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ABSTRACT 
 

 

Author: Karyn Johansen 

Title: Mother Abuse in the Eyes of the Social Services – a Qualitative Study of Violence and 

Parenting [translated title] 

Supervisor: Åsa Lundqvist 

Assessor: Anders Östnäs 

 

The purpose of this study was to examine how Child Protection workers understand the dynamics 

of parenting within a relationship that entails Domestic Violence, and to highlight how they 

understand the needs of the children in these families. Interviews were carried out with four female 

Child Protection workers based within the Social Services in three municipalities in southern 

Sweden. Their answers were analysed using R.W Connells notion of hegemonic masculinity. The 

result of the study showed that the Child Protection workers considered Domestic Violence as 

having negative effects on both the mother and the father's parenting skills. As regarding their 

understanding of the nature of the violence they a) saw it as a result of psychological factors rather 

than a thought out way for the father to gain power, b) saw it as something individual rather than 

structural, i.e rarely referred to patriarchy and c) considered the mothers as taking part in the 

violence as well. The study also showed that the respondents could consider fathers “good fathers” 

despite being violent partners. The needs of the children were understood as being protected from 

experiencing violence but still to be in contact with their father.  

 

Key words: Domestic Violence, Social Services, Child Protection, hegemonic masculinity,       

parenting 
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1. Inledning 
 

Sverige ses ofta som ett av världens mest jämställda länder, ett argument som bland annat 

underbyggs med det faktum att vi har en delad föräldraförsäkring. Pappor kan såväl som mammor 

ta ut föräldraledighet med sina små barn, vilket också har skett i ökad utsträckning sedan lagen 

infördes. Sedan 1970-talet har mönstren inom barnfamiljerna i Sverige successivt förändrats mot att 

både mammor och pappor förväntas kombinera lönearbete med att ta hand om barn och hem. Fokus 

har kommit att ligga på pappan som en omsorgsperson snarare än familjeförsörjare. Vid en 

eventuell skilsmässa är gemensam vårdnad nästintill obligatorisk, eftersom det finns en samhällelig 

diskurs som säger att det är barnets bästa att ha tillgång till båda sina föräldrar (Bergman & Hobson 

2002). Den nya pappan är alltså en man som har en nära och omsorgsfull relation till sina barn. 

 

Samtidigt söker kvinnor skydd på kvinnojourer för att undkomma män som använder våld, och 

anmälningar görs till socialtjänsten om barn som bevittnar våld i hemmet. Varje år dör ungefär 20 

kvinnor i Sverige efter att ha blivit utsatta för våld av en nuvarande eller före detta partner 

(Brottsförebyggande rådet 2011). Socialstyrelsens (2009) statistik anger att år 1999 anmälde 12 000 

kvinnor att de hade misshandlats inomhus av en man de var bekant med, men att gissningsvis är 

mörkertalet så stort som 4-5 gånger fler. Många av dessa kvinnor är mammor, och männen som slår 

är pappor. Uppskattningar från Rädda Barnen visar att 85 000-190 000 barn i Sverige växer upp i 

våldets närhet (Socialstyrelsen 2009). Hur hänger dessa två bilder av män samman? Hur kan de å 

ena sidan vara omsorgsfulla, omhändertagna pappor och å andra sidan vara män som slår sina fruar, 

sambos och flickvänner? Och mammorna, vilket ansvar har de för att förhindra att barnen lever i 

våldets närhet? 

 

Två verkligheter ställs mot varandra; det moderna, jämställda paret bestående av en omsorgs-

inriktad man och en fri kvinna – och paret där mannen använder våld mot sina barns mamma. Detta 

är två bilder av vad det kan innebära att vara föräldrar i dagens Sverige, och socialsekreterare som 

arbetar med barnavårdsutredningar måste hantera båda versionerna samtidigt.  Ställningstaganden i 

fråga om våld och föräldraskap ställs på sin spets när de ska göras av utredande socialsekreterare. 

Eftersom deras arbete innehåller myndighetsutövning kan deras sätt att se på den aktuella familjen 

få mycket stor betydelse för de inblandade. Om socialsekreterarna upplever att situationen är riktigt 

allvarlig för barnen kan de ansöka i Förvaltningsrätten om att barnen blir omhändertagna av 

socialtjänsten. Utgångspunkten för den här uppsatsen är att det sätt som socialsekreterare resonerar 

kring mäns våld mot kvinnor på, inte kan förstås isolerat från samhälleliga diskurser om manligt 

och kvinnligt, relationer, kärlek, makt och föräldraskap. Deras tankar uppstår inte ur ett vakuum, 
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föds inte heller på Socialhögskolan eller när de börjar jobba inom socialtjänsten. Istället finns det i 

samhället djupgående föreställningar om vad ett gott föräldraskap är, vad en god kärleksrelation 

innebär. Dessa diskurser är starkt normativa, de påverkar oss alla och kan få långtgående 

konsekvenser för socialtjänstens klienter. Av denna anledning behöver de också lyftas fram. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur socialsekreterare ser på föräldraskap och barns behov i 

familjer där pappan är våldsam mot mamman. De frågeställningar jag ämnar besvara är följande: 

 

- Vilka behov menar socialsekreterarna att barn som bevittnar våld i hemmet har, och hur 

anser de att dessa bör tillgodoses? 

- Vad ser socialsekreterarna som anledningen till att våldet uppstår, och hur påverkar det hur 

de arbetar med familjerna? 

- Hur ser socialsekreterarna på mammans respektive pappans föräldraförmåga i familjer där 

pappan utsätter mamman för våld? 

 

2. Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som är relevant för studien följer två spår. I det första spåret går jag igenom 

de grundläggande dragen i hur sättet att se på familj och föräldraskap har förändrats under det 

senaste halvseklet i Sverige. I detta sammanhang sammanfattas också förändringar i den svenska 

socialpolitiken rörande föräldraskap. Därefter ligger fokus på dagens barnfamiljer och hur arbets- 

och ansvarsfördelningen ser ut i dessa. Det andra spåret behandlar mäns våld mot kvinnor, effekter 

av våldet för kvinnan och barnen, samt dessa familjers möten med socialtjänsten. 

  

2.1 Förändringar i diskursen om familj och föräldraskap 

 

Under 1960- och 1970-talet framfördes från feministiskt håll en livlig kritik av sociologins syn på 

familjen. Mycket av den sociologiska familjeforskningen från den tiden berättar om den nya 

moderna familjen, jämställd och demokratisk. Kritiken gick i korthet ut på att dessa berättelser var 

skönmålningar som stämde illa överens med en verklighet där förändringar i familjen och samhället 

i stort bara hade resulterat i att kvinnans underordning tagit sig nya uttryck. Härmed fanns det också 

utrymme för att problematisera bilden av kvinnan som komplementär till mannen, en kvinna vars 
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högsta syfte var den som mor och omsorgsgivare. Trots att det inom olika feministiska skolor fanns 

och finns olika sätt att förstå moderskapet, förflyttades ämnet nu från det självklaras dunkel och ut i 

ljuset som något som kunde analyseras (Roman 2004). Senare har också ”modrandet” 

uppmärksammats som social praktik snarare än något förbundet med biologi, som något som även 

män kan ägna sig åt. Successivt har bilden av också pappan som en omsorgsperson fått större fäste i 

vårt medvetande (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). 

  

2.2 Staten som normgivare – socialpolitiska förändringar 

 

Staten är en viktig maktfaktor när det gäller att sätta ramarna för familjens liv – ibland på sätt som 

går emot familjens egen bild av sig själva (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Förändringar i 

socialförsäkringssystemet är ett uttryck för vart den politiska viljan pekar på lång sikt; anger 

riktningen mot det önskvärda samhället (Klinth 2002). Under 1960-talet fokuserades debatten i 

Sverige på den dubbla emancipationen; kvinnor skulle ut i arbete och männen skulle parallellt 

frigöras från den ensidiga rollen som familjeförsörjare och bli mer pappor. Kvinnornas inträde på 

arbetsmarknaden följdes dock i mycket liten utsträckning åt av män som var hemma med små barn, 

trots att detta möjliggjordes 1972. För att senare få fler män att ta ut föräldraledighet, diskuterades 

möjligheten att från lagstiftarens sida reservera delar av ledigheten enbart till pappan. I flera av de 

stora partierna fanns det dock en oro för att pappan inte skulle ta ledigt under ”sin” tid och att 

barnets behov av tid med (någon av) sina föräldrar skulle få stå tillbaka (Klinth 2002). Betoningen 

hade således skiftat till att ligga på barnets bästa, snarare än på jämställdheten mellan föräldrarna 

(Klinth 2002, se även Bäck-Wiklund & Bergsten 1997 s. 26). Senare tids familjelagstiftning och 

tillhörande praxis är också den centrerad kring barnets bästa, vilket översätts i att i största möjliga 

mån ha tillgång till båda sina föräldrar. Detta märks bland annat genom att föräldrarna vid 

skilsmässor förväntas ha delad vårdnad av gemensamma barn. Detta kan också ses som en 

förstärkning av (den biologiska) pappans rätt jämfört med mammans (Bergman & Hobson 2002). 

 

2.3 Världens mest jämställda land 

 

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997 s. 89) menar att den svenska jämställdhetspolitiken framställer 

föräldraskap som något ”individuellt och könsneutralt” medan vardagspraktiken i stor utsträckning 

är könskodad. Svenska och europeiska studier av tidsanvändningen i heterosexuella parförhållanden 

från mitten av 1990-talet visar att män är familjeorienterade i ökad utsträckning, men att det 

fortfarande är mammorna som har huvudansvaret för barnens omsorg. Dock är det svårt att veta 
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vilka faktiska förändringar som har skett gällande mäns omsorg om hem och barn, eftersom det vi 

säger att vi gör och det vi gör inte nödvändigtvis är samma sak. Ovan refererade studier visar också 

att den familjeorientering männen beskriver tar sig uttryck i att de lönearbetar för familjens skull, 

inte i direkt omsorgsarbete i hemmet. Hearn (2002) menar att faderskap inte bara är abstrakta 

sociala konstruktioner, utan också faktiska göromål i förhållande till hem och familj. Och dessa 

innebär idag – trots ”förändringsideologin” (the ideology of change) – att mannen, snarare än tar 

helhetsansvar hemma, ”hjälper till” med specifika uppgifter. Män anses fortfarande i stor 

utsträckning ha rättigheter i förhållande till sina barn (även om skyldigheterna blir tydligare), 

medan kvinnor har ansvar gentemot barnen (ibid.). 

 

2.4 Mäns våld mot kvinnor 

 

En av de mest omfattande svenska undersökningarna av mäns våld mot kvinnor gjordes av Eva 

Lundgren och Gun Heimer år 2001. Genom att be 10 000 kvinnor i åldrarna 16-64 år att fylla i en 

enkätundersökning om sina egna upplevelser, kunde en bild av både av omfattningen och formerna 

av våldet (Lundgren et al. 2001). Studien visar att efter sin 15-årsdag hade 46 % av kvinnorna 

utsatts för våld av en man. Det bör redan här nämnas att hur vanligt mäns våld mot kvinnor anses 

vara, beror på vilka handlingar man definierar som våld. Lundgrens definition är vid, i den 

bemärkelsen att även hot och verbala trakasserier är inräknade i undersökningen. Detta beror i sin 

tur på hur man förstår våldet; vad det beror på och vilka uttryck det tar sig (Ekbrand 2006). 

 

I Sverige kan man huvudsakligen spåra två idealtypiska diskurser om mäns våld mot kvinnor (och i 

övrigt finns det naturligtvis forskare och kliniker som rör sig mellan dessa två, dels ifrågasätter och 

dels integrerar dem). Det ena sättet att se på våldet är ur ett individperspektiv. Män som slår gör det 

för att de varit med om svåra saker i sin barndom och/eller för att de inte lärt sig att hantera sina 

känslor på ett adekvat sätt. Våldet blir på så sätt ett uttryck för vanmakt, och är inte kontrollerat från 

mannens sida. Våld ses inom detta perspektiv inte som en accepterad del i vårt samhälle. I direkt 

motsats till detta finns det strukturinriktade perspektivet, där man förstår våldet som ett uttryck för 

mäns generella överordning över kvinnor – patriarkatet. Män som slår och kvinnor som blir slagna 

skiljer sig inte från andra män och kvinnor. Våld ses som ett maktmedel och som något mannen 

kontrollerar (Steen 2003). 

 

Under senare år har allt mer uppmärksamhet riktats mot hur barn påverkas av att leva i familjer där 

det förekommer våld mellan de vuxna. Barn som bevittnar våld, eller lever i dess närhet, kan få 

både psykiska och somatiska symptom, så som huvudvärk, svårighet att koncentrera sig, 
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aggressivitet och dåligt självförtroende (Socialstyrelsen 2009). Sedan 2006 räknas barn som 

bevittnar våld mot en förälder som brottsoffer i lagens mening, och har som sådan rätt till 

skadestånd om våldsutövarens blir dömd (SOU 2006:65). Det är också den dokumenterat skadliga 

inverkan på dessa barn som gör att socialtjänsten är ålagd att utreda deras situation, och eventuella 

behov av stödinsatser i familjen. 

 

2.5 Våldsutsatta kvinnors möte med socialtjänsten 

 

Scourfield (2001) har sammanfattande funnit att det hos socialsekreterarna i hans studie fanns tre 

huvuddrag i diskursen om våldsutsatta kvinnor: de är förtryckta (av män, samhället); de är 

ansvariga för sina barns välmående; och de är fria att göra val. En kvinna som stannar hos en man 

som är våldsam väljer alltså att göra detta. 

 

Flera studier visar att socialsekreterare ser mammor som ansvariga för barns omsorg, vilket i 

familjer där det förekommer våld betyder att kvinnan är den som är ansvarig för att barnen finns i 

våldets närhet – inte (den våldsutövande) mannen (Devaney 2009; Douglas & Walsh 2010; Johnson 

& Sullivan 2008; Scourfield 2001). Vi har en samhällsdiskurs som säger att kvinnor bör offra allt 

för att deras barn ska ha det bra (Terrance et al 2008). Av denna anledning kan det vara svårt för en 

mamma att söka hjälp, utan att verka för svag för att ta hand om sina barn (Douglas & Walsh 2010), 

inte minst som det kan vara en del av mannens våldsutövande att skrämma henne med att 

socialtjänsten kommer att omhänderta barnen om hon berättar hur hon har det (Postmus & Merritt 

2009). 

 

Det verkar också finnas visst fog för denna rädsla hos kvinnorna (Scourfield 2001). 

Socialsekreterares syn på, och bemötande av, våldsutsatta mammor varierar visserligen bland annat 

beroende på socialarbetarens utbildning och personliga och professionella erfarenheter av våld i 

nära relationer (Postmus & Merritt 2009). Intervjuer med socialsekreterare har dock visat att om 

kvinnan inte kan ta vara på sitt eget bästa (skydda sig mot en våldsam man) tror man henne heller 

inte om att kunna se till sina barns bästa (Scourfield 2001). Intervjuer gjorda med både 

socialsekreterare, stödkvinnor från kvinnojourer och våldsutsatta kvinnor själva i bland annat i 

Australien, USA och England visar att det är vanligt att kvinnan ställs inför ett ultimatum om att 

lämna den våldsamme mannen – annars omhändertas barnen. Det bygger dock, som Davies & 

Krane (2006) påpekar, först och främst på ett antagande om att kvinnan kan lämna mannen, och 

dessutom på tron om att detta skulle få våldet att upphöra. Ekbrands (2006) avhandling om 
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separationsvåld visar att så inte är fallet; av de kvinnor som i hans studie uppgivit att de utsatts för 

fysiskt våld under tiden de bodde tillsammans med mannen, hade hälften också upplevt det efter 

separationen. 

 

Kvinnor kan stanna hos våldsamma män av ett stort antal olika anledningar. De som sällar sig till 

Lundgrens förståelse av våldet, använder sig av begreppet ”normaliseringsprocess” för att visa på 

hur kvinnan över tid börjar ta över våldsverkarens verklighetsbild, där våldet blir något normalt och 

adekvat med tanke på hennes självupplevda oduglighet (Steen 2003). En liknande förklaring är den 

som gör en liknelse mellan Stockholmssyndromet (ett begrepp myntat efter ett kidnappningsdrama 

på Norrmalmstorg i Stockholm 1973, där de kidnappade allierade sig med sina förövare) och den 

relation en våldsutsatt kvinna får till den man som plågar henne (Levendosky & Graham-Bermann 

2000). Kvinnor kan också anses stanna hos våldsamma män av ekonomiska, sociala och 

säkerhetsmässiga skäl (Davies & Krane 2006; Douglas & Walsh 2010). Studier visar också att män 

som utsätter kvinnor för våld är mer benägna än andra män att söka ensam vårdnad om barnen vid 

en separation, samt att lobbygrupper för pappors rätt, åtminstone i USA, utgör en reell risk för att 

våldsutsatta kvinnor ska förlora vårdnaden av sina barn efter en separation (Terrance et al 2008). 

 

Det råder oenighet inom forskningsfältet om huruvida det påverkar en kvinnas föräldraförmåga 

negativt att hon utsätts för våld av sin partner. Vissa studier visar att kvinnan kan kompensera för 

den osäkerhet hon befinner sig i, med värme och trygghet, på ett sätt som gör att hennes relation till 

barnen inte tar skada av det våld hon utsätts för (Davies & Krane 2006). De flesta forskare är dock 

överens om att våldet försvårar för kvinnan i hennes föräldraskap (Davies & Krane 2006; Devaney 

2009; Levendosky & Graham-Bermann 2000). Forskning från Israel visar att det kan anses 

problematiskt att publicera studieresultat som ifrågasätter våldsutsatta kvinnors föräldraförmåga, 

men artikelförfattarna menar samtidigt att det är ett faktum att många av dessa mödrar först kan 

fokusera på barnens behov när de själva är redo; ”the turning point” (Buchbinder & Eisikovits 

2004). Socialstyrelsen (2009) hänvisar till amerikanska studier som visar att barn som växer upp i 

familjer där pappan slår mamman, löper större risk än andra barn att bli utsatt för våld av båda sina 

föräldrar.  

 

Traditionellt finns det ett glapp mellan socialtjänstens barnavårdsutredningar och stödfunktioner för 

kvinnorna, så som kvinnojourer, eftersom huvudklienten för verksamheterna inte är densamma 

(Davies & Krane 2006). För att hantera den komplexa situation som våldsutsatta kvinnor och deras 

barn befinner sig i, måste socialtjänstens utredare samarbeta med kvinnojouren, menar Felck-

Henderson (2000). Hennes argument går ut på att det visserligen är nödvändigt att 



11 

 

barnavårdsutredare utbildas i våld i nära relationer, men att detta inte är tillräckligt. Eftersom det 

ligger i utredarens uppdrag att se till barnets bästa, kan det många gånger vara ett omöjligt uppdrag 

att vara kvinnans stödperson – inte minst som kvinnan kan upplevas brista i sin förmåga att skydda 

barnet från att bevittna våld. Kvinnojouren brukar i sin tur hävda att socialtjänsten reproducerar 

förövarbeteendet genom att kvinnan fråntas sin rätt att fatta egna beslut. Deras egna fokus på 

empowerment och kvinnans rätt att själv bestämma riskerar å andra sidan att lämna barnen utan 

stöd i en farlig situation. För att ta tillvara både kvinnans och barnens bästa är det därför viktigt med 

det ”dubbla seende” ett samarbete ger. 

 

2.6 Frånvarande våldsamma män 

 

En praktisk anledning till att socialtjänstens arbete främst fokuseras på mammorna, är att en del av 

de män som utövar våld är mammans pojkvän eller barnens styvpappa, och som sådan inte 

vårdnadshavare. I relation till dem har socialtjänsten alltså inga påtryckningsmöjligheter, så  som en 

upplevd risk att få barnen omhändertagna kan vara (Fleck-Henderson 2000). Eriksson (2003) 

konkluderar i sin avhandling att ”pappa” och ”förälder” är två olika saker. De familjerättssekreterare 

hon intervjuar förstår föräldraskapets praktiker som framför allt sådant som kvinnor gör, och 

förväntas göra: vardaglig och nära omsorg om barn. En våldsam pappa kan i deras ögon mycket väl 

vara en bra pappa trots våldet, i och med att han konstrueras som en ”hjälpförälder” vid sidan av 

den som tar det stora ansvaret – mamman. Detta fokus på kvinnan som den som har ansvar, och 

som man därmed kan jobba med från socialtjänstens sida, är problematiskt med tanke på att man på 

detta sätt enbart flyttar risken att en kvinna utsätts för våld någon annanstans. Istället, menar 

Ekbrand (2006) och Devaney (2009) är det av största vikt att arbeta med de våldsamma männen för 

att undvika att fler kvinnor utsätts för våld i nära relationer. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på en utveckling där det har skett en förändring i Sverige 

gällande hur diskursen kring föräldraskap ser ut, samtidigt som praktiken i viss utsträckning ”ligger 

efter”. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för hem och barn än vad män gör, trots 

socialpolitiska förändringar som könsneutral föräldraförsäkring. Forskningen visar också på att 

många kvinnor utsätts för våld av sin partner, och att dessa familjer är en grupp som kan vara svår 

för socialtjänsten att hantera eftersom mammans och barnens intresse kan uppfattas skilja sig åt.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag kommer i detta avsnitt att skissera upp ett teoretiskt ramverk för min studie. Utgångspunkten är 

att tydliggöra de politiska och sociala diskurser som skapar det sammanhang vari socialsekreterarna 

yttrar sig. I detta syfte introduceras Connells (1996) begrepp hegemonisk maskulinitet som ett sätt 

att förklara hur moderna/jämställda och traditionella/patriarkala tendenser samspelar och kan 

existera sida vid sida. Därefter föreslås en förståelse av den förändrade synen på pappan som en 

förändring i den hegemoniska maskulinitetens innehåll. 

 

R.W Connell, australiensisk sociolog och mansforskare, kom 1995 ut med boken Masculinities (i 

svensk översättning året därpå under titeln Maskuliniteter); ett verk som har kommit att få stort 

genomslag inom mansforskningen. Hennes verk vilar på tanken om genus som social praktik; hur vi 

i vardagliga processer ”gör” oss till män och kvinnor. Dessa kategorier och deras innehåll är på så 

sätt historiskt beroende och föränderliga över tid. Kännetecknande för vår tids västerländska 

genusordning är att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp – det som kvinnorörelsen 

kallar för patriarkatet. Connell betonar dock att det finns fler än ett sätt att vara man på, inte minst 

om man beaktar faktorer som klass och etnicitet, och menar att vi måste prata om maskuliniteter 

snarare än maskulinitet i singular. Det faktum att det finns olika sätt att vara man på, innebär inte att 

det är möjligt att fritt välja den form som passar en bäst. De olika formerna av maskulinitet står i 

relation till varandra och får sin mening i förhållande till varandra. För att visa på dessa relationer 

använder Connell sig av Gramscis hegemoni-begrepp. Hegemoni betecknar en grupps förmåga att 

upprätthålla en överordnad ställning i samhället. Detta görs genom legitimering – de underordnade 

grupperna måste acceptera premisserna för gruppens överordning. Faktiskt våld är således sällan en 

del av upprätthållandet av hegemonin, men hot om våld kan vara underförstått. 

 

Begreppet hegemonisk maskulinitet står alltså för den för tillfället överordnade formen av 

manlighet: ”Kulturellt sett höjer sig vid en given tidpunkt en viss form av maskulinitet över andra 

former. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.” (Connell 1996 

s. 101). Få män personifierar den hegemoniska maskuliniteten, utan denna ska istället förstås som 

en idealbild som bärs upp kollektivt av framgångsrika män (filmhjältar, företagsägare...). 

 

För att förstå de inbördes relationerna mellan dessa olika sätt att vara man på, talar Connell om 

hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet. Underordnad maskulinitet representeras 
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tydligast av homosexuella män, men även män som framstår som ”kvinnolika” (mesar, morsgrisar). 

Delaktig maskulinitet bärs upp av de breda lager av män som inte lever upp till – eller lever ut - den 

hegemoniska maskuliniteten, men understödjer den och får del av de fördelar patriarkatet ger män. 

Dessa fördelar kallar Connell för patriarkatets utdelning. Patriarkatet kan alltid ifrågasättas, och gör 

det idag främst från feministiskt håll. För att upprätthålla legitimitet måste den hegemoniska 

maskuliniteten anpassa sig till de krav som ställs – och på så sätt förändras dess innehåll (Connell 

1996). 

 

Utifrån Connells teori om hegemonisk maskulinitet har ett flertal forskare analyserat de 

förändringar som bilden av faderskap har genomgått under de senaste årtionden i västvärlden och 

inte minst i Sverige. Dagens konstruktion av faderskap är långt ifrån likriktad eller stabil. Det talas 

både om socialt och biologiskt faderskap, ekonomisk försörjning och omsorg. Men framför allt talas 

det om ”den nya pappan”, i linje med ”den nye mannen” (Hearn 2002, se även Bäck-Wiklund och 

Bergsten 1997 som menar att dagens föräldrar måste förhålla sig både till moderna och traditionella 

ideal). Klinth (2002) ser socialförsäkringsreformer som har syftat till att utöka sätten att vara man 

på, som den ”hemmamakeförsäkring” som har föreslagits, som en ”omförhandling av den 

hegemoniska manlighetens innehåll” (Klinth 2002 s. 100). Han understryker att den hegemoniska 

manligheten skapas genom konsensus; den får legitimitet genom att baseras på värden som alla kan 

ställa sig bakom. Morgan (2002) konstaterar att det finns en ökad betoning på män som fäder och 

förstår detta som en ny hegemonisk manlighet. Detta skulle innebära att det mest respektabla sätt att 

vara man på, idag och i vår del av världen, är genom att betona omsorgen om barn och familj, men 

på ett sätt som inte förväxlas med kvinnlighet. 

 

Det är utifrån Connells teori om hegemonisk manlighet, och framför allt senare forskares tanke om 

faderskapet som hegemonisk manlighet som jag kommer att analysera de intervjusvar jag har 

samlat in. Om faderskapet är en del i den hegemoniska maskuliniteten torde detta visa sig i 

socialsekreterarnas sätt att resonera kring mammor och pappor, deras respektive ansvar och 

föräldraförmåga. Även socialsekreterarnas syn på barns behov och reaktioner måste sättas i relation 

till deras förståelse av föräldraskap. Förutsatt att man skriver under på Connells grundläggande 

premiss om att vi lever i ett patriarkalt samhälle, och förutsatt att man delar uppfattningen att bilden 

av manlighet och faderskap har förändrats över tid, blir tanken om faderskap som hegemonisk 

maskulinitet ett sätt att analysera mitt material som är rikt på möjligheter. 
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4. Metod 
 

Nedan redogör jag för de metodologiska överväganden jag har gjort under arbetets gång. Frågor om 

val av intervjumetod och urval diskuteras, liksom genomförandet av intervjuerna och analysen. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Då jag har varit intresserad av att undersöka barnavårdsutredande socialsekreterares sätt att resonera 

kring familjer där det förekommer våld, bygger mina data på kvalitativa intervjuer (jfr Aspers 

2007). Inom kvalitativ metod ligger betoningen på intervjupersonernas sätt att se på världen, deras 

förståelse av ett fenomen och berättelser kring det. Fokus ligger alltså inte på ”hårda fakta” och 

statistik, utan syftet med metoden är att öka kunskapen om det man studerar genom förståelse 

inifrån fältet (ibid.). Kvalitativa intervjuer kan genomföras med olika grad av styrning från den 

intervjuandes sida. Jag hade planerat att utföra intervjuer som befann sig någonstans i spektrat 

mellan semi-strukturerade och tematiskt öppna intervjuer (se Aspers 2007; May 2001), och variera 

graden av styrning från min sida beroende på vad de olika respondenterna verkade ha behov av. 

Den semi-strukturerade intervjun har den fördelen att intervjuerna genom att de följer en 

någorlunda enhetlig struktur blir lättare att koda, samtidigt som formen medger utsvävningar och 

följdfrågor. Av störst värde för en studie av detta slag hade varit att låta intervjupersonerna prata så 

fritt som möjligt, som i den tematiskt öppna intervjun, för att kunna se vilka samband och 

kopplingar de själva gör (Aspers 2007; May 2001), men av effektivitetsskäl valdes här den semi-

strukturerade formen för att säkerställa att intervjupersonernas svar kretsade kring de aktuella 

frågeställningarna.  

 

4.2 Urval 

 

Denna studie bygger på intervjuer med fyra socialsekreterare i tre skånska kommuner. De är alla 

kvinnor och arbetar med utredningar av barn 0-12 år. Åldersmässigt befinner de sig mellan närmare 

30 och drygt 50 år. Deras arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten sträcker sig från ungefär tre till 20 

år. Vid rekryteringen av intervjupersoner skickade jag ut förfrågningar via mail till ett antal 

socialförvaltningar i Skåne. Jag ställde dessa till enhetschefer eller gruppledare i utredningsenheter 

inriktade på barn under 12 år, och bad dem vidarebefordra mina kontaktuppgifter till sina 

anställda/medarbetare. Dessa kunde sedan kontakta mig för att få mer information och/eller för att 

anmäla sitt intresse. De fyra socialsekreterare som hörde av sig till mig kom sedan att bli de som 
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ingick i studien. 

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

 

Min ambition var att alltså att försöka mig på tematiskt öppna intervjuer, men också ha mer 

konkreta frågor förberedda om dessa skulle behövas. Jag skrev ner teman, så som 

”föräldraförmåga” och hade dessa med mig till intervjuerna som stöd. Under själva intervjuerna 

lade jag dem dock ifrån mig och försökte vara noggrann med att föra ett undersökande samtal. Jag 

hade också funderat över vilka frågor jag behövde ha svar på inom de olika temana, vilket var ett 

stort stöd framför allt under den första intervjun, då jag inte alls visste vad jag hade att vänta. I 

praktiken kom de olika intervjuerna att kretsa kring ungefär samma frågor, som i semi-strukturerade 

intervjuer, även om jag inte hade frågorna nedskrivna eller förberedda i någon särskild ordning. 

 

     Oavsett hur öppna frågor jag försökte ställa, är det ett faktum att min närvaro i situationen 

tillsammans med den intervjuade påverkade samtalet (Aspers 2007). Eftersom jag inte har strävat 

efter att finna någon obefläckad ”sanning” utan är intresserad av hur socialsekreterarna framställer 

problemet i den konkreta situation intervjun innebär, är det inte viktigt att de har svarat 

”sanningsenligt” – bara att de har utvecklat sina resonemang. Validitet innebär att man mäter det 

man åsyftat, och reliabilitet handlar om hur noggrant man förmår mäta det. Dessa faktorer är 

kopplade till frågor om representativitet och generaliserbarhet – skulle någon annan kunna göra om 

min undersökning på samma sätt och få ett liknande resultat? Det jag i detta fall kan göra för att öka 

chansen för detta, är att vara så öppen som möjligt med de förutsättningar som ligger till grund för 

min undersökning, och så precis som möjligt i mina försök att förstå mina intervjupersoner (Aspers 

2007; Jönsson 2010; May 2001). När det gäller kunskapen om hur socialsekreterare som gör 

barnavårdsutredningar arbetar med familjer där det förekommer våld, är det naturligtvis en svaghet 

i min studie att den bygger enbart på intervjuer. Av stort värde hade varit att komplettera dessa med 

deltagande observationer vid arbetsgruppsmöten och ärendedragningar (om än själva mötena med 

klienterna hade varit svåra att medverka vid av etiska skäl), men det kräver en större studie än 

denna. 

 

May (2001) nämner vilken inverkan intervjuarens karaktäristika så som etnicitet, ålder och kön kan 

ha på intervjusituationen. Här föreställde jag mig ha en fördel, genom att jag har intervjuat svenska 

kvinnor som har varit något eller mycket äldre än mig, som därmed kanske inte skulle uppfatta mig 

som ett hot. Samtidigt fann jag några av intervjupersonerna ”svårpratade” i den mening att jag hade 
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svårt att få dem att utveckla sina resonemang - ibland hjälpte inte ens förtydligande eller 

fördjupande frågor. Detta tillsammans med en viss försiktighet i svaren, inte minst när jag bad om 

generaliserande beskrivningar, ser jag som en lätt (och förståelig) misstänksamhet inför hur jag som 

”forskare” skulle komma att använda mig av det de sade. 

 

Genom att jag tidigare har verkat inom en utredningsenhet på socialtjänsten behärskar jag 

visserligen det språk och det ”tänk” som gör sig gällande på en sådan arbetsplats (May 2001), men 

jag ansträngde mig för att inte låtsas om detta under intervjuerna, för att kunna ställa konkreta 

frågor om hur arbetet går till, för att inte missa något. På detta sätt kan föregående praktiktermin 

delvis ses som den förstudie som Aspers (2007) nämner som så viktig för den forskare som behöver 

lära känna sin målgrupp och deras vardagsverklighet. Samtidigt hade den ovan nämnda 

försiktigheten från intervjupersonernas sida säkert minskat, om jag hade haft möjlighet att vara en 

del av just deras arbetsplats under en längre tid, så att de hade lärt känna mig och känt sig tryggare i 

min närhet. 

 

Intervjuerna tog mellan fyrtio minuter och en timme vardera. De ägde rum enskilt på 

intervjupersonernas arbetsplatser, mest för att göra dem mer villiga att ställa upp då detta besparade 

dem transporttid. Min tanke var också att det möjligtvis finns en, om än vag, psykologisk poäng 

med att intervjua dem om något de möter på jobbet, just på deras arbetsplats. Kanske ligger de 

resonemang som är aktuella för dem under arbetstid på detta sätt närmre till hands att presentera för 

mig, än de attityder de visar upp vid andra tillfällen (jfr Jönson 2010)? 

 

4.4 Analysförfarande 

 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Utskrifterna har sedan kodats efter innehåll (exempelvis 

”prat om mamman”, ”prat om lösningar”). Efter omfattande genomläsningar har jag sedan kunnat 

skapa teman baserade på de gemensamma drag jag har kunnat hitta i socialsekreterarnas svar. Vart 

och ett av dessa teman innefattar olika kombinationer av koderna (exempelvis temat ”mammans 

ansvar” som inbegriper koderna ”prat om mamman”, ”anledningar till våldet” och ”varför stannar 

hon?”). Jag har sedan använt de teoretiska utgångspunkterna för att sätta socialsekreterarnas utsagor 

i kontext och hitta möjliga förklaringar till varför de resonerar som de gör. 
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4.5 Etiska överväganden 

 

Eftersom ämnet i viss mån inbjuder till kvällstidningsjournalistiska grepp (”misshandlade kvinnor 

är dåliga mammor, säger socialsekreterare”) har det varit av största vikt att lägga märke till 

nyanseringar och inre motstridigheter i empirin. Jag är medveten om denna fälla och har velat 

komma bortom den i min analys, varför jag har vinnlagt mig om att inte bara lyssna noga till det 

som sägs, utan också valt en teoribildning och ett analysförfarande som går ut på att försöka förstå 

varför det sägs. 

 

Mer tekniskt har jag som brukligt avidentifierat mina intervjupersoner (se Aspers 2007), både i 

hopp om att de har kunnat känna sig mer fria att uttala sig, och för att det inte är den enskilda rösten 

utan snarare de större dragen, tendenserna, som är av intresse för min studie. I empiri- och 

analysdelen figurerar de under de fingerade namnen Anna, Britta, Kerstin och Lisa. Jag har av 

samma anledning, konfidentialitetskravet, valt att inte presentera i vilka kommuner intervjuerna har 

ägt rum (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonerna har inför intervjun informerats om dess 

huvudsakliga syfte (informationskravet), att de hade rätt att själva välja vilka frågor de ville svara 

på, liksom att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst (samtyckeskravet) (ibid.). Det senare 

var inte något som inträffade under intervjuerna, inte heller hade intervjupersonerna några 

invändningar mot att samtalet spelades in. 

 

5. Empiri och analys 
 

I det följande kommer jag att presentera den empiri jag har fått fram genom mina intervjuer med de 

fyra socialsekreterarna. Inledningsvis behandlas deras uppfattning om hur det påverkar barn att leva 

i våldets närhet, och frågan om vems ansvar det är att skydda barnen diskuteras. Därefter 

presenteras socialsekreterarnas syn på våldets natur och orsaker, och en diskussion förs om de 

implikationer detta får för arbetet med familjerna. I nästa avsnitt behandlas föräldraförmågan hos 

pappor som slår och mammor som blir slagna, och socialsekreterarnas betoning av barns behov av 

sin våldsamma pappa kontextualiseras. Avslutningsvis görs en analys av socialsekreterarnas ovilja 

att prata om mäns våld mot kvinnor. De teman som presenteras är ordnade för att ge en 

sammanhållen framställning. Det finns inga hierarkiska förhållanden dem emellan. 

 

I de citat som förekommer har småord plockats bort och ofullständiga eller mycket 

talspråksmässiga meningar har redigerats för att underlätta läsningen. På vissa ställen har dock 

tvekanden och omstarter tagits med, eftersom jag har ansett dem vara av värde för förståelsen av 
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intervjupersonernas sätt att resonera. Vissa för intervjupersonerna karaktäristiska sätt att uttrycka sig 

har också bibehållits, för att ge färg och karaktär åt deras uttalanden. Utelämnande av längre 

stycken markeras […], medan oavslutade meningar och resonemang åtföljs av tre punkter. Där 

intervjupersonen syftar på ett ord som inte nämns, har jag infogat ordet inom hakparenteser för att 

underlätta läsningen. 

 

5.1 Barns behov av att skyddas från att bevittna våld 

 

Socialsekreterarna är överens om att det är en negativ upplevelse för barn att leva med våld i 

hemmet. Förutom att de räknar med att våldet inverkar skadligt på både mammans och pappans 

föräldraförmåga, räknar de upp en mängd svårigheter för barn som lever i våldets närhet. Till dessa 

hör att må dåligt i allmänhet, känslor av skam och skuld, en vilja att skydda mamman och känslor 

av maktlöshet när detta inte går. Flera av intervjupersonerna refererar till studier som visar att barn 

kan uppleva det som hemskare att se sin mamma bli slagen än att själv utsättas för våld. Fysiska 

symptom som magont och huvudvärk nämns också, liksom försämrad självkänsla. Synen på 

föräldrarna som rollmodeller är också återkommande, och i och med detta en tanke om att barn som 

bevittnar våld lär sig att själva använda, och/eller bli utsatta för, våld senare i livet. 

 

Socialtjänstens barnavårdsutredningar styrs förutom av Socialtjänstlagen (SoL) av Lagen om vård 

av unga (LVU), vilken är konstruerade så att socialsekreterare kan ansöka hos förvaltningsrätten om 

att placera ett barn antingen i familjehem eller på en institution mot vårdnadshavarnas vilja. Detta 

kan ske under förutsättning att barnets välfärd och utveckling hotas, och först då frivilliga insatser 

är prövade eller vårdnadshavarnas samtycke till föreslagen hjälp inte uppfattas som allvarligt menat. 

Socialsekreterarna i min undersökning är alla tydliga med att denna befogenhet är aktuell endast i 

undantagsfall – i de allra flesta familjer är det föräldrarna, snarare än socialtjänsten, som ansvarar 

för barnet. Detta innebär också att det är föräldrarna som ska skydda barnen från att utsättas för 

sådant som kan vara skadligt. Detta gäller också i familjer där det förekommer våld, men rent 

konkret uppstår det en förskjutning av ansvaret, från föräldrarna till mamman i socialsekreterarnas 

resonemang. 

 

Kerstin: Det är ju upp till föräldrarna att skydda sina barn. Och det vi pratar om då [när 

föräldrarna besöker socialtjänsten efter att det inkommit en anmälan om att pappan varit 

våldsam mot mamman] är ju vad som har hänt, och att det inte får hända igen naturligtvis. 

Och skulle det hända igen, och ifall mannen inte flyttar på sig, så måste kvinnan ju flytta. Och 

på det viset skydda barnen. 

 

 

Det ligger en dubbelhet i att vara den som förväntas ta ansvar. Genom att tillskriva mamman 
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ansvaret för barnen visar man att hon är betrodd; har kapacitet att se till sina barns bästa och verka 

för det. Den pappa som utövar våld diskvalificerar sig här från ett sådant förtroende från 

socialtjänstens sida; det är ju hans våld de ska skyddas ifrån. Men hand i hand med ansvaret att 

skydda står skulden om man misslyckas. Precis som tidigare studier, exempelvis av Devaney (2009) 

och Douglas & Walsh (2010) tyder på, blir det så att om barnen inte skyddas från våld i hemmet är 

det mammans fel, eftersom ansvaret var hennes. Connell (1996) menar att vi lever i ett patriarkat, 

där män som grupp har ett övertag över kvinnor som grupp och får vissa strukturella fördelar av 

detta. Utifrån detta kan man möjligen förstå ovanstående resonemang, betänkandes att kvinnor 

traditionellt har varit de som haft ansvar för barnen, med att män som pappor har lite att förlora och 

mycket att vinna i anseende i förhållande till sina barn – och att det motsatta gäller för kvinnor. 

Frånvarande fäder är inget ovanligt i vårt samhälle, varken idag eller historiskt, men den nye 

moderne mannen är engagerad i sina barns liv, närvarande och omhändertagande. Mammor har i sin 

tur alltid förväntats vara just detta; att hon skulle lämna sina barn är – även om detta naturligtvis 

sker, och inte minst har skett tidigare – betydligt mer normbrytande. Den positiva synen på män 

som tar hand om sina barn kan alltså ses som en del av den patriarkaliska utdelningen. 

 

Om föräldrarna önskar stöd, anger socialsekreterarna behandling i form av samtalskontakt (separat 

eller tillsammans) eller familjebehandling som alternativ. Det framgår dock tydligt att de anser att 

en separation är den bästa lösningen för de flesta par där mannen brukar våld mot kvinnan. 

Anledningar till att hon bör gå när han använder våld kan vara att förhållandet inte längre går att 

reparera, att hon har förlorat sin tillit till honom och han sin respekt för henne, att han utgör en fara 

för henne och att det är svårt att bryta det mönster våldet utgör. Några av socialsekreterarna berättar 

att de brukar försöka ”prata ut” mannen ur det gemensamma hemmet för att mamman och barnen 

inte ska behöva flytta. I slutändan menar de dock att det är mammans uppgift att ta barnen med sig 

och flytta om pappan inte gör det, antingen till släktingar, till ett nytt hem eller till ett skyddat 

boende. Sett i ett historiskt perspektiv är det värt att notera att det inte, som förr, är socialtjänstens 

uppgift att hålla familjer samman. Att det är barnets bästa att ha tillgång till båda sina föräldrar 

betyder inte längre att de måste bo tillsammans. 

 

5.2 Våld som bristande impulskontroll 

 

Något tillspetsat kan man säga att det är mammans ansvar att bli slagen på ett sätt som inte påverkar 

barnen, men att pappas ansvar att inte låta våldet påverka barnen inte är lika framträdande. Hur kan 

detta förklaras? Kanske finns en ingång i socialsekreterarnas sätt att förstå och förklara våldet. 

Könsmaktsperspektivet, som i svensk forskning främst företräds av Lundgren (2001), gör gällande 
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att mäns våld mot kvinnor ska förstås som en del i patriarkatet. Det grova våld som kvinnor 

upplever i sina relationer med män är inte artskilt från andra våldshandlingar som alla kvinnor 

utsätts för (sexuella trakasserier på gatan etc.) utan skillnaden består i vilken grad av våld som det 

rör sig om. Ingen av socialsekreterarna i undersökningen använde sig konsekvent av detta 

perspektiv för att förklara våldet, även om uttalanden om våld som maktmedel också fördes fram. 

Vanligare var istället att peka på psykologiska faktorer eller sociala oförmågor hos mannen: 

 

Karyn: Hur ser du på anledningen till våldet? Varför slår man? 

 

Anna: Jag ser det nog som att det klickar, någonstans […]. Spärren, som de säkert också har, 

den sitter lite lösare än på de flesta andra människor. […]. Det kan handla om att inte känna 

sina känslor i tid. Man identifierar inte en känsla, som leder till ilska som leder till något som 

faktiskt är en kriminell handling. Att man inte kan hantera det, utan det bubblar bara upp. Det 

handlar om någon slags [bristande] impulskontroll och hur man löser sina konflikter. 

 

Mycket sällan i mitt material pratas det om våld som något som mannen väljer att använda sig av - 

det är snarare något som kommer över honom och som han inte kan kontrollera. Mannen är på detta 

sätt också ett offer för våldet, vilket en av de intervjuade säger explicit. Någon annan menar att 

ingen av de inblandade vinner något på att det förekommer våld i familjen – våldet ses alltså inte 

som ett verktyg eller vapen i första hand, utan som en effekt av mannens inre problem. 

 

Kvinnan kan däremot välja om hon vill stanna eller lämna mannen. Socialsekreterarna är alla 

medvetna om att detta att lämna ett våldsamt förhållande kan vara något mycket svårt, en process 

som tar lång tid och kräver flera försök från kvinnans sida. De nämner ett flertal orsaker till att 

kvinnor stannar med våldsamma män, eller går tillbaka efter att ha lämnat dem. På den direkta 

frågan om vad det är som gör att kvinnor stannar i våldsamma relationer, visar de stor kunskap om 

de komplikationer som kan uppstå; sociala, ekonomiska, känslomässiga hinder för en separation. 

Men vid nästan alla tillfällen där ett eventuellt uppbrott diskuteras under våra intervjuer är det upp 

till kvinnan att göra ett val. Häri finns kanske också en del av förklaringen till varför det är kvinnan 

som är ansvarig för att skydda barnen från våldet. Om hon väljer att stanna kvar, borde situationen 

rimligtvis inte vara värre än att hon anser sig kunna hantera den. Detta stämmer väl överens med 

Scourfields (2001) observation om att socialsekreterare tenderar att se våldsutsatta kvinnor som 

förmögna att göra val.  

 

Flera av socialsekreterarna understryker att det finns professionell hjälp att få, men att det är 

kvinnan själv som måste fatta besluten. Samtidigt nämner ett par av dem att man ibland måste 

”ställa krav” på kvinnan att skydda barnen – dvs. att lämna mannen. När jag frågar om de upplever 

att det kan vara svårt för våldsutsatta kvinnor att berätta om sina erfarenheter för socialtjänsten, av 
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rädsla för att framstå som dåliga mammor, är svaret oftast jakande. 

 
Karyn: Är det något de uttrycker? 

 

Britta: Ja, ibland: ”Vad tänker ni göra nu, tänker ni ta barnen?”. 

 

En annan av socialsekreterarna pekar på att kvinnorna visserligen kanske känner en viss oro inför 

mötet med socialtjänsten, men att det inte finns fog för en rädsla att få barnen omhändertagna, med 

tanke på hur mycket som krävs för att en LVU-ansökan ska göras. Detta resonemang bygger dock 

på att kvinnan känner till den statistik som socialsekreteraren är bekant med. Det verkar inte 

orimligt att föreställa sig att en redan orolig mamma upplever den sorts ”krav” som har nämnts 

tidigare, som ett implicit hot om omhändertagande av barnen. Forskning visar att internationellt är 

det inte ovanligt att våldsutsatta mammor ställs inför ett ultimatum om att antingen lämna mannen 

eller få sina barn omhändertagna av socialtjänsten (Scourfield 2001). Det är naturligtvis inte så att 

socialtjänstens mål är att lägga sten på börda för våldsutsatta kvinnor, genom att hota med att frånta 

dem barnen. Istället kan detta, precis som Davies & Kranes (2006) studie visar, bli en effekt av det 

faktum att man arbetar med barnet som klient. Socialtjänstens arbete går ut på att se till barnets 

bästa – inte oaktat hur det påverkar föräldrarna, men dock på deras bekostnad om det gagnar barnet: 

 
Lisa: Så vårt fokus handlar ju om barnen. Det är klart att vi hjälper kvinnorna också, det gör 

vi ju, men det är ju barnen det handlar om. Och det kan ju ibland krocka, vårt synsätt och till 

exempel [kommunal stödverksamhet]s, för de är ju väldigt fokuserade på kvinnorna, medan 

vi är väldigt fokuserade på barnen. Och om det är en mamma som bor hemma och liksom 

låter sig bli slagen...eller, ”låter sig”, jag menar att...de inte kan lämna, trots försök och 

trots...liksom, då utsätter hon ju också sitt barn för en fara. Och det tycker ju inte [kommunal 

stödverksamhet] om, när vi lägger skuld på mammorna, och jag tycker att visst, till viss del så 

är hon ju offer. Men hon är också ansvarig för sina barn. 

 

Precis som citatet ovan visar finns det ett tydligt samband mellan ansvar och skuld. Det går också 

att skönja ett mönster som visar att primärklienten för socialtjänstens barnutredare är just barnet, 

därefter är mamman i fokus. I citaten ovan nämns pappan inte alls som någon som behöver hjälp – 

vilket visserligen inte är representativt för intervjuerna som helhet, men ändå stödjer den forskning 

(se avsnitt 2.6) som säger att männen/papporna är frånvarande i socialtjänstens arbete med 

våldsutsatta kvinnor och barn.   

 

5.3 Våld som något individuellt 

 

Ett psykologiskt perspektiv gör våld till något som vissa avvikande män utsätter vissa specifika 

kvinnor för. Därmed är våldet inte en del i ett större mönster i samhället. Bilden av mannen som 

våldsam, maktlysten, dominerande, är svår att integrera med vår förståelse av en god förälder; 

tålmodig, trygg, omtänksam. Att se män som potentiella våldsverkare gör det svårt att se dem som 
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bra pappor – samtidigt som våld och dominans är manligt kodade i vår kultur. Lösningen tycks vara 

att förstå våldet som något individuellt. Återkommande i mitt material är också betoningen av varje 

familjs unika egenskaper. 

 
Karyn: Hur brukar relationen se ut mellan föräldrarna i de här familjerna där det förekommer 

våld? Kan man säga något generellt? 

 

Anna: Nej, det skulle jag inte vilja göra faktiskt. För det är så olika, jag tänker på de senaste 

jag har haft. [...] Men jag kan inte... ”ja, män som är i de här familjerna de brukar vara på det 

här sättet, och kvinnan brukar vara kuvad och liten och rädd”. Alltså nej, jag kan inte se ett 

sådant mönster. Kanske om man skulle titta på en hel population, men jag tycker att så många 

ärenden man har, lika många personligheter finns det liksom. 

 

Denna diskurs är förståelig. Jag tänkte under intervjuerna på kategorier av människor (män-som-

slår, kvinnor-som-blir-slagna, barn-som-bevittnar-våld) medan socialsekreterarna tenderade att 

tänka på specifika familjer de mött i sitt arbete, något som märks inte minst på det stora antalet 

anekdoter och berättelser i intervjumaterialet. I vardagen på socialtjänsten finns det naturligtvis en 

poäng med att se varje familj som unik. En av socialsekreterarna visar hur det ändå kan vara svårt 

att undgå en viss förförståelse i mötet med en ny familj: 

 

Lisa: Jag kan ju berätta om hur stereotypa bilder man kan ha ibland. Jag fick in ett ärende här 

en sommar, jag var ganska ny och så fick jag in det tillsammans med en kollega som jobbat 

här länge. Det var ett ärende med en ung afrikansk mamma och en svensk pappa som var 

säkert tjugo-trettio år äldre. Och där hade varit jättemycket våld, där hade varit en yxa 

inblandad och vi tänkte ”Herregud! Den här pappan har liksom utsatt den här stackars lilla 

afrikanska mamman och gift sig med henne”... Nämen, alla fördomar och så var det så roligt 

när vi träffade dem sen, för det var verkligen precis tvärtom. Det var ju hon som hade slagits! 

Och vi hade jättekul åt detta sen efteråt,  hur fördomarna ställs på kant helt. […] Men man har 

ju sina stereotypa bilder och fördomar om allt möjligt, skulle jag säga, så det får man ju vara 

lite observant på. Men jag jag tycker samtidigt att man kan gå in i ett möte och ha någorlunda 

förutfattade meningar så länge man är öppen om det och är beredd att förändra sin bild. Att 

man inte tänker att ”så är alla pappor” eller mammor, eller... 

 

Att generalisera ses som något negativt, och därmed blir det svårt att förstå fenomen som ett 

mönster. 

 

Enligt Connell (1996) upprätthålls en grupps hegemoni inte av våld primärt, men ofta med hjälp av 

ett underliggande hot om våld. Man kan alltså se (potentiellt) våldsutövande som en del av en 

hegemonisk manlighet. Inte alla män använder våld – de flesta slår inte sina barns mammor. Men 

kanske är det så att den allmänna vetskapen om att det finns män som slår kvinnor, gör något med 

relationen mellan män som grupp och kvinnor som grupp? Hur vi definierar verkligheten, om och 

om igen, får verkliga sociala konsekvenser. Och i detta fall är det inte nödvändigtvis till de 

våldsutövande männens nackdel. Om potentiellt våldsutövande är en någorlunda given del av vår 

bild av manlighet, är det inte något oerhört om mannen slår barnens mamma. Något negativt och 

icke önskvärt, men inte något otroligt normbrytande och märkligt. I förhållande till henne är han 
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nämligen man. Män slåss ibland. Pappor gör det inte, som vi ska se nedan. 

 

5.4 Föräldraförmåga 

 

Något som är intressant i ljuset av socialsekreterarnas förståelse av våldet som en oförmåga hos 

pappan att kontrollera sig, är att de inte ser ett direkt samband mellan våld mot kvinnan i familjen, 

och fysiskt våld mot barnen – detta trots den forskning som visar att dessa två former av våld ofta 

överlappar varandra (Socialstyrelsen 2009). Att bruk av våld i någon form ska ses som en riskfaktor 

även i andra relationer, är socialsekreterarna överens om. Däremot upplever de det inte som särskilt 

vanligt förekommande att pappan är våldsam både mot mamman och mot barnen. Våldet är istället 

något som riktas bara mot kvinnan. Hon kan vara så rädd för mannen att hon inte ska behöva sitta i 

samma rum vid mötet med socialtjänsten. Barnen har däremot behov av att träffa sin pappa efter att 

föräldrarna har separerat. 

 

Karyn: Vad är det som gör att det är viktigt att träffa pappa även om han är våldsam? 

 

Lisa: För pappa är en del av mig som barn också. Sen behöver man kanske inte ha en relation 

där man träffas ofta, men man behöver liksom hjälp att hantera den delen också. Att man får 

en mer nyanserad bild, för risken är om du bara lever med mamma så målar man upp pappa 

som en jättesvart demon. Och det kan ju vara så att pappa kan vara en bra pappa, inte gällande 

våld, men i viss mån ändå och kanske kunna ge den delen av sig. Men du ska kanske inte bo 

där, om han kanske träffar någon ny och där blir våld. Ja, jag tänker ändå att det ska mycket 

till för att man inte ska träffa sina... och de flesta barn vill ju det. 

 

Jag förstår det som att socialsekreterarna skiljer på sak och person; barnen ska skyddas från pappas 

våldshandlingar, inte från pappa. Det framkommer under intervjuerna att barnen mycket väl kan bli 

skrämda av våldet, och kanske också vara rädda för pappa. En av socialsekreterarna berättar om en 

sjuåring som vill ha med henne som stöd för att träffa sin pappa. Pojken längtar efter att träffa sin 

pappa men är samtidigt mycket rädd för honom. Allmänt i svensk rättspraxis gäller att barns bästa 

och barns vilja inte alltid är samma sak – ibland vet vuxna bättre vad barn behöver. I detta fall 

verkar de dock sammanfalla; barn vill träffa sin pappa, även om han är våldsam, och det är bra för 

dem att göra det. Jag ställde ingen fråga om huruvida det finns situationer där det inte är bra för 

barn att ha kontakt med sin pappa, och ingenstans i materialet ges ledtrådar om hur en sådan 

situation skulle se ut. Om de inte bedömer att barnen kan lämnas ensamma med sin pappa, ser 

socialsekreterarna övervakat umgänge (vilket innebär att en kontaktperson utsedd av socialtjänsten 

finns med i rummet) som en möjlighet att ändå få till stånd ett möte. Barn behöver sin pappa, 

oavsett vad. Socialsekreterarna verkar, precis som i Erikssons (2003) avhandling, ha en tendens att 

se våldstillfällena som isolerade handlingar, något som så länge det inte riktas mot barnen 

visserligen påverkar dem, men som kan sättas i parentes så att man kan titta på relationen pappa-
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barn i övrigt. 

 

Kerstin: Det kan ju också vara så att den förälder som slår, att den kan vara en bra förälder 

som ser till barnens behov i andra avseenden, men just inte det här med att utsätta barn för 

våld. Och en hel del säger ju ”jamen, de låg och sov, de hörde ingenting” men det tror inte jag 

så mycket på. Utan jag tror att barnen hör och förstår mer egentligen. 

 

Karyn: Så på vilket sätt kan man vara en bra förälder fastän man- 

 

Kerstin: Jomen, jag tror ju inte att det är så att man alltid slåss och bråkar, det gör man ju inte. 

Utan att det är i vissa situationer, och dessemellan kan man engagera sig, det finns både tid 

och ork att engagera sig för barnen. 

 

Oavsett vad pappa gör eller har gjort, behöver barnen honom. Vad betyder det? Som jag förstår 

socialsekreterarna, är det det faktum att mannen är barnens pappa som gör att de behöver honom. 

Betoningen ligger alltså på att vara pappa, snarare än att ”fadra” - en egenskap snarare än en 

praktik.  Att arbeta med barnavårdsutredningar är att dagligen resonera kring frågor om vad som är 

ett (tillräckligt) gott föräldraskap, och om vad barn behöver. Om vi har en stark diskurs i dagens 

samhälle som säger att pappor är viktiga för sina barn, kommer den garanterat att vara etablerad 

inom socialtjänstens utredningsenheter. Diskursen om behovet av pappa till varje pris blir begriplig 

när vi ser faderskap som en konstituerande del av dagens hegemoniska manlighet i Sverige. 

Grundläggande för hegemonisk manlighet så som den presenteras hos Connell (1996), är att den 

står i tydlig kontrast till det som förstås som kvinnligt. Kvinnor, och kvinnolika maskuliniteter, är 

underordnade den. Att ha en nära relation med sina små barn får anses vara en relativt ny form av 

manlighet i västvärlden. Denna nya man är en omsorgspappa, en man som gör hushållsarbete, tar 

hand om sina barn. Men när han gör detta, gör han något annat än vad barnens mamma gör, 

eftersom han är något annat – och det är därför hans barn behöver honom. Pappor är också män, 

men vissa delar av traditionell manlighet (kanske de delar som tillhörde den ”gamla” hegemoniska 

manligheten) måste tonas ner. Om barn behöver sina pappor för annat än försörjning får papporna 

inte vara våldsamma. De pappor som är det – erkännandet av deras existens – hotar bilden av den 

nye mannen. Manlighetens överordnade position kan bara upprätthållas genom att den finner vägar 

att accepteras av både män och kvinnor. Den nye mannen (mjuk men hård, känslig men 

beskyddande) är patriarkatets legitimitetsgrund just nu. Patriarkatet bygger i sin tur på ett 

isärhållande av män och kvinnor – den underordnade maskuliniteten är den mest ”kvinnolika”, 

tydligast manifesterad i form av homosexualitet (Connell 1996). Att vara biologisk pappa är 

tämligen riskfritt i detta avseende, i och med att mannens heterosexualitet är underförstådd. 

 

När jag frågar efter våldsutsatta mammors föräldraförmåga, är socialsekreterarna eniga om att den 

har sina brister. Till exempel uppfattar de att kvinnan i många fall blir så upptagen av att förutsäga 

mannens beteende och förhålla sig till hans önskningar, att de får svårt att fokusera på sina barn. I 
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linje med detta anses mammorna också prioritera andra saker än sina barns behov av en trygg 

hemmiljö, när de stannar hos en våldsam man. Barnens behov av stabilitet och förutsägbarhet i 

vardagen kan bli lidande, genom att mamman själv inte kan känna detta, liksom möjligheten till 

sociala kontakter. Att lära sina barn att man inte är värd att försvara, och att göra barnen förvirrade 

och osäkra genom att förneka deras upplevelser av våld är andra exempel på en bristande 

föräldraförmåga hos mammorna. Samtidigt understryker socialsekreterarna att det är möjligt att ha 

en bra relation till sitt barn även när man utsätts för våld av partnern. En av dem menar också att 

kvinnorna ofta skyddar barnen genom att söka hjälp när våldet går för långt. 

 

5.5 Ovilja att prata om mäns våld – våld som något könsneutralt 

 

I mitt introduktionsbrev, där jag sökte intervjupersoner, var jag ganska restriktiv med den 

information som gavs ut om uppsatsämnet. Det som framgick var att jag ville prata med 

barnavårdsutredare om våldsutsatta mammor. Väl i intervjusituationen ställde jag ofta frågor där jag 

definierade problematiken som ”våld mellan föräldrarna”. Detta var ett sätt för mig att hålla ämnet 

så öppet som möjligt för tolkningar från den intervjuades sida, eftersom det var deras bild av 

verkligheten som jag ville få fram. Under min första intervju lade respondenten konsekvent till ”om 

det nu är han som slår” när hon talade om mannen, precis som hon sa ”kvinnan – om det nu är hon 

som blir slagen”. Till sist kände jag mig manad att fråga henne huruvida hon ofta mötte våldsutsatta 

pappor i sitt arbete – vilket aldrig hade hänt, såvitt hon visste. Inte heller de andra socialsekreterarna 

var vana vid kvinnors våld mot män, även om någon hade stött på det vid något enstaka tillfälle (se 

avsnitt 4.3). Trots detta kom intervjuerna att följa ett mönster, där socialsekreteraren initialt pratade 

om våld i allmänna termer och därefter antingen på eget initiativ eller på min fråga definierade 

vilket våld hon talade om. Något motvilligt övergick de sedan till att prata om den våldsutsatta som 

kvinna och utövaren som man. Detta synliggör sannolikt en underliggande önskan om att vara 

politiskt korrekt. 

 

Karyn: Mmm. Och hur jobbar ni då, när ni får in en sådan anmälan? 

 

Lisa: Det är så olika, beroende på hur det ser ut. Dels beror det på vad det är som har kommit 

fram i anmälan. Hur allvarligt är det? Men man vill ju framför allt kalla kvinnan – nu utgår 

jag ifrån att det är det, för att det är det vanligaste...ja, nu är jag inte riktigt korrekt, men... 

 

I linje med detta kan man också skönja tendenser att se våldet som ett gemensamt ”projekt”, där 

mamman dels provocerar pappan, dels slår honom - om än inte med samma kraft som han slår 

henne, vilket förklaras av biologiska orsaker. Detta mönster märks också implicit i alla uttalanden 

där socialsekreterarna refererar till ”föräldrar som bråkar” snarare än ”pappor som slåss”. 
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Karyn: Om man ändå ska generalisera, hur brukar relationen mellan föräldrarna se ut i ett fall 

där det förekommer våld? Har du någon såhär..? 

 

Lisa: Jag skulle nog säga att det inte måste vara så att det är en timid liten tyst kvinna som 

liksom inte vågar yttra sig, utan många av de kvinnor som jag har träffat har varit ganska 

tuffa, både verbalt och kanske på sätt och vis till och med provocerande. Inte så att det på 

något sätt skulle berättiga att mannen gör det han gör, men man provocerar. Och det kan ju 

också vara att man provocerar så att man slipper gå och vänta på att bli slagen. Men många av 

dem kan ha en ganska provocerande attityd mot männen. Sen finns det ju också de som är 

väldigt timida och passiva, men jag tänker att det är ganska svårt att generalisera kvinnorna. 

 

Här verkar hon vända sig mot vad hon uppfattar som en stereotyp, felaktig bild av den våldsutsatta 

kvinnan och vill bredda den med en annan förståelse. Genom att påpeka att även kvinnor slår, både 

sina män och barn, och att de har del i våldet, undviker man att konservera gamla könsstereotyper 

om män som (onda, skyldiga, starka) våldsutövare och kvinnor som (goda, oskyldiga, svaga) offer. 

Istället visar man på en medvetenhet om att kvinnor inte nödvändigtvis är på ett särskilt sätt för att 

de är kvinnor, och likadant att det kan innebära mer än en sak att vara man. Jag förstår detta som en 

del av en jämställdhetsdiskurs, där det är omodernt att göra skillnad på kvinnor och män. Vad vi ser 

här är en intrikat växelverkan mellan utmanande av den hegemoniska manligheten, och 

upprätthållandet av densamma. Genom att peka på likheter mellan män och kvinnor försöker 

feminister att skapa lika rättigheter, inom vissa feministiska skolor en könsneutral värld etc. 

Betonandet av dessa likheter kan i andra sammanhang också få effekten att de bevarar status quo. 

Om man på ett socialkontor hävdar att ”det är ingen skillnad på män och kvinnor” eller ”vi 

behandlar män och kvinnor likadant” försvåras en diskussion om vad Connell (1996) kallar den 

patriarkaliska utdelningen – de strukturella fördelar män ännu har över kvinnor. Viljan att göra män 

och kvinnor lika och jämställda försvårar i detta fall möjligheten att prata om våld mot kvinnor som 

ett strukturellt problem.   

 

6. Sammanfattning och avslutande diskussion 
       

      I uppsatsens avslutande del kommer jag att sammanfatta och diskutera resultaten från analysen samt 

peka på behov av vidare forskning och intressanta frågeställningar som har väckts. 

 

6.1 Sammanfattande diskussion utifrån studiens frågeställningar 

 

De frågeställningar studien ämnade besvara var följande:  

 

- Vilka behov menar socialsekreterarna att barn som bevittnar våld i hemmet har, och hur 



27 

 

anser de att dessa bör tillgodoses? 

- Vad ser socialsekreterarna som anledningen till att våldet uppstår, och hur påverkar det hur 

de arbetar med familjerna? 

- Hur ser socialsekreterarna på mammans respektive pappans föräldraförmåga i familjer där 

pappan utsätter mamman för våld? 

 

I det följande stycket sammanfattar jag kort  i en sammanhängande form de svar studien har gett. 

 

När det förekommer våld i familjen, ser socialsekreterarna det alltså som att både mamman och 

pappan brister i sin föräldraförmåga. Pappan för att han använder våld, och mamman för att hon 

genom att stanna hos honom möjliggör att det fortsätter. Socialsekreterarna menar att det påverkar 

barn negativt på flera olika sätt att leva i våldets närhet, men att föräldrarna ändå kan ha en fin 

föräldraförmåga om man bortser från förekomsten av våld. Den bästa lösningen för att stoppa våldet 

anser de vara att kvinnan avslutar förhållandet med mannen och flyttar ifrån honom tillsammans 

med barnen. Efter separationen är det viktigt att barnen får träffa sin pappa – kanske i närvaro av 

kontaktperson under kortare stunder dagtid, men dock. Detta att en våldsam pappa är viktig för 

barnen förklaras med att alla pappor är viktiga för sina barn – pappa behövs för att han är pappa. En 

grundläggande funktion i Connells (1996) hegemoniska maskulinitet är att den förmår anpassa sig; 

är föränderlig. Detta måste den vara för att hantera de utmaningar den möter från motståndsgrupper. 

På detta sätt kan man förstå den svenska pappadiskursen som en anpassning till kravet om en 

förändrad manlighet. Som vi ser i empirin är en effekt av detta att den framskjutna position som 

pappor generellt har fått i Sverige också kommer män som slår kvinnor tillgodo. 

 

Man skulle alltså kunna säga att det viktiga inte är att vara en bra pappa, utan bara att vara pappa 

överhuvudtaget. Det verkar ligga närmre till hands för socialsekreterarna att kritisera mamman. 

Kanske beror detta på att den våldsverkande pappans tillkortakommanden är så uppenbara att de 

inte behöver nämnas mer än i förbigående. En annan förklaring är att mamman som omsorgsperson 

är en så etablerad konstruktion i vårt samhälle, att dels den enskilda kvinnan har mer att leva upp 

till, och dels att ifrågasättandet av enskilda mammor inte hotar hela bilden. Omsorgspappan 

däremot, är ny och inte särskilt djupt rotad i vår diskurs om föräldraskap, och behöver därför 

behandlas varsamt och försvaras. I ljuset av detta kan det vara intressant att påminna om Connells 

(1996) påpekande att den ihärdighet varmed den aktuella hegemoniska maskuliniteten behöver 

försvaras, säger något om kraften i det utmanade den utsätts för. 

 

I första hand förstår socialsekreterarna i min studie mannens våld som ett uttryck för hans dåliga 
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förmåga att kommunicera sina känslor. Han slåss för att han känner en maktlöshet han inte vet hur 

han ska hantera. Socialsekreterarna betonar också kvinnans del i våldet, antingen genom verbala 

provokationer eller eget våld.  På så sätt undviker de att stipulera män som förövare och kvinnor 

som offer, i enlighet med en jämställdhetsdiskurs som betonar att män och kvinnor är, eller ska vara, 

lika. Kanske är det också så att då män och kvinnor uppfattas som jämbördiga, blir det ett mindre 

övergrepp att slå en kvinna (som dessutom kan ha del i våldet) än att använda våld mot ett barn som 

inte kan försvara sig? 

 

6.2 Behov av vidare forskning 

 

När jag ställer frågor som rör barn och deras behov, reaktioner, situation, har socialsekreterarna lätt 

att svara. Även då de pekar på att barn är olika, kan de uttala sig om barn i generella termer. Man 

skulle visserligen kunna dra en kritisk slutsats om att det i vårt samhälle är accepterat att se barn 

som en någorlunda homogen grupp, vars upplevelse kan generaliseras, men anledningen till 

socialsekreterarnas säkerhet tror jag snarast är att barn är deras huvudområde. De har fått 

utbildning, har gedigen egen erfarenhet och känner att de har kunskap nog att uttala sig. Däremot 

har de svårt att prata om mamman och pappan, män och kvinnor, i generella termer. Två av dem 

säger att de inte är tillräckligt pålästa om mäns våld mot kvinnor. Ingen av dem menar att mäns våld 

mot kvinnor var något som berördes mer än flyktigt under socionomutbildningen. Under sin tid på 

socialtjänsten har tre av dem haft enstaka utbildningstillfällen om våld, en inget alls. Här behövs, 

som jag förstår det, uppenbart vidare forskning, både teoretisk och praktisk, om hur den kunskap 

som finns inom forskarsamhället ska nå ut till dem som arbetar på fältet. 

 

I övrigt kvarstår för mig de frågor som gjorde att jag från början intresserade mig för detta 

forskningsämne, nämligen hur socialsekreteraren ska se på kvinnans situation på ett sätt som bäst 

hjälper henne vidare. Hur förstå kvinnan som en aktör med ansvar och handlingsförmåga utan att 

skuldbelägga och anklaga henne? Hur hantera det faktum att våldet påverkar den kvinna som utsätts 

för det, utan att ta ifrån henne rätten att definiera sina behov? Och svårast av allt: hur ska lagstiftare 

och socialtjänstens utredare se på mammor, pappor, barn och deras behov av, och rätt till, varandra 

– och till ett liv utan våld och rädsla? Detta är stora frågor; moraliska, normativa, och därför mycket 

svåra att svara på. Trots detta – av just denna anledning – behöver vi arbeta vidare med dem. 
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Bilaga 1 
 

Introduktionsbrev via mail  

 

 

Ämne: Intervjupersoner till C-uppsats sökes!  

 

              2010-10-13 

Hej, 

  

Mitt namn är Karyn Johansen och jag läser sjätte terminen på socionomutbildningen i Lund. I höst 

skriver vi C-uppsats och jag vänder mig till er med anledning av att jag vill komma i kontakt med 

eventuella intervjupersoner. Min uppsats kommer att röra sig om mammor som utsätts för våld av 

sin partner, och jag söker nu socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. 

  

Intervjuerna kommer att ske under de första veckorna av november och tar ca en timmes tid. 

Intervjupersonen garanteras full anonymitet och väljer naturligtvis själv vilka frågor hon/han vill 

svara på.  

  

Jag vore tacksam om du ville sprida min förfrågan i din arbetsgrupp! 

  

Vid intresse kontakta mig här: karyn.johansen.XXX@student.lu.se eller ring 070-XXXXXXX. 

  

Med vänliga hälsningar, Karyn Johansen  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide – teman 

 

Att möta våldsutsatta mammor 

- På vilket sätt aktualiseras familjerna? 

- Nya ärenden och återkommande 

- Hur ofta? 

- Hur arbetar de? 

- Utbildning? Specialintresse? 

 

Föräldrarna 

- Hur ”brukar” relationen se ut? 

- Hur pratar man om våldet med föräldrarna? 

- Vårdnadshavare/icke-vårdnadshavare – skillnader? 

- Säkerhetsrutiner kring kvinnan/barnen 

- Stanna i relationen/hemmet eller lämna? 

- Egen rädsla? 

 

Barnen 

- Pratar de med barnen om våldet? Hur? 

- Vad behöver barnen? Vem tillgodoser deras behov? 

- Föräldraförmågor 

- Barnet bevittnar våld? 

- Barnet själv utsatt för våld? 

- Hur skyddar man barnen när föräldrarna bor tillsammans? 

 

 

 

 

 

 


