person 
försöker exponera, motstå, avvisa, stoppa, förhindra, avhålla sig från, sträva mot, hindra, eller 
motverka någon form av våld, förtryck eller respektlöshet. Motstånd kan innebära ett brett spektrum 
av åtgärder och behöver inte alltid innebära ett aktivt motstånd där tjejer säger ifrån och lämnar 
relationen. Det kan även komma i uttryck via förändringar av beteenden. Ett exempel på ett sådant 
beteende kan vara de tjejer som har en kontrollerande partner som vill att de ska klä sig på ett visst vis, 
sluta sminka sig och säga upp bekantskapen med vänner. Tjejen kan då välja att vägra och riskera att 
utsättas för ytterligare våld, hon kan också välja att göra som sin partner säger och genom denna 
handling skydda sig själv från våld vilket tolkas som en form av motstånd enligt Wades (i Överlien & 
Korkmaz, 2019). Att göra motstånd och förhindra att bli utsatt för fortsatt våld kan således komma i 
uttryck på många olika sätt. 

Metod 
I linje med den narrativa analysen undersöker denna studie: Vad som berättas och hur berättelsen 
konstrueras i relation till den som lyssnar, i vilket syfte historien berättas, varför vissa händelser 
konstrueras på ett visst sätt samt vilka kulturella föreställningar berättelsen grundar sig på (Kohler-
Reissman, 2008). Till detta ska tilläggas att en stor del av den forskning som har gjorts i förhållande 
till barn och ungdomar har utvecklats och utmanat de vuxnas sätt att tänka om barn och ungdomar och 
att deras perspektiv alltid bör ligga i förgrunden till den forskning som görs inom området. Med denna 
utveckling krävs även att metoder som använts i tidigare forskning omprövas och utvecklas för att 
förstå barn och ungdomars egna prioriteringar och tolkningar gällande vad som är viktigt för dem i sin 
vardag (Øvreeide, 2010).  

Val av metod 
Begreppet narrativ är främst kopplat till samhällsvetenskapens socialkonstruktionism. Genom att se 
världen ur socialkonstruktionistiska glasögon tar man avstånd från tanken att det finns en absolut och 
objektiv sanning och menar istället att vår kunskap om världen är någonting som görs, produceras eller 
konstrueras genom språk och mellanmänsklig interaktion (Carlsson, 2009). Ur det här perspektivet är 
en berättelse delar av olika händelser kopplade till en specifik situation eller kontext. Genom att 
analysera narrativ kan man se både hur individer redogör för vad som hände, vem det hände och var 
det hände samtidigt som narrativet reflekterar berättarens sociala och kulturella värld (Jarnkvist, 
2018). Genom att använda narrativa analysmetoder i den här studien kan jag således söka en närmre 
förståelse av det sociala och kontextuella sammanhang vilka unga tjejer utsatta för våld lever i.  

Denna studie bygger på ett empiriskt material från totalt elva chattar där tjejer och unga kvinnor söker 
hjälp och stöd för att hantera eller ta sig ur den våldsamma partnerrelation de lever i. Att undersöka 
individers berättelser om sitt liv är att undersöka hur personer skapar en identitet och mening genom 
olika aspekter och perspektiv. Det är inte enbart hur personer tolkar sig själva och sin historia som står 
i fokus för denna typ av forskning, även den komplexitet och motsägelsefullhet som präglar individens 
berättelse är intressant att undersöka (Johansson, 2005).  
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Etnografi beskrivs enligt Willis och Trondman (2000) som en samling metoder vilka tillämpas för att 
studera och få en förståelse för sociala fenomen och människors erfarenheter. För att närma mig och 
förstå mitt material har jag inspirerats av etnografins deltagande observation när jag tittat på chattar 
från en ungdomsjour där unga tjejer söker stöd för sin våldsamma relation. Med detta avser jag det 
faktum att jag inte själv var faktiskt närvarande och observerade en viss händelse, men att jag via 
utskrifter från internet kunnat följa de berättelser och svar som producerades i interaktion mellan 
chattens volontärer och de utsatta tjejer som söker stöd. Deltagande observation är ett begrepp som 
används inom etnografisk forskning och involverar forskaren som ”en fluga på väggen” i ett visst 
socialt sammanhang (Emerson, Fretz & Shaw, 2011), vilket jag menar att jag i denna situation till en 
viss del var. Luker (2008) framhåller vikten av att man måste förstå det man studerar i relation till den 
kontext man befinner sig i och att man som forskare måste vara medveten om sig själv som observatör 
och samt att det man som forskare observerar och finner intressant, annorlunda eller överraskande för 
någon annan är en självklarhet.    

 

Urval och avgränsningar 

Inför studien har material, i form av chattkonversationer mellan våldsutsatta tjejer och volontärer, 
inhämtats från en stödorganisation vars syfte är motverka våld i ungas nära relationer. Studien bygger 
på tjejers berättelser om våldsutsatthet vilket gjorde att de killar, eller kvinnliga förövare som hört av 
sig till organisationens stödchatt sållades bort. I samråd med organisationen sattes ett kriterium upp för 
de chattar som skulle komma att undersökas. Detta var att tjejerna i sin första chatt blivit erbjuden en 
stödkontakt, vilket innebär ett fortsatt stöd från organisationens sida. Varför det blev ett 
urvalskriterium beror på att man då kunde säkerställa att tjejerna verkligen låg inom målgruppen för 
undersökningen, det vill säga en ung tjej som har blivit utsatt eller blir utsatt för våld i sin nära 
relation. När detta urval skett valdes slumpmässigt (de elva senaste räknat nerifrån) dessa chattar ut av 
psykologen på mottagningen innan jag fick tillgång till materialet.  

Citat ur chattarna har valts ut då de faller inom ramarna för vad den tematiska analysen visat varit 
återkommande teman i tjejernas berättelser om våldet. Återkommande teman kommer att tas upp i 
analys- och diskussionsavsnitt och de citat som skrivs fram i analysen har valts ut på grund av att de 
talar för vad som varit genomgående i tjejernas berättelser om våld.  

Den information jag har om de tjejer vars berättelser ligger till grund för studien är kön och ungefärlig 
ålder. Då jag endast har en vag eller obefintlig uppfattning om tjejernas bakgrund, klass, etnicitet eller 
andra kulturella eller sociala bakgrunder har jag i denna uppsats inte kunnat göra en intersektionell 
analys av mitt material vilket annars är ett framträdande perspektiv i den samtida våldsforskningen. 
Jag nämner detta då jag är medveten om samt har en förståelse för vikten av ett intersektionellt 
perspektiv på våld där många olika faktorer bör läsas in för att kunna förstå och problematisera våldets 
orsak och verkan (Anthias, 2014).  

 

Undersökningspersoner 

Studien bygger på chatt-konversationer mellan unga tjejer och organisationens volontärer. De chattar 
jag valt att undersöka är skrivna av elva olika tjejer i åldrarna 15–20 år som är eller tidigare har varit 
utsatta för våld i sin nära relation. Ålder har frivilligt uppgetts i nio av elva chattar och relationer kan i 
denna studie vara både pojkvän, någon man intimt har träffat under en längre tid men inte är i ett 



 
 

13 

förhållande med eller någon man vid ett fåtal tillfällen haft intima möten med. Nio av elva tjejer 
uppger att de är i en nuvarande relation (pojkvän eller någon de träffar) med förövaren medan två 
beskriver en utsatthet i ett tidigare förhållande som de inte längre befinner sig i.  

Samtliga tjejer uppger i chattarna att de har utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i sin 
nuvarande eller tidigare nära relation. Majoriteten av utsattheten gäller psykiskt våld som hot, kontroll, 
upprepade kränkningar och/eller digitalt våld. Endast en person beskriver psykiskt våld som det enda 
typ av våld hon utsatts för, i alla andra fall är det psykiska våldet kombinerat med minst en annan form 
av våld.  

 

Genomförande 

Förberedande	arbete		
Inför insamlandet av material till denna studie valde jag att kontakta organisationens grundare och 
generalsekreterare och berättade om min idé att utforska hur unga tjejer talar om våldet de upplever i 
sin nära relation. Idén godkändes och jag sattes även i kontakt med organisationens utbildade psykolog 
och även handledare för de volontärer som arbetar för stiftelsen.  

Materialinsamling 
I samråd med organisationens grundare och psykolog togs chattar fram. Chattarna valdes 
slumpmässigt ut efter att urvalsprocessen gjorts. Chattarna som ligger till grund för studien är skrivna 
av tjejer som i slutet av samtalet erbjuds en stödkontakt. Genom att se att en stödkontakt erbjudits 
kunde man veta att chattarnas innehåll bestod av berättelser om våld och därmed hamnade inom 
målgruppen för studien. Det var organisationens psykolog som sammanställde materialet som jag 
sedan samlade in och sparade ner på ett USB-minne.  

Avidentifiering 
De chattar som innehållit personlig information så som mailadresser etc. avidentifierades innan 
läsning och analys påbörjades. Uppgifter om personernas ålder är information som tjejerna själva valt 
att berätta om i den öppna chatten. Även organisationen vilken materialet är hämtat från har 
avidentifierats i studien för att ytterligare säkerställa undersökningspersonernas rätt till anonymitet. 

Databearbetning och analysmetod 

Fokus på innehåll 

För att hitta återkommande teman och berättelser samt undersöka den första forskningsfrågan ”Vad är 
framträdande i unga tjejers berättelser om våld i nära relation?” har en tematisk narrativ analys gjorts. 
Den tematiska narrativa analysen har en lång historia inom den kvalitativa forskningen och inom 
denna narrativa tradition kan man genom att jämföra hela eller delar av en berättelse upptäcka olika 
teman. All narrativ forskning intresserar sig för det som sägs, skrivs eller visas, men inom den 
tematiska narrativa analysen ligger fokus på vad som sägs snarare än hur det sägs, vem mottagaren av 
berättelsen är eller i vilket syfte historien berättas (Kohler-Reissman, 2008).  

För att bearbeta materialet har jag inspirerats av Lieblich, Tuval- Mashiach och Zilber (1998), som 
belyser helhetsansatsen i en berättelse med fokus på dess innehåll. Denna ansats har främst används 
för att analysera livsberättelser men tillvägagångssättet är även tillämpbart på materialet som denna 
uppsats består av, det vill säga chattar vilka behandlar ett visst ämne. Modellen har hjälp till att 
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synliggöra olika teman som framkommer i chattarna för att få en förståelse för bland annat vilket våld 
som synliggörs samt vilka andra gemensamma teman som lyfts i ett första samtal. Materialet har 
kommit att analyseras utifrån fem steg inspirerade av Lieblich m.fl. (1998) vilka beskrivs nedan: 

1. Lära känna materialet 

I det första steget har jag att läs materialet flera gånger. Detta har gjorts för att uppmärksamma 
meningar och mönster i tjejernas berättelse. I det här steget läggs vikt vid att läsa noggrant, empatiskt 
och med ett öppet sinne. För att finna mönster i berättelserna lästes dessa med just ett öppet sinne utan 
förgivettagna föreställningar om vad som skulle framkomma i tjejernas chattar. På så sätt kunde 
mönster upptäckas.  

2. Reflektion 

Det andra steget handlar om att formulera den första övergripande reflektionen runt berättelsen i skrift. 
Detta gjordes genom att anteckna de undantag, gemensamma uttryck och allmänna intryck som 
upptäcktes i berättelserna om våldet.   

3. Teman 

I det tredje steget utformas teman och hur dessa utformas i respektives berättelse, vad det som är 
återkommande och vilka detaljer det är det som lyfts. Valet på teman som sedan skulle fungera som 
grund för analysen bestämdes i detta steg. Då jag uppmärksammade att kontroll och digitalt våld, 
skam och att inte våga berätta samt vändpunkter och att bryta upp var framträdande i materialet var det 
dessa tre teman som valdes som utgångspunkt till analysen. 

4. Markera 

För att tydliggöra de teman jag under tidigare steg funnit valde jag i detta steg att markera de olika 
temana med färgpennor för att göra materialet så tydligt som möjligt. När detta gjorts läste jag 
chattarna var för sig ytterligare ett antal gånger för att skapa en så klar bild som möjligt av 
berättelserna.  

5. Slutsatser 

I det sista steget handlar det om att följa temana i berättelserna och anteckna reflektioner och 
slutsatser. Efter varje genomläst tema antecknade jag mina dragna slutsatser. Jag var även noggrann 
med att uppmärksamma episoder i berättelserna som kunde tyckas motsäga varandra. Det kunde 
handla om hur relationerna såg ut, hur man såg på det man blivit utsatt för etc. Lieblich m.fl. (1998).  

Positioneringsanalys 
Studiens andra forskningsfråga ”Hur positionerar sig unga tjejer sig själva och andra i berättelsen om 
våldet de upplever i sin nära relation?” ämnar till att förstå narrativet utifrån positioneringsteorin 
vilken ger en förståelse för hur människor använder historier som interaktiva resurser för att förmedla 
en bild av vilka de är (Georgakopoulou, 2013, Gottzén & Korkmaz, 2013). Genom att använda 
Bambergs (1997) narrativa positioneringsanalys kan man genom tre nivåer av positionering förstå hur 
dessa unga tjejer positionerar sig själva och andra i sin berättelse samt hur de positionerar sig själva i 
relation till normativa föreställningar om våld och parrelationer. Nivå ett undersöker vilka personer 
som finns med i berättelsen och hur de är positionerade i förhållande till varandra. Nivå två tittar på 
hur berättaren positionerar sig i interaktionen med personen som tar emot historien medan den tredje 
nivån undersöker hur berättaren positionerar sig själv i relation till normativa och samhälleliga 



 
 

15 

diskursiva föreställningar om, i det här fallet våld och parrelationer (Georgakopoulou, 2013, Gottzén 
& Korkmaz, 2013). Nivå tre utforskar även hur berättaren positionerar en känsla av självständighet 
och identitet i relation till diskursiva normer vilket möjliggör synliggörandet av normer och diskursiva 
föreställningar om våld i ungas nära relationer. Det möjliggör även att förstå identitetsskapande i 
relation till den diskurs berättelsen framförs i och där förståelsen av sociala processer som 
maktrelationer kan synliggöras (De Fina, 2013). 

Forskningsetiska överväganden  
Idag finns ett ökat intresse i att inkludera barn i forskning, inte endast som studieobjekt utan även som 
informanter och subjekt. Även inom våldsforskningen har intresset för att förstå barns och ungdomars 
egna upplevelser av att leva med våld och övergrepp ökat markant. Denna utveckling har lett till att 
allt fler forskare börjat vända sig till barn och ungdomar för att få en större förståelse för hur det är för 
dem att leva i en utsatt livssituation (Överlien, 2015). FN:s konvention om barns rättigheter 
(Barnkonventionen, 2009) lägger stor vikt vid att se barn och ungdomar som subjekt och därmed som 
potentiella informanter. Barnkonventionen betonar även vikten av deras möjligheter att själva få 
uttrycka sina åsikter om frågor som rör dem, trots det kan vuxna forskares framskrivningar om vad 
barn och ungdomar tycker, gör eller har behov av att skilja sig från vad dem själva anser sig tycka, 
göra eller ha behov av (Alderson, Goodeu, Morrow, Archars, Barker, Pistrang & Faulkner, 2005). Då 
denna studie är baserad på vad unga tjejer själva berättar om sin våldsutsatthet har jag för avsikt att 
synliggöra unga tjejers berättelser om våldsutsatthet och utifrån deras perspektiv undersöka och 
försöka förstå hur det är att som ung tjej leva i en relation präglad av våld. Genom att undersöka ett 
material där personerna fått möjlighet till att vara anonyma och därav inte behöver tänka på hur de 
framställer sig själva kan man förstå materialet som att tjejernas autentiska röst har getts möjlighet att 
höras. Under hela denna studie har tjejernas egna berättelser om våld legat som grund men med 
medvetenheten om att jag som forskare, speciellt då undersökningspersonerna är unga, innehar en 
maktposition gällande vad som skrivs fram i denna uppsats. Citaten i analysen kommer från deras 
egna berättelser men analysen av berättelserna är min egen. Avsikten är att undersöka och förstå hur 
de berättar om våld och hur de positionerar sig i relation till våldet, men jag är ödmjuk inför faktumet 
att detta eventuellt inte alls är hur tjejerna själva skulle mena att de ser på sina erfarenheter och 
upplevelser (Gustafson & van der Burgt, 2015).  

Det finns många olika principer och etiska överväganden att ta i beaktning när forskning bedrivs, ett 
av dessa är individskyddskravet. Detta är den yttersta utgångspunkten i relation till forskningsetiska 
överväganden. Detta krav kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär 
bland annat att deltagarna i en studie ska informeras om deras deltagande, att de ska samtycka till 
deltagande, att personerna som deltar ska ges största möjliga konfidentialitet där personuppgifter inte 
går att spåra samt att det insamlade materialet endast får användas för forskning (Vetenskapsrådet, 
2017). På hemsidan, där chattarna hämtats ifrån, står det tydligt att ”Du som chattar med oss kan vara 
helt anonym, våra samtal kommer aldrig att kunna spåras till dig personligen. Genom att chatta med 
oss godkänner du att vi lagrar samtal i utbildningssyfte och forskningssyfte. Du förblir anonym”, 
vilket innebär att tjejerna i denna studie har informerats om, samt samtyckt till, att det dem delar med 
sig av i chattarna eventuellt kan komma att användas i forskningssyfte. Då samtycke till deltagande i 
forskning även bör ges av vårdnadshavare om undersökningspersonen är under 15 (Vetenskapsrådet, 
2017) valde jag efter etiskt beaktande att i denna studie lyfta bort det material där man angav att man 
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var yngre. I relation till konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla personer inom vad som kan vara 
en etiskt känslig studie ska kunna försäkra sig om att det praktiskt taget ska vara omöjligt för en 
utomstående att identifiera personen i fråga har materialet kopplat till denna studie redan från början 
eller inför insamlandet helt anonymiserats av antingen tjejerna själva eller av ungdomsjouren vilken 
materialet hämtats från. Vad gällande nyttjandekravet är det endast jag själv samt personerna som 
arbetar på ungdomsjourens stiftelse, vilka har försett mig med materialet, som har tagit del av det. All 
insamlad data kommer efter färdigställandet av föreliggande uppsats att raderas. Det elektroniska 
material som finns på USB-stickan kommer att raderas och de utskrivna chattar jag har använt mig av 
kommer att förstöras i en dokumentförstörare.  

Av samma etiska skäl kommer stödorganisationen, varifrån chattarna hämtats, inte att namnges och 
det kommer inte heller uppges var organisationen finns i Sverige. Allt detta för att ytterligare garantera 
tjejernas anonymitet och hindra möjlighet till misstankar om vilka personerna är. Studien är gjord för 
att dessa tjejers berättelser om upplevt våld ska synliggöras och således kunna bidra till framtida 
forskning (Öberg, 2015).  

 

Etiska övervägande i forskning över nätet 

Föreliggande studie skiljer sig från många andra studier då materialet som studerats består av chattar 
hämtade från en ungdomsjour. Genom den tekniska utvecklingen de senaste decennierna har även 
sättet vi interagerar förändrats. Denna studie är således inte uppbyggd utifrån en interaktion som skett 
ansikte-mot ansikte utan en interaktion som skett text-till-text. Kontexten av interaktion online kan 
vara liknande den som sker offline. Det vill säga att den konversationen som sker är utformad för en 
viss mottagare, den utspelar sig i en följd och svarar på det som skrivits innan och bygger på en 
gemensam förståelse för vad som utspelar sig i interaktionen. Det som däremot är annorlunda är att 
interaktionen saknar kroppsspråk, tonalitet, pauser och så vidare som skulle ha kommit fram på ett 
annat sätt i till exempel en intervjusituation (Dunkels, 2007). Det insamlade materialet har behandlats 
liknande andra material insamlade med samtycke till forskning vilket jag tidigare redogjort för att 
tjejerna medgivit. Skillnaden är att det inte på samma sätt varit möjligt för dem att avsäga sig sin 
medverkan. Det har inte heller varit möjligt att kontakta alla undersökningspersoner då det inte funnits 
kontaktuppgifter, däremot kan detta vändas till en etisk fördel genom att det inte finns några sätt att 
kunna identifiera vilka dessa personer är och det är därmed omöjligt att identifiera dem offline 
(Flinkfeldt, 2017). Namnen som anges i analysen är inte heller varken deras riktiga namn eller alias de 
använt när de loggat in för att söka stöd utan namn jag slumpmässigt valt ut för att tydligare kunna 
redogöra för de olika tjejernas berättelser.  

I slutändan har jag valt att genomföra denna studie på detta sätt eftersom jag anser att tjejerna i studien 
men även andra unga tjejers välmående är bäst skyddat genom att faktiskt synliggöra berättelser om 
våldsutsatthet snarare än att gömma dem. På så sätt kan vuxna, föräldrar, professionella eller andra 
som lever i närheten av ungdomar, utnyttja den kunskap som här publiceras och således få en större 
förståelse för problemet. I förlängningen kan sådan kunskap användas för att identifiera riskfaktorer 
och utveckla insatser för att skydda unga från våld.  
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Studiens kvalitet 
Syftet med föreliggande studie har varit att förstå hur det som ung tjej är att leva i en relation präglad 
av våld. Det har varit av stor vikt att få låta unga tjejers egna röster om våldet höras vilket har legat 
som grund för insamlandet av material. Material består som tidigare nämnts av chattar mellan unga 
tjejer utsatta för våld i sin nära relation och volontärer vilka finns för att stötta och hjälpa dessa tjejer 
att förstå sin utsatta situation. För att diskutera kvaliteten i denna uppsats kommer jag att använda mig 
av begreppen reliabilitet och validitet. Det finns svårigheter i att verifiera och validera en kvalitativ 
studie då de resultat det insamlade materialet ger sällan är entydiga. Reliabiliteten avser huruvida 
forskningsresultat är upprepningsbara, det vill säga om någon annan skulle göra samma studie igen, 
skulle samma resultat framkomma? Det är i de flesta fall, även i detta, svårt att uppfylla detta kriterium 
i kvalitativ forskning då det i princip är omöjligt att ”frysa” en social miljö. Det som framkommer i 
berättelserna i urvalet för denna studie behöver således inte vara desamma som skulle tas fram om 
andra chattar skulle undersökas (Bryman, 2018). Validiteten i sin tur handlar om huruvida man 
undersöker det som man sagt att man ska undersöka vilket denna studie har gjort. Öppna 
frågeställningar har möjliggjort en process där teorier och metoder har ställts emot varandra för att på 
bästa sätt svara på hur det som ung tjej är att leva i en våldsam relation. Då det har varit svårt att hitta 
metoder som går hand i hand med det material som legat till grund för studien har vissa anpassningar 
fått göras. Jag har inte gjort en intervju men inte heller en klassisk observation vilket har gjort att 
metoden anpassats för att ge materialet rättvisa. Att göra intervjuer hade, om tillgång till informanter 
funnits, varit ett annat sätt att få svar på frågeställningen i denna uppsats. Nackdelen med intervjuer 
skulle dock kunna vara, då ämnet är känsligt, den vanligt förekommande synen på intervjupersonen 
som sårbar och utifrån denna föreställning känna ett behov av att skydda personen. Risken skulle 
finnas att jag som forskare skulle positionera intervjupersonerna som sårbara och därav inte vilja ställa 
vissa frågor med respekt av deras integritet, även om detta inte behöver vara hur tjejerna själva 
uppfattar sig (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Materialet som studien bygger på kan även problematiseras då man givetvis inte kan veta vem som 
sitter framför datorn och skriver. Anonymiteten kan såldes ses som en positiv del av materialet då den 
kan möjliggöra berättelser som man annars inte hade vågat dela med sig av, men den kan även ses som 
en negativ aspekt då jag som forskare inte har någon säker information om undersökningspersonernas 
verkliga identitet.  

Resultat och analys 
Genom att synliggöra och analysera hur unga tjejer berättar om det våld de har upplevt eller upplever i 
sin nära relation kan man få en större förståelse för våldet. Med hjälp av den tematiska analysen kunde 
jag hitta teman i berättelserna om våld. I bearbetningen av materialet uppkom ett tydligt mönster av 
hur tjejerna berättade om kontroll kopplat till våldsutsattheten. Majoriteten av tjejerna angav hur de på 
olika sätt kände sig kontrollerade av sin partner, det kunde handla om kontroll i form av hur de klädde 
sig eller vilka de fick umgås med. Något som även var framträdande i relation till kontroll var det 
digitala våldet där tjejerna kontrollerades med hjälp av mobiltelefoner och sociala medier. I 
berättelserna framkom också hur många av tjejerna var ovilliga att prata om det upplevda våldet med 
personer i sitt sociala nätverk vilket ofta kopplades till en upplevd skam och en oro för hur andra 
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skulle respondera på berättelsen. Viktigt att belysa i berättelserna om våld är även det motstånd 
tjejerna gör mot våldet. Motståndet kan i berättelserna ta olika skepnader och vara mer eller mindre 
synligt men är en viktig del i förståelsen av tjejernas berättelser om våld. Med detta som bakgrund 
kommer analysen att delas upp i tre delar bestående av: Kontroll och digitalt våld, skam och att inte 
våga berätta samt vändpunkter och att bryta upp. Berättelserna analyseras och tolkas med hjälp av 
teorier om positionering och våldets normaliseringsprocess samt begrepp som kontroll, skam och 
motståndskraft. Resultatet av analysen kommer sedan att redovisas i relation till tidigare forskning i 
diskussionsavsnittet. 

Kontroll och digitalt våld 

Sara 

Sara berättar hur relationen till pojkvännen i början varit bra, men att han efter några veckor börjar att 
bete sig kontrollerande och hotfullt. 

 

Sara: Efter några veckor började han bete sig väldigt kontrollerande och hotfullt. I perioder var han 
våldsam mot mig, jag fick inte ha killar som vänner, jag fick inte ha de kläderna jag ville osv osv. Jag 
insåg ju ganska snabbt att jag blev tvungen till att göra slut med denna kille för att inte mitt psyke 
skulle gå sönder men han gjorde det omöjligt. Han hotade med att ta sitt eget liv om jag någonsin 
lämnade honom. Jag kände att exakt allting var mitt fel och fortsatte vara tillsammans med honom. 

 

Sara menar att hon i ganska direkt förstod att hon behövde lämna den våldsamma relationen men att 
hon trots det stannade. Genom att berätta om perioder av våld och kontroll landar hon i att det tillslut 
blir omöjligt för henne att göra slut. Pojkvännen hotar med att ta sitt liv om hon inte stannar kvar hos 
honom vilket gör att Sara hamnar i en position där pojkvännen både fysiskt och psykiskt dominerar 
hennes liv och med våld, kontroll och hot om självmord. I linje med Lundgrens (2004) teori om 
våldets normaliseringsprocess kan man se hur hennes position i förhållandet förändras med tiden. Från 
att tidigt i relationen inse att hon för sin egen skull måste lämna honom till att med tiden inta 
positionen av att känna att våldet ligger på henne, vilket i sin tur leder till att hon väljer att stanna i 
relationen. Man kan genom begreppet internalisering förstå Sara när hon menar att det kändes som att 
allting som gick snett i förhållandet var hennes fel då detta är en del av killens våldsutövande.  

 

Ebba 

Ebba börjar tidigt in i chatten berätta om den våldsamma relationen med sin pojkvän och redan i de 
första meningarna ges en bild av den kontroll pojkvännen har över Ebba:  
 

Ebba: Hej min pojkvän brukar slå mig ifall jag t.ex. ej svarat hans samtal när han ringt. 
Vet inte vad jag ska göra älskar han o vi har varit tillsammans i typ 4 år nu så kan ej skita i allt. Får ej 
klä mig hur jag vill får ej sminka mig får ej gå ut med mina vänner på kvällen.  

 
Ebba inleder med att berätta att pojkvännen slår henne om hon inte svarar när han försökt att få tag i 
henne via telefonen. Pojkvännen tilldelas en position som kontrollerande vilket i sin tur leder till att 
hon hamnar i en position där hon varken får eller kan klä sig som hon vill, sminka sig eller träffa 
vänner. Genom detta minskar hennes livsutrymme och ger pojkvännen allt större makt över 
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förhållandet (Enander, 2009). Samtidigt som pojkvännen positioneras som den som har makten i 
förhållandet intar Ebba en position av maktlöshet. Maktlösheten kan förstås som ett resultat av ett 
upprepat mönster av dominans där våld, kontroll och hot under många år har präglat hennes vardag. 
Hon berättar att hon inte har många vänner kvar vilket kan vara ett uttryck för långvarig isolering, 
vilken är en central del i både teorin om coercive control (Stark, 2007) samt i teorin om våldets 
normaliseringsprocess (Lundgren 2004). I processen av isolering tvingas hon ta avstånd från personer 
som är viktiga i hennes liv. Detta försvårar i sin tur möjligheterna till att lämna pojkvännen då 
personer som potentiellt skulle kunna ha hjälpt henne ur förhållandet genom isoleringen plockats bort 
från hennes liv. Ebba ger uttryck för att det pojkvännen gör är fel men berättar samtidigt hur hon inte 
kan ”skita i allt” då dem varit tillsammans i fyra år samt att hon älskar honom. Detta kan tolkas som 
att hon både utvecklat ett känslomässigt beroende av sin pojkvän efter år av nedbrytning via våld och 
kontroll (Enander & Holmberg, 2008) men det kan även vara ett skydd och ett sätt att förstå sin egen 
position i förhållandet. Att beskriva att hon trots allt älskar honom kan vara ett sätt att försöka ge 
personen som tar emot historien förståelse för varför hon är kvar i relationen men det kan också handla 
om ett sätt att försöka göra situationen begriplig för henne själv (Harré &Langenhove, 1999).  

    Volontären berättar för Ebba att det är bra att hon vänder sig till stödchatten och att det hon utsätts 
för absolut inte är okej. Hon frågar sedan hur Ebba mår och Ebba svarar: 

 

Ebba: Vet inte hur jag mår försöker prata med han men han säger att han ej fattar. Han tar ut det på 
ett sätt som han kopplar till sex vet inte hur jag ska förklara men han ser det som bestraffning men på 
ett sexigt sätt.  
Volontär: Gör han andra saker också som du mår dåligt av? 
Ebba: Han kontrollerar allt jag gör. Aa visst har också ett visst kontrollbehov men får knappt 
använda smink för då blir han otrygg för att jag vill vara fin för andra. Får ej va med mina vänner har 
typ bara en kvar. Han bryr sig jättemycket om sitt rykte och därför får jag ej ses med en viss typ av 
människor. Han har en sån här karta så han kan se vart jag är hela tiden.  

 

Ebba berättar hur hon försökt att prata med sin pojkvän om hur hon upplever förhållandet. Hon 
berättar även att han inte tycks förstå, eller vilja förstå, henne när hon tar upp dessa saker med honom. 
Hon nämnde tidigare i chatten hur hennes pojkvän brukar slå henne om hon inte svarar i telefon vilket 
är ett sätt att kontrollera, skrämma och skada henne. I chatten ovan berättar hon om ytterligare ett 
sådant beteende som pojkvännen utövar. Han bestraffar henne via sex. Ebbas chatt visar således alla 
former av våld. Psykiskt, fysiskt, digitalt och sexuellt våld. Via Starks (2012) teori om coercive 
control kan man förstå Ebbas utsatthet som ett ständigt pågående mönster av dominans där hennes 
pojkvän utövar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot henne. Detta vävs även samman med kontroll, 
hot och isolering vilket i sin tur kan leda till att hon upplever att hon hamnar i en fångliknande 
situation. En viktig dimension i teorin om coercive control är känslan av att förövaren ständigt är 
närvarande. Även detta kan utläsas i Ebbas berättelse där hon berättar om hur pojkvännen har en 
funktion i telefonen där han via en karta hela tiden kan se vart hon befinner sig. Genom att pojkvännen 
har denna funktion i telefonen får Ebba aldrig möjlighet till återhämtning från den våldsamma 
relationen utan hon behöver ständigt vara beredd på att svara i telefonen och stå till svars för varför 
hon befinner sig på en viss plats (Stark, 2012).  
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Elise 

Elise börjar sin chatt med att fråga hur hon ska kunna göra slut med sin ”avundsjuka” pojkvän och 
berättar att allt hon gör enligt honom är fel. Hon berättar att hon vill göra slut, samtidigt som det känns 
som en omöjlighet då hon har en känsla av att det inte kommer att fungera utan honom heller.  

 
Elise: Han har fått mig att känna att det är fel att ha smink, att det är fel att klä sig så och fel att vara 
med vänner. Jag får inte ens snacka med killar i min egen klass. Han måste hela tiden ha koll på mig 
och veta vart jag är. Han sitter säkert nu och undrar vad jag gör och vart jag är. Jag tror att om jag gör 
slut så kommer jag må extremt dåligt eftersom jag förlorar någon jag älskar och så ledsen och deppig 
jag är om dagarna känns det som att jag inte kanske klarar mig. Vännerna jag hade innan har liksom 
gått ifrån mig för umgås inte alls med dem på grund av att jag inte får för han.  

 

Elise sätter här själv ord på hur det psykiska våldet och pojkvännens åsikter om henne har 
internaliserats i henne själv (Lundgren, 2012) då hon berättar hur han har fått henne att känna att hon 
gör fel i allt från klädval till kompisar. I relation till detta berättar hon om hur vänner hon haft innan nu 
inte finns kvar då pojkvännen bestämt att hon inte får umgås med dem. Pojkvännen tilldelas en 
maktposition vilken man kan tolka som att hon med tiden underordnat sig. Genom att hon får sätta ord 
på detta kan man å ena sidan förstå det som att hon är medveten om att det han gör mot henne är fel 
samt att hon intar en position där hon gör motstånd till det genom att logga in i chatten och berätta 
trots att hon befarar att han medan hon sitter och skriver undrar vad hon gör och vart hon är. Å andra 
sidan berättar hon att hon älskar honom och att hon inte vet om hon skulle klara sig utan honom. Att 
hon pendlar mellan olika positioner kan förstås som att hon försöker hantera och förstå den situation 
hon befinner sig i (Harré & Langenhove, 1999). Precis som i många av de andra tjejernas berättelser 
menar Elise att hon tvingats bryta upp med många vänner på grund av pojkvännen vilket gör att Elises 
livsutrymme med tiden krymps vilket ger pojkvännen ett större utrymme att kontrollera hennes liv 
(Enander, 2009). I och med detta kan man förstå Elise när hon säger att hon inte vet om hon skulle 
klara sig om hon avslutade relationen då hon under en lång tid levt under kontroll och gradvis isolation 
från vänner och i och med det anpassat sig och utvecklat ett ökat beroende av sin förövare (Lundgren, 
2004).   

 

Hanna 

Hanna loggar in i chatten och berättar att hon träffar en kille som är väldigt fysisk och gillar att göra 
saker som inte alltid känns bra. Hon berättar att han hotar och har all makt i förhållandet och om hon 
inte gör det han vill göra så blir det jobbigt. Volontären frågar sedan vad han gör mot henne och hon 
fortsätter att berätta:  

 
Hanna: Stryper, tar på en utan att båda är med på det och blir aggressiv när man säger emot honom 
om saker. Han bestämmer liksom och han är även ganska stark och större än mig. Samtidigt är han 
snäll när man gör som han säger men väldigt fysisk hela tiden.  
Volontär: Det är klart att han har fina sidor också, annars hade du ju inte velat fortsätta träffa honom. 
När började han bete sig såhär? 
Hanna: Efter vi hade sex första gången, en månad efter att vi börjat skriva. Han vill alltid att jag ska 
gå med på allt och ibland är han våldsam. Vet inte vad man ska göra i situationerna. 
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Under hela chatten ger Hanna uttryck för att hon inte har en möjlighet att ändra på sin situation och att 
hon inte har en möjlighet att ta sig ur relationen. Det i relation till hur hon beskriver att killen hon 
träffar har all makt i förhållandet gör således att hon blir den som anses vara maktlös. Rollen som 
maktlös kan ses som ett sätt att göra relationen begriplig och att hon på grund av maktlösheten 
fortsätter att vara med den här killen (Harré & Langenhove, 1999). Hanna ger uttryck för att han blir 
väldigt aggressiv när hon inte gör som han vill men påpekar även att han samtidigt är snäll när hon gör 
som han säger, vilket kan förstås som en av de centrala kontrollmekanismerna när man pratar om 
våldets normaliseringsprocess, växling mellan våld och värme. När han växlar mellan att vara 
aggressiv och våldsam till att visa ömhet och kärlek hamnar Hanna i en känslomässig förvirring där 
hon inte vet hur hon ska hantera sin situation (Enander, 2009).  

 

Mette 

Mette berättar om sin pojkvän som svartsjuk där svartsjukan bland annat tar uttryck i att han hör av sig 
till hennes ex för att fråga om hon haft sex med dem i deras tidigare förhållanden. När han inte får svar 
fortsätter han att tjata och blir arg. Hon berättar hur han tvingat till sig hennes lösenord och loggar in 
på hennes sociala medier för att ha koll på vad hon gör och fortsätter berätta: 

 
Mette: Jag tänkte också på att efter typ två-tre månader in i förhållandet började han ta bort folk från 
min snap och bestämma vilka jag skulle ha kvar och vilka jag inte skulle vara vän med. Han vill alltid 
ha bildbevis vart och vem jag är med annars blir han arg o typ som om att jag gör nått fel och han blir 
arg. Om jag skulle säga nu exempel åker jag till en kompis då vill han ha bildbevis och ifrågasätter 
jättemycket om varför jag ska dit nu o så och vad vi ska göra o grejer och smsar hela tiden typ.  

 

När Mette beskriver hur hennes pojkvän vill ha bildbevis vart hon än befinner sig kan man förstå det 
som att hon känner sig övervakad. Trots att pojkvännen inte är fysiskt närvarande kräver han att hon 
ska vara tillgänglig vilket i sin tur leder till att hon inte känner sig fri att vara med sina vänner. Då 
detta är någonting som pågått under en längre tid kan det kopplas till Starks (2007) teori om coercive 
control där inte summan av enskilda händelser kan knytas till teorin utan där det pågående mönstret av 
kontroll är det som förstås som grunden. Mette ger uttryck för att hennes kille hela tiden sms:ar henne 
och då hon aldrig får ett andrum från kontrollen kan det förstås som att Mette hamnar i en 
fångliknande situation där hennes frihet kränks (Stark, 2007) 

Skam och att inte våga berätta 

Rebecca 

Rebecca berättar om relationen med sin kille och säger att hon känner sig som en idiot som fortsatt att 
träffa honom.  

 
Rebecca: skäms att prata med nån känner mej så dålig 
Volontär: Varför känner du så tror du? 
Rebecca: Vet inte men känns så jobbigt 
Volontär: Vad är det som känns jobbigast? Hur han behandlar dig? 
Rebecca: Ja att han e dum o att typ jag känner mej fast i det 
Volontär: Orkar du berätta vad han gör när han är dum? 
Rebecca: Ofta säger elaka saker får mej att må dåligt o sen typ saker med sex som känns jobbigt 
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Volontär: Jag tror jag förstår. Att du måste ställa upp på sexuella saker som du inte egentligen vill? 
Rebecca: Ja rätt ofta 
Volontär: Finns det någon trygg vuxen i ditt liv som du skulle kunna prata med tror du? 
Rebecca: Ingen jag vågat prata med var därför jag kom hit för att våga prata. 

 

Man kan förstå Rebeccas berättelse som att hon antingen lägger skulden för sin pojkväns beteende på 
sig själv då hon skäms för att berätta om förhållandet för någon för att hon känner sig dålig. Man kan 
även läsa berättelsen utifrån att hon skäms och känner sig dålig på grund av att hon vet att 
pojkvännens beteende är fel och att skammen ligger i att hon trots det har stannat kvar i förhållandet.  
Genom att hon berättar att hon inte har någon att prata med kan hennes positionering i samtalet ses 
som ett rop på hjälp då hon berättar att hon valde att vända sig till chatten för att våga prata om sin 
utsatthet (Harre & Langenhove, 1999). Skammen hon berättar om i relation till att hon inte vågar prata 
med någon om sin situation kan förstås i relation till att hon är rädd hur andra ska respondera på 
hennes utsatthet. Skam kan förstås som en relationell känsla som är kopplad till vad andra förmodas 
tycka eller anse om en viss händelse (Gottzén, 2013).  

Suz 

Suz berättar om ett övergrepp hon utsatts för av en kille hon tidigare dejtat. Hon beskriver hur hon 
frivilligt träffat killen men att det som sker får henne att känna rädsla.  

 

Suz: Igår träffade jag en kille jag har dejtat innan. Vi gjorde slut efter att han började bete sig hotfullt 
mot mig o jag hade en dålig känsla i magen. Han ville igår ses bara för att prata om vad som hade 
hänt. Vi mötes mitt i stan, vi snackade i mer än 2 timmar o han bad om ursäkt. Han frågade om han 
fick köra mig hem eftersom det hade blivit sent o han ville inte att jag skulle gå hem själv. Men han 
körde aldrig mig hem, han stannade på en parkering, där han tvingade mig att ta av mig alla mina 
kläder. Sen började han ta på mig medans han filmade med sin mobil. Jag sa högt att jag inte ville. Då 
slutade han filma o tog ett hårt grep runt min hals o sa att nästa gång jag säger i mot så tänker han 
döda mig. Så jag gjorde precis som han så, o han filmade allt vi gjorde igår. Är så rädd att han ska 
vissa någon filmerna. På dem ser det kanske ut som om jag ville.  
Volontär: Du är grym som hör av dig till någon. Riktigt starkt gjort.  
Suz: Tack 

 

Chung (2005) beskriver hur dejtingrelationer spelar en stor roll i unga personers liv och där man 
tilldelas olika roller beroende på kön. Kön kan spela roll i hur man tror att ett visst beteende eller 
händelse tas emot, för tjejer kan rädslan att berätta om sin utsatthet bero på möjligheten att få ett dåligt 
sexuellt rykte. Trots att Suz menar att hon befinner sig i en uppenbart underlägsen position där hon 
hotas att bli dödad om hon säger ifrån är hon rädd för att andra ska se filmen. Hon är således mer rädd 
för hur andra personer ska respondera på hennes handlade i situationen än situationen i sig vilket kan 
kopplas till skam. Skamkänslan tar sig i uttryck genom att hon relaterar händelsen till jaget och det 
inbillade hotet i form av andras negativa responser (Enander & Holmberg, 2008).  

Vändpunkter och att bryta upp 
I berättelserna om våld är det även viktigt att belysa de delar där tjejerna visar ett motstånd och ett 
avståndstagande till våldet. I denna del av analysen visas de vändningar berättelserna kan få när 
tjejerna genom att få berätta om sina upplevelser kommer till olika insikter. Motståndskraft är ett 
begrepp vilket hänvisar till motståndskraften i att övervinna motgångar (Överlien & Korkmaz, 2019) 
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och jag vill klargöra att tecken på motstånd går att finna i alla tjejers berättelser, varav ett av det mest 
uppenbara tecknet på motstånd är att de faktiskt väljer att logga in på chatten och berätta om samt söka 
stöd för hur de ska hantera våldet de utsätts för i sin nära relation.   

 
Elise 

Elise, vars berättelse tas upp tidigare i analysen, visar hur hon pendlar mellan olika positioner och hur 
hon även under chattens gång kommer till en insikt i att hon inte bör behandlas som hon gör i sitt 
nuvarande förhållande. Hon får i chatten möjlighet att beskriva vad hon anser om sin pojkväns 
kontrollerande beteende och hon berättar om hur hon påverkas negativt av relationen samt att hon vill 
ta tag i att gå till en kurator för att berätta om sin situation.  

 

Volontär: Du är så himla grym, alltså på riktigt, handlingskraftig, tänker kring hela situationen och 
modig 
Elise: Tack så mycket stärker självförtroendet blir jätteglad 
Volontär: Du förtjänar bara bra 
Elise: Tack verkligen, jag börjar inse själv att jag är värd bättre än en kille som är så kontrollerande. 
Vi tjejer är lika mkt värda som killar 
Volontär: Helt klart! 
Elise: Men vill verkligen bara få modet. Att göra slut. Får ta tag i det. Jag säger till mig själv att jag 
ska göra slut, men när jag väl ska försöka så blir det fel.  
Volontär: Aaa, jag förstår det, det kan vara lite knepigt men någonstans måste man börja och det 
verkar som att du ändå är på väg att göra en ändring/ta tag i situationen 
Elise: Ja men jag måste ju, jag har ju hela livet framför mej även fast ja ibland känner att jag inte 
orkar mer så vet jag att jag har så mkt mer kvar att leva 
Volontär: Helt sant 
Elise: Ja och jag tackar verkligen för all hjälp det har hjälpt mig detta snacket de får mej mer inse att 
jag har rätt med att han behandlar mig fel 

 

Motstånd kan i Elises fall förstås genom att hon söker stöd för sin våldsutsatthet hos volontären i 
chatten. Även i hur hon talar om sitt eget värde och reflekterar över sitt liv och sin framtid kan 
motstånd mot våldet utläsas (Överlien & Korkmaz, 2019). Man kan tolka det Elise här säger som en 
viktig och positiv vändpunkt där hon förstår sin situation och söker stöd för att ta sig ur den (Wiklund 
m.fl. 2010). Tidigare i chatten kan man förstå det som att Elise positionerar sig som maktlös och där 
hon uppger att hon inte vet om hon skulle klara sig utan sin kille trots att han utövar en stor kontroll 
över henne. Under samtalets gång skiftar hon position och beskriver hur hon börjar inse att hon är värd 
mer och att hon förtjänar bättre. Genom att få reflektera över sin pojkväns beteende och i samtal med 
volontären få bekräftat att det han gör är fel tar således chatten en vändning (Nikupeteri, 2017). Hon 
intar en position där hon visar på ökad styrka och en vilja av att ta kontroll över sitt liv. Genom att få 
möjlighet att prata om sig själv och sin relation inser hon att hon är värd en bättre relation och går från 
att positionera sig som maktlös till att visa kraft och vilja att ändra sin livssituation (Enander & 
Holmberg, 2008).  

 

Suz 

I början av chatten beskriver Suz hur hon utsatts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon tidigare 
dejtat och vid tillfället för övergreppet valt att träffa igen. Killen hotade med att döda henne om hon sa 
ifrån och i början av chatten med volontären beskriver hon sin rädsla av att den film som spelats in i 
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samband med händelsen skulle spridas. Hon uppger även att det inte finns någon hon vill berätta om 
händelsen för och att hon skäms över vad som hänt. Volontären berättar för Suz att det hon utsatts för 
är grovt olagligt samt talar om att ett vanligt sätt för tjejer som hamnar i denna situation är att göra 
motstånd genom att faktiskt göra de sakerna de blir tillsagda i rädsla för vad som annars ska ske. 
Vidare bekräftar volontären Suz genom att skriva: 

 

Volontär: Det jag förstår av din text är att du använde dig av exakt den motståndsstrategin. 
Suz:. Jätteskönt att höra att jag inte är ensam om att inte göra motstånd! Verkligen. Kände mig så 
konstig som inte gjorde något.  

 

Suz får hjälp att förstå att hennes handlande kan ses som en strategi av motstånd och ges en möjlighet 
att förstå sin situation på ett nytt sätt. Ofta förstås motstånd som ett aktivt handlande där man fysiskt 
måste putta bort en person, säga ifrån eller lämna platsen för att anse sig ha gjort någonting för att 
förhindra att till exempel ett övergrepp sker. Just detta gjorde inte Suz i den hotfulla situation hon 
hamnat i vilket i hennes fall lett till att hon känt skamkänslor inför det hon utsatts för. När hon däremot 
får prata om sin upplevelse får hon en förståelse för att hon inte är ensam om att handla på det sättet 
hon gjort, utan att det snarare är ett vanligt sätt att hantera en sådan situation (Överlien & Korkmaz, 
2019). Detta kan tolkas som att hon i och med den nya vetskapen har möjlighet att växla från en 
position av skam där hon ”borde förstått vad som skulle hända” till en position där hon har förståelse 
av sitt eget handlande. Vidare berättar volontären för Suz om den nya lagen om samtycke där det inte 
finns några krav på att en person måste ha gjort motstånd eller sagt nej för att det ska ses som 
ofrivilligt. Volontären berättar även om möjlighet till polisanmälan då Suz en bit in i konversationen 
även berättar att hon spelat in ett samtal med killen där han förvisso nekar till att han spelat in det som 
skedde i bilen.  

 

Volontär: Du får såklart helt bestämma dig själv hur du vill göra, jag vill bara visa på att jag tror att 
du har en chans om du anmäler.  
Suz: Tack så mycket! Visste faktiskt inte om den nya lagen. Jag vill anmäla efter att choken har lagt 
sig o det förhoppningsvis inte känns lika jobbigt längre. Vet du hur länge ja får vänta innan jag 
anmäler? Eller ska förtydliga min fråga, finns det någon begränsning mellan brottet o tiden då man 
gör anmälan? 

 

Att söka hjälp och förstå sin situation är viktiga vändpunkter i våldsutsatta tjejers liv (Wiklund m.fl. 
2010). Suz har under chattens gång för första gången fått sätta ord på det hon varit med om och i 
interaktionen med volontären getts verktyg att förstå sin situation på ett nytt sätt. Chatten med Suz 
visar tydligt på hur hon under chattandets gång pendlat från att känna skam och rädsla för hur andra 
skulle respondera på det hon varit med om (Gottzén, 2013) till att inta en position där hon gör 
motstånd och visar handlingskraft. I citatet ovan kan man se hur Suz berättar att hon vill anmäla det 
hon blivit utsatt för och ställer frågor som syftar till att tydliggöra när anmälan bör ske. Denna chatt 
visar tydligt på hur berättelsen om våld kan ta olika vändningar och hur positioner är flytande och 
hjälper till att begripliggöra det sammanhang man befinner sig i (Harré & Langenhove, 1999).  
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Klara 

Klara berättar att hon varit inne i chatten och pratat med andra volontärer tidigare och att hon under 
dessa tillfällen kommit till olika insikter i hur ett bra förhållande bör vara och i och med det insett att 
hennes nuvarande förhållande inte är bra för henne.  

 

Klara: Jag har bestämt mig nu för att jag kommer att göra slut, jag klarar inte mer och det kommer 
kosta mig mitt liv om det fortsätter såhär. Kanske gör det de ändå men då har jag i alla fall stått upp 
för mig själv.  
Volontär: Du är så oerhört modig! 
Klara: Känslorna för honom tog över men jag ångrar mig 
Volontär: Du har bilder på skador han har gjort. Det är jättebra. Du kan också ta print screens på era 
sms om han är hotfull där? Kanske spela in era telefonsamtal om han är hotfull och arg där? Då har 
du bra bevis att gå till polisen.  
Klara: Okej, vet att han kommer typ slå ihjäl mig för detta men jag bryr mig inte mer jag tänker inte 
ställa upp mer för honom... Har fortfarande synliga skador efter sista gången jag träffade honom, kan 
man gå till någon och visa? Typ läkare eller så 
Volontär: Absolut! Att få skador fotade och dokumenterade av läkare är ett jättestarkt bevis och bra 
att ha 
Klara: Okej tack, han är här nu så måste avsluta men antingen säger jag det idag eller i morgon. 
Tack!!! 
Volontär: Du är så stark och modig 

 

Motstånd behöver inte alltid innebära en aktiv handling i form av att fysiskt och verbalt försöka stoppa 
ett våldsamt beteende hos en partner. Motstånd kan även göras genom att faktiskt göra som förövaren 
vill för att på så sätt skydda sig från våldet man annars riskerar att utsättas för (Överlien & Korkmaz, 
2019). Klara har tidigare befunnit sig i just den positionen där hon gjort som pojkvännen vill då hon 
varit rädd för vad som ska hända om hon säger ifrån. I citaten ovan kan man tolka det som att Klara i 
berättelsen går från att tidigare ha positionerat sig själv som maktlös i relation till sin pojkvän till att 
övervinna en position av kraftfullhet när hon nu bestämt sig för att avsluta relationen oavsett vilka 
konsekvenser det kan få. Genom att berätta både om hur hon tidigare låtit känslorna tagit över men 
även att hon nu ångrat sig kan via positioneringsteorin förstås som att hon använder olika positioner 
under berättandets gång för att göra sina handlingar begripliga (Harré & Langenhove, 1999).  I 
konversationen med volontären ges hon möjlighet att förändra och förstärka sin position och hon visar 
tydligt motstånd mot pojkvännen och våldet då hon berättar om hur hon ska stå upp för sig själv 
oavsett vad som händer samt att hon ställer frågor om hur hon ska gå till väga för att dokumentera sina 
skador.  

Diskussion  
Den här uppsatsen undersöker unga tjejers berättelser om våldet de upplever i sin nära relation. Syftet 
med uppsatsen har preciserats via två frågeställningar för att undersöka vad som är framträdande i 
unga tjejers berättelser om våld samt hur unga tjejer positionerar sig i berättelsen om våld. I analysen 
framkommer det att unga tjejer som via en stödchatt söker hjälp och stöd för sin våldsutsatthet berättar 
om alla former av våld. Alla tjejer rapporterar att de utsatts för psykiskt våld där kränkande och 
nedvärderande behandling tillsammans med en hög grad av kontroll lett till att de inte längre kan leva 
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sina liv som önskat. Över hälften av tjejerna berättar att de utsatts för fysiskt våld av killen de träffar 
eller är tillsammans med och lika många uppger att de utsatts för sexuellt våld där de flesta uppger att 
de tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja. En tjej beskriver även hur hennes pojkvän 
använder sex som bestraffning. Det digitala våldet är också framträdande i berättelserna om våld och 
kan handla om att förövaren kontrollerar tjejens sociala medier och bestämmer vilka hon får ha kvar 
som vänner på olika appar, hotar att sprida intima bilder eller filmer, hotar med våld om hon inte 
svarar i telefon eller om hur förövaren använder kartfunktioner för att ständigt veta var sin partner 
befinner sig. 

För att förstå berättelserna om våld har positioneringsteorin legat som grund men även Lundgrens 
(2004) teori om våldets normaliseringsprocess har använts som verktyg för att förstå hur våldet 
kommit till uttryck i tjejernas liv. Som tidigare nämnt har jag genom chattarna endast kunna utläsa en 
del av tjejernas berättelser om våld och inte kunnat fråga om hur våldsutövandet har sett ut innan 
tidpunkten de valt att söka stöd. Normaliseringsprocessen har i denna uppsats däremot hjälpt mig att 
förstå uttryck av låg självkänsla, föreställning om oförmåga till handling och internalisering av våld. 
Jag har således använt mig av teorin för att få en förståelse om vad som kan ha orsakat dessa känslor 
från början. 

Av de berättelser som legat till grund för uppsatsen visar majoriteten av berättelserna att tjejerna inte 
berättat om våldet för någon medan ett fåtal har berättat för en vän och endast en tjej i studien hade 
berättat om våldet för en förälder. Många menade att de inte vågade berätta medan andra menade att 
de inte hade någon att berätta för. Som analysen visat lägger många av tjejerna skulden på sig själva 
och känner skam för våldet vilket enligt STIR-studien (Hellevik m.fl. 2015) som redovisats i den 
tidigare forskningen tar upp som en av tre anledningar till att man inte berättar för någon om det man 
utsätts för. Enligt studien fanns det de som menade att våldet var någonting man själv var ansvarig för 
att hantera och om man söker hjälp är det ett misslyckande i att hantera sina egna problem. Den andra 
orsaken i STIR-studien var att man saknade förtroende för vuxna eller att man inte vågade berätta för 
kompisar med rädsla för att de antingen inte skulle vara kapabla att se situationen från deras sida eller 
att man var rädd för att berättelsen skulle spridas vidare till andra. En del tjejer i chattarna gav uttryck 
för det och menade att andra personer hade en bra bild av killen de var tillsammans med och därmed 
inte skulle tro på vad dem gällande våldsutsattheten. Den tredje orsaken var att man ville skydda sin 
pojkvän eller den relation man levde i. Även detta gavs i uttryck i materialet där flera av tjejerna 
berättade att man inte ville att någon skulle veta om våldet då man antingen var rädd för att ens 
föräldrar skulle bli arga och tvinga dem att göra slut med pojkvännen. Eller att man menade på att 
pojkvännen även har väldigt bra sidor och om utsattheten skulle offentliggöras skulle det leda till att 
pojkvännen skulle ogillas. Sammantaget stämmer STIR-studiens (Hellevik m.fl. 2015) resultat över 
varför man väljer att inte berätta för någon om den våldsamma relation man lever i överens med 
resultatet i den här studien. Vad som däremot är framträdande i de chattar jag har analyserat är att 
många loggar in för att de inte är säkra på vad som är ett okej eller inte okej beteende hos sin partner. 
Många berättelser visar på att man inte berättat för någon för att man själv är osäker på hur man ska gå 
till väga samt hur ett bra förhållande ska vara. Vissa tjejer, specifikt de som har ett förhållande med 
äldre killar, visar även på hur de manipulerats till att inte berätta om våldet för någon.  

I inledningen av uppsatsen beskrivs det Carlsson (2009) benämner som avslöjandets tid vilken kan ses 
som den tid som möjliggjorde ett öppet samtal om bland annat våld och övergrepp. Genom det 
offentliga samtalet har förståelsen för våldet ökat vilket i sin tur har lett till att kvinnor inte endast kan 
berätta om sin våldsutsatthet utan även bli lyssnade på (Carlsson, 2009). Majoriteten av tjejerna i de 
berättelser jag fått ta del av har som tidigare nämnts inte berättat om sin våldsutsatthet för personer i 
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sin närhet där den främsta anledningen kan kopplas till teorier om skam då man är rädd för hur 
omgivningen ska respondera på berättelsen (Enander & Holmberg, 2008). Trots det väljer de att logga 
in i chatten för att berätta. De berättar för att de kan och berättar för att de mer eller mindre vet att det 
finns en förståelse för våld i nära relationer och att det finns personer som lyssnar på det dem har att 
säga. Att kunna söka stöd och ges möjlighet att bearbeta våld i nära relation kan tyckas vara en 
självklarhet, men det har långt ifrån alltid varit en sådan. En aspekt som har haft betydelse i läsningen 
av materialet är att många tjejer hör av sig för att få bekräftelse att våldet inte är deras fel samt ställa 
frågor om vad som är okej i en relation och inte. I chattarna varvas berättelser med frågor för att våldet 
ska förstås och där målet är att skulden ska läggas där den hör hemma, på förövaren och inte på den 
utsatta tjejen. Under samtalet intar tjejerna olika positioner vilka de sedan omförhandlar under chattens 
gång för att kunna förstå sitt handlande i relation till våld och kontroll. Det har i chattarna sett olika ut 
där vissa loggar in för att ställa frågor och sedan logga ut och där andra under samtalets gång kommer 
till slutsatser och insikter som kan vara avgörande för att de ska kunna lämna den våldsamma relation 
de lever i (Harré & Langenhove, 1999). Enander och Holmberg (2008) beskriver hur 
separationsprocessen kan se ut när en tjej tillslut väljer att lämna relationen där bland annat en ökad 
personlig styrka hos den utsatta tjejen där hon blir starkare och tar kontroll över situationen kan ses 
som en del i processen. Att söka stöd i chatten kan ses som ett sätt att ta kontroll men viktigt att 
komma ihåg i relation till det material denna uppsats bygger på är att man endast får en liten insyn i de 
utsatta tjejernas liv och omöjligt kan veta vad det är som ledde fram till att dem valde att logga in just 
där och då. Processen att lämna ett våldsamt förhållande börjar vanligtvis med frön av tvivel och 
objektiva reflektioner av förhållandet. Detta har med största sannolikhet redan skett innan tjejerna 
loggat in på chatten för att söka stöd. De som däremot inte har pratat med någon annan om våldet kan 
genom samtalet få prata om sig själva och den relation de lever i vilket har visats vara en betydande 
del i separationsfasen (Enander & Holmberg, 2008).   

Precis som i studien av Barter (m.fl. 2009) så rapporterar även majoriteten av tjejerna i denna studien 
en hög grad av kontroll. Kontrollen tas i olika uttryck och en framträdande var bland annat det digitala 
våldet. Dessa tjejer är mellan 15–20 år gamla vilket innebär att de lever i en tid där mobiltelefoner och 
sociala medier är en del av deras vardag. Det digitala våldet innehåller en rad kontrollerande 
beteenden och i materialet har man kunnat se allt som begreppet cyber-violence refererar till. Hot via 
telefonsamtal, digital stalkning via platsspårnings-appar där vissa av tjejerna angav att deras 
pojkvänner använder appar så att de kan se vart de befinner sig dygnet runt. Även kontroll via sociala 
medier där många av tjejerna berättade att deras killar gradvis minimerade deras umgänge genom att ta 
bort folk från snapchat, instagram, facebook och liknande sociala medier var påfallande i chattarna. 
Även berättelser om rädsla för att bilder och filmer av sexuell karaktär skulle spridas som hämnd var 
någonting som kunde återfinnas i materialet (Al-Alosi, 2017). Det digitala våldet kan ses som en form 
av våld som ger förövaren nya och mer omfattande sätt att utöva kontroll och trakasserier (Al-Alosi, 
2017). De tjejer som utsattes för denna typ av våld angav att de kände sig väldigt kontrollerade av sin 
förövare och man kan tolka deras berättelser som att de aldrig får andrum. De ”tvingas” till interaktion 
trots att killen inte är fysiskt närvarande vilket gör att våldet kan utövas när som helst och var som 
helst. Digitala verktyg tillåter således förövaren att övervinna geografiska och rumsliga gränser som 
utan dessa verktyg hade förhindrat denna typ av kontakt (Al-Alosi, 2017).  
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Slutsatser 
Som Överlien och Korkmaz (2019) skriver i sin studie bör ungas röster ligga i förgrunden för att få 
kunskap om vad som krävs för att motverka våld i ungas nära relationer. Föreliggande uppsats visar på 
att unga tjejer är kapabla till att sätta ord på sin våldsutsatthet vilket kan hjälpa till att förstå vad som är 
mest framträdande i det våld som sker i ungas relationer. Många studier som gjorts inom området har 
fokuserat på våldets orsak och hur det kommer till uttryck men för att motverka att det sker över 
huvud taget måste ungdomarna själva inkluderas i den forskning som berör dem (Överlien, 2015). Via 
kvantitativa studier för att förstå våldets omfattning men även i kvalitativa studier där unga tjejers 
röster ges möjlighet att höras.  

Uppsatsen har utifrån en tematisk analys funnit olika teman i berättelserna om våld där det mest 
framträdande har varit att unga tjejer berättar om all form av våld. Även om berättelserna delats upp 
efter olika teman kan man vid läsningen av chattarna se hur majoriteten av tjejerna berättar om flera 
typer av våld inom samma relation. Våld i form av kontroll och digitalt våld ges ett stort utrymme i 
chattarna där förövarna inte endast utövar kontroll genom att krympa tjejernas livsutrymme i form av 
att kontrollera hur de klär sig, vart de vistas eller bestämma vilka vänner de får umgås med. De har via 
mobiltelefoner och sociala medier möjlighet att utöva detta våld även när de inte är fysiskt närvarande. 
Tjejerna i studien berättar om hur de tvingas ta bort vänner från sociala medier, övervakas via 
kartfunktioner i telefonen och behöver skicka bildbevis på vart de befinner sig. Mobiltelefonen och 
andra digitala verktyg har gjort att förövare idag har en större möjlighet att utöva kontroll då de inte 
behöver befinna sig vid den våldsutsattas sida för att fortsätta utövandet av kontroll. Detta har således 
gjort att tjejerna får än mindre livsutrymme och färre tillfällen för återhämtning från den våldsamma 
och kontrollerande relationen.  

Många tjejer beskriver även hur de inte vågat berätta för någon om sin utsatta situation. I vissa fall är 
det kopplat till en känsla av skam då man är osäker på hur omgivningen skulle respondera på 
utsattheten. I andra fall kan det bero på att man vill skydda förövaren och att man vet att man kommer 
vara tvungen att lämna relationen om exempelvis en förälder får veta om våldet som förekommer. 
Vissa tjejer menade att de kände sig besvikna på sig själva över att inte ha agerat ”smartare” från 
början och har under förhållandets gång insett att det funnits varningstecken redan i inledningen av 
förhållandet. Trots att många berättelser innehåller meningar av att vara besviken på sig själv ligger 
besvikelsen i att man har stannat i förhållandet. Ingen berättelse tyder på att man är besviken över sitt 
eget handlande i relation till att inte ha lyckats leva upp till pojkvännens bild av hur förhållandet bör 
vara. Såldes kan skammen förstås i relation till att samhället idag inte accepterar mäns våld mot 
kvinnor vilket man är medveten om, men att man trots detta har hamnat i ett förhållande präglat av just 
våld. Medvetenheten synliggörs även i de fall där man menar att man inte kan berätta för sina föräldrar 
eller andra vuxna då man är rädd för att tvingas göra slut eller att pojkvännen ska råka ut för 
repressalier om hans beteende avslöjas.  

Undersökningspersonerna i denna studie positionerade sig emellertid som maktlösa i relation till sin 
utsatthet. Men viktigt att belysa är de berättelser om motståndskraft och andra kraftfulla positioner 
som tjejerna också intog i berättelserna. Det var tydligt att många av tjejerna under chattens gång fick 
kraft av att få dela med sig av sin historia, få bekräftelse att det inte är de som handlat fel samt förstå 
att de är modiga som vågat höra av sig och dela med sig av sin berättelse.  

Slutligen har uppsatsen synliggjort unga tjejers berättelser om våldet de upplever i sin nära relation. 
Uppsatsen har visat att dessa unga tjejer upplever all form av våld. Psykiskt, fysiskt, digitalt och 
sexuellt våld där pojkvännernas kontroll över tjejerna har varit framträdande. Uppsatsen har visat att 
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många unga tjejer inte har berättat för någon om våldet de upplever och att de i många fall inte vet vart 
de ska vända sig när de blivit utsatta för våld. De menar också på att de är rädda för hur omgivningen 
ska respondera om de berättade. Betydande kunskap efter att ha analyserat chattarna är även den 
osäkerhet som finns över var gränserna går när det kommer till våld och relationer. Frön av tvivel har 
gissningsvis funnits då tjejerna valde att logga in i chatten från början. Däremot har analysen visat att 
man ofta är omedveten om de lagar, regler och tillvägagångssätt som finns i relation till våld i nära 
relationer. Lagen om samtycke, att man kan polisanmäla trots att man inte sagt ifrån och att det gått en 
tid sen våldet ägde rum eller att möjlighet att gå till läkare och dokumentera de skador man fått är 
några exempel på saker som varit ny kunskap för vissa av tjejerna. Denna form av kunskap har i vissa 
chattar visat sig ha en betydande roll. Bekräftelsen över att det man utsatts för är fel eller till och med 
olagligt och att man har rätten på sin sida har varit viktig för att återvinna delar av sin självkänsla och 
minska skammen. Sammantaget visat detta på betydelsen att prata om våld med unga. Inte endast att 
ingen ska behöva utsättas för våld utan även vad som är våld, vad som är ett kontrollerande beteende, 
hur man går till väga om man blivit utsatt, vem man bör prata med och framförallt att skammen ligger 
på förövaren. Inte på personen som utsätts för våld.  

Vidare forskning 
Det finns olika sätt på hur föreliggande studie skulle kunna fördjupas. Som tidigare nämnt finns det 
många kunskapsluckor att fylla inom ämnet våld i ungas nära relation och jag kommer nedan att 
presentera tre olika exempel på hur en fördjupning av studien kan bidra till att fylla ytterligare 
kunskapsluckor:   

En första fördjupning utifrån denna studie kan genomföras i form av att följa upp de chattar där 
tjejerna ges möjlighet till vidare stöd. Stödchatten funkar på så sätt att om man loggar in i chatten och 
berättar om att man lever eller har levt i en våldsam relation och därmed hamnar inom stödchattens 
målgrupp kan man erbjudas vidare stöd. Stödet erbjuds för att kunna följa upp dessa tjejers berättelser 
och finnas som ett stöd åt tjejerna där det slutgiltiga målet är att de ska våga söka hjälp utanför chatten. 
De som erbjuds stöd och tackar ja kommer då att få chatta vidare med en av organisationens 
volontärer. Detta sker ca en gång i veckan upp till ca tio tillfällen och man chattar med en och samma 
volontär varje gång. Detta för att slippa ”börja om” sin historia inför varje tillfälle. Genom att 
undersöka denna process, från det att tjejen kommer in och söker stöd, till att hon antingen valt att 
avluta relationen eller har samlat mod att söka stöd ”offline”, hos till exempel en skolkurator, 
psykolog eller på verksamhetens egen mottagning skulle kunna vara en fördjupning på denna studie.  

För att finna eventuella mönster i vilka tjejer som deltar i stödchattar och vill ha vidare stöd kan ett 
intersektionell analys på studien att genomföras. Studien skulle således kunna visa för- och nackdelar 
med det stöd som sker online, undersöka vilka tjejer som väljer att höra av sig. Detta skulle dock kräva 
att tjejerna själva väljer att berätta om sig själva, vilket i fallet av att undersöka anonyma chattar inte 
kan garanteras.  

Däremot kan man genom denna typ av studie undersöka processen som sker när tjejerna vid 
upprepade tillfällen får möjlighet att prata med en och samma person. Genom detta kan eventuella 
mönster även finnas i vad som gör att tjejerna i slutändan väljer att söka vidare stöd och eventuellt 
även avsluta den våldsamma relation de lever i. Detta kan bidra till en större förståelse för hur 
professionella och andra vuxna bäst kan möta unga tjejer när de berättar om sin våldsutsatthet.  
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     En andra fördjupning inom ämnet skulle kunna vara att genomföra en studie på samma tema men 
med intervjuer som metod. Genom att intervjua unga tjejer om sin våldsutsatthet kan man få fatt i det 
som denna studie saknar, det vill säga den reella interaktionen mellan undersökningspersonen och 
intervjupersonen. Intervjuerna skulle kunna genomföras individuellt, där forskaren får möjlighet att 
ställa frågor och följdfrågor som anses viktiga för att förstå unga tjejers våldsutsatthet. Det skulle även 
kunna bidra till en förståelse för vad unga tjejer anser är viktigt för att göra deras situation bättre.   

 Intervjuerna skulle även kunna i form av en gruppintervju där unga tjejer får prata med varandra om 
sina upplevelser. Genom att få prata om sina upplevelser kan en förståelse för hur inte endast enskilda 
tjejer ser på sin situation, vad de önskar få stöd i samt hur man pratar om det upplevda våldet, utan 
även unga tjejer som grupp. Genom att få prata med andra som upplevt likande saker som man själv 
har skulle även förståelsen för att man inte är ensam om sin situation öka.  Intervjuer ger även 
möjlighet att ställa frågor som i vissa fall saknas i konversationen mellan tjejerna och volontärerna i 
chatten.  

     Till chatten hör inte endast tjejer utsatta för våld i sin nära relation av sig. Chatten vänder sig även 
till killar utsatta för våld i sin nära relation, våld inom samkönade relationer samt killar och tjejer som 
utsätter sin partner för våld. Det finns således mycket material och viktiga berättelser i organisationens 
bas av chattar. En förlängning av denna studie skulle kunna göras där förövaren och den våldsutsatta 
har samma kön vilket även det är en någonting som forskats relativt lite på.  

De som hör av sig och berättar om hur de utsätter sin partner för våld är en grupp som är viktiga att 
uppmärksamma för att motverka det våld som sker i ungas nära relationer. Föreliggande studie, vilken 
har chattar skrivna av unga personer som lever eller har levt i en våldsam relation som grund, skulle 
således även kunna genomföras med fokus på de personer som utsätter sin partner för våld.  

Genom att använda liknande metod och data som denna uppsats har gjort kan man med hjälp av 
positioneringsteorin ställa frågorna:  

• Vad är framträdande när unga förövare berättar om våld?  

• Hur positionerar sig unga förövare när de berättar om våldet de utövar i sin nära relation?  

Genom att ställa dessa frågor skulle det kunna öka förståelsen för vilka mekanismer som ligger bakom 
våldet samt hur unga tjejer eller killar berättar om det våld de utsätter sin partner för. Det är av stor 
vikt att forskare även undersöker denna sida av våldet i en relation för att i förlängningen ha möjlighet 
att motverka det.   
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