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Abstract 

This qualitative study aimed to examine which discourses can be found within the Child and 

Adolescent Psychiatry (BUP) and women’s shelters against domestic violence, concerning 

children that have experienced violence within the family, from two perspectives: the child’s 

need of father and of protection from violence. The study also aimed to examine which 

discourses can be found within the organisations concerning children’s well-being, how they 

define their mission concerning domestic violence and how this can affect the practical work 

with children that have experienced violence and their parents. The questions that the study 

aimed to answer were which discourses can be distinguished within BUP and the women’s 

shelters against domestic violence and how they can affect the different agencies’ view of the 

child’s need and well-being. These questions have been answered with collected interviews 

from the two respective agencies which have then been interpreted and processed through a 

critical discourse analysis from different theoretical concepts such as dominant discourses and 

service discourses in relation to Social Work, children’s need as a social construction and 

discourses of the child as a victim and an active participant. What the study showed was that 

the active participant-discourse overall was more prominent within BUP and that the victim-

discourse was more prominent within the women’s shelters against domestic violence but also 

that both discourses were distinguishable in different ways and to different extents in both 

agencies in different combinations and variations. The study also found that the discourses, in 

different ways and to different extents, also affected the agencies’ view of the child’s need of 

father and of protection from violence.     

 

Search words that have been used, in different combinations, during the literature review are: 

Children exposed to domestic violence, children exposed to intimate partner violence and 

discourses. These search words have been used in the following databases: Libris, Social 

Services Abstracts, PsycARTICLES, NCK:s (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) 

kunskapsbank. 

 

 

 

 

 

Key words: Children who have experienced domestic violence, discourses concerning the 

child as a victim and an active participant, “the best interest of the child”. 
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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftade till att studera vilka diskurser som återfinns inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och kvinnojourer i form av skyddade boenden, vad gäller barn som 

upplevt familjevåld, utifrån två perspektiv: barns behov av pappa och av skydd från våld. 

Studien ämnade även att undersöka vilka diskurser som återfinns inom verksamheterna vad 

gäller barns välbefinnande, hur de definierar sitt uppdrag gällande familjevåld samt hur detta 

kan påverka det praktiska arbetet med barn som upplevt våld och deras föräldrar. De 

frågeställningar som studien ämnade att besvara var vilka diskurser som kan urskönjas i BUP 

respektive de skyddade boendenas arbete med barnen och hur diskurserna kan påverka de 

olika verksamheternas syn på barns behov och välbefinnande. Dessa frågeställningar har 

besvarats med insamlade intervjuer från två av respektive verksamheter vilket har tolkats och 

bearbetats genom en kritisk diskursanalys utifrån teoretiska begrepp såsom dominanta 

diskurser och servicediskurser i relation till det sociala arbetet, barns behov som social 

konstruktion och diskurser kring barnet som offer och aktör. Det som framkom i studien var 

att aktörs-diskursen överlag var med framträdande inom BUP-verksamheterna medan offer-

diskursen var mer framträdande inom kvinnojourerna i form av skyddade boenden men att 

båda diskurser gick att urskönja på respektive verksamhet i olika kombinationer och 

variationer. Det framkom även att diskurserna på olika sätt och i olika hög utsträckning 

påverkade verksamheternas syn på barnets behov av pappa och av skydd från våld. 

 

Sökord som har använts, i olika kombinationer, under litteratursökningen är: Barn som 

bevittnat våld, barn som upplevt våld och diskurser. Dessa sökord har använts i följande 

databaser: Libris, Social Services Abstracts, PsycARTICLES, NCK:s (Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid) kunskapsbank. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn som upplevt våld, våld i hemmet, diskurser kring barnet som offer och aktör, 

”barnets bästa”. 
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INLEDNING 
Att som barn leva i en familj där det förekommer våld är omvälvande och kan leda till många 

negativa konsekvenser vad gäller barnets utveckling och välmående. Familjevåld är ett vanligt 

förekommande fenomen som drabbar många familjer och ett samhällsproblem. I en svensk 

omfångsundersökning framkom det att kvinnor med barn som medverkat i studien, som haft 

en våldsam tidigare make eller sambo, i 54 procent av fallen uppgav att barnen upplevt våldet 

samt att 29 procent av kvinnorna uppgav detsamma gällande en våldsam nuvarande make 

eller sambo (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001, s.8, 34f). Studier har visat 

att barn varit fysiskt närvarande, då modern blivit utsatt för någon form av våld, i en majoritet 

av de undersökta familjerna (Almqvist & Broberg, 2004, s.33; McGee, 2000, s.61). Barnen 

finns därmed ofta närvarande i rummet när mamman misshandlas och de uppfattar inte sällan 

våldet mot mamman som ett starkt hot även mot dem själva (a.a., 2004, s.71; DeBoard-Lucas 

& Grych, 2011, s.350f). Många barn som upplevt våld går emellan i försök att skydda 

mamma eller på grund av eget beteende och blir därmed själva direkt fysiskt utsatta för våldet 

(DeBoard-Lucas & Grych, 2011, s.350f; McGee, 2000, s.100f; Mullender, Hague, Imam, 

Kelly, Malos & Regan, 2002, s.207).  

 

Mer än hälften av barnen i en svensk studie hade, enligt mammorna, på något sätt blivit 

utsatta för misshandel av pappan. Det gällde exempelvis verbala hot eller kränkningar, fysiskt 

tvång, hot eller misshandel med föremål eller sexuella övergrepp (Almqvist & Broberg, 2004, 

s.34f). Emotionell misshandel mot mamman, i form av exempelvis verbala hotelser och 

kränkningar, är lika skrämmande för barnet som det är ohärdligt för kvinnan (Mullender m.fl., 

2002, s.183). De psykiska effekterna av att uppleva hot eller fara från omsorgspersoner blir 

även mer omfattande för barnet än om hotet kommer från en främling (Janson, 2010, s.6). 

Oavsett om det kan vara svårt att få en rättvisande statistisk översikt av våldets omfattning, då 

det existerar mörkertal och definitionen av vad som räknas som våld kan vara diffus 

(Johnsson-Latham, 2008, s.19), målar dessa siffror, enligt mig, upp en bild av våldet som en 

ytterst relevant problematik inom det sociala arbetets fält där många påverkas av dess 

konsekvenser, inte minst barnen som upplever våldet.  

 

I socialtjänstlagen (SoL), 5 kap. §11 rörande brottsoffer, understryks i tredje stycket att barn 

som bevittnat våld av eller mot en närstående är att betraktas som offer för brott och kan 

därmed vara i behov av särskilt stöd, vilket ger socialnämnden ett ansvar (SFS 2001:453). 

Barn konstrueras här som brottsoffer vilka därmed kan vara i behov av samhälleligt stöd. 

Enligt Föräldrabalken (FB), 6 kap. §1, får barn inte utsättas för fysisk bestraffning eller 

kränkande behandling (SFS 1949:381) och denna lag trädde i kraft år 1979 i Sverige efter 

Regeringens proposition om förbud mot aga (Prop. 1978/79:67). Lagen om förbud mot aga, 

då fysisk bestraffning av barn kriminaliserades, är därmed enligt min uppfattning central i hur 

synen på barns behov av skydd från våld utvecklats i Sverige. Förändringar i lagstiftningen 

och nya forskningsrön kring barns behov spelar med andra ord en stor roll i hur samhället 

identifierar och arbetar mot denna sociala problematik. 

 

I Kommittén mot barnmisshandels utredning definieras barnmisshandel som när ett barn 

utsätts för fysiska eller psykiska övergrepp eller försummelse, av sina grundläggande behov, 

av en vuxen. Psykiska övergrepp innefattar exempelvis om barnet tvingas leva i en miljö som 

präglas av våld eller hot om våld. Vidare skriver de om misshandelns psykiska konsekvenser 

för barnet; ”Misshandel är en traumatisk upplevelse som påverkar hela personligheten, 

förmågan till lek och inlärning, ger svårigheter i relationer samt kan ge upphov till 

beteendestörningar” (SOU 2001:72).  
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Barnkonventionen ratificerades i Sverige år 1989 (Schiratzki, 2010, s.14) och detta kan, enligt 

min mening, ses som en viktig hållpunkt i vår historia där barnperspektivet, och 

konstruktionen kring barns behov av skydd från våld, förstärktes ytterligare. Artikel 19, första 

paragrafen, i Barnkonventionen understryker barnets rätt till skydd mot olika former av 

övergrepp: 

 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder 

samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt 

våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård (Barnkonventionen, 2006).   

 

Även barnets rätt till båda sina föräldrar belyses, enligt artikel 9, första paragrafen, i 

Barnkonventionen. Barnet ska inte separeras från en förälder mot sin vilja, om det inte sker 

enligt den professionella och rättsliga bedömningen att det gäller barnets bästa, exempelvis i 

fall där det förekommer våld (Barnkonventionen, 2006). Förlust eller separation från en 

förälder är alltid ett trauma för barnet och den sorg och det lidande som det medför skall tas 

på allvar (Bowlby, 1988, s.54f; Lagerberg & Sundelin, 2000, s.135). Att ett barn reagerar med 

separationsångest från fruktan av att separeras från en omsorgsperson är, enligt 

anknytningsteorin, en naturlig reaktion eller ”grundläggande benägenhet” hos människan. 

”Hotelser om övergivande skapar inte bara svår ångest utan också vrede, oftast stark och 

intensiv, särskilt hos äldre barn och tonåringar” (a.a., 1988, s.53f). Vidare leder förlust av en 

omsorgsperson inte sällan till stor sorg och kan även bidra till utvecklandet av emotionella 

störningar såsom depressionssymptom (a.a., 1988, s.55).  

 

Kontakt med pappan efter separation kan ofta leda till ytterligare tillfällen för pappans 

utövande av våld och aggression gentemot mamman eller barnen (Mullender m.fl., 2002, 

s.202). ”Barn riskerar att bli vittne till och utsatta för våld både under och efter en skilsmässa 

eller separation” (Eriksson, 2001, s.104). Möjliga skäl till denna ökade risk i kombination 

med skilsmässa eller separation kan vara att mannen är våldsam mot kvinnan när de träffas, 

vilket oftast är i samband med upphämtning eller avlämning, eller att barnen misshandlas när 

de befinner sig hos pappan utan mammans, som i annat fall möjligtvis kan gå emellan om en 

våldssituation uppstår, närvaro (a.a., 2001, s.105). Det saknas ofta strukturerade 

riskbedömningar av barnets och mammans situation trots regelbundet umgänge med en pappa 

som slagit och risken finns även för att pappan har en alkoholproblematik vilket ytterligare 

försvårar bedömningen kring om barnets behov av skydd från våld faktiskt tillgodoses 

(Broberg, Almqvist, Axberg, Grip, Almqvist, Sharifi, Cater, Forssell, Eriksson & Iversen, 

2011, s.10). Utsagor av professionella som möter problematiken, samt kvinnor och barns 

erfarenheter av den, har visat att det inte sällan är svårt att säkerställa en trygg situation för 

kvinnor och barn som upplevt våld i familjen (Hester, 2011, s.838).  

 

Min tolkning av detta är att arbetet med familjevåld blir en skör balansgång, med en mängd 

legala regler att ta hänsyn till, för att finna vad som är det bästa för barnet. Att bedöma om ett 

enskilt barn har större behov av en nära kontakt med en pappa som utövat våld eller av att 

skyddas från hans våld, och vad som gynnar barnet och leder till minst skada, är därmed en 

svår och samtidigt oerhört viktig uppgift. 

 

Denna studie kompletterar tidigare beskrivna studier och har en relevans för den 

socialvetenskapliga forskningstraditionen då tidigare forskning tenderar att fokusera på 
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socialtjänsten och familjerättsliga frågor inom ämnesområdet (jfr. Eriksson, 2003). Denna 

studie har även en del i en tradition av diskursanalyser inom det sociala arbetet där 

exempelvis Lingås (1993) avhandling gällande etik i socialt arbete, Öhlunds (1997) 

avhandling gällande ungdomars avvikelser i det moderna samhället och Fahlgrens (1999) 

avhandling som behandlar barnavårdsarbetets diskurser ur ett genusperspektiv är föregångare.   

 

Genom att undersöka BUP och kvinnojourer i form av skyddade boenden och hur de hanterar 

dilemmat är förhoppningen att denna studie ska bidra med en fördjupad förståelse kring 

diskurserna som praktikerna på de valda verksamheterna utgår från vad gäller barnets behov 

av pappa och av skydd från våld.  

 
Diskurs 

Begreppet diskurs kan ha olika innebörd beroende på inom vilket område det används. 

Lingvisterna kan exempelvis syfta på utvidgade meningar av det talade ordet i dialog, i 

motsats till en skriven text, när de talar om diskurs. Diskursanalys fokuserar dock ofta på 

högre organisatoriska egenskaper i dialog, exempelvis en konversations struktur i början och 

slutet av en dialog. Inom social teori och analys syftar diskurs inte sällan på hur kunskap och 

social praktik struktureras, exempelvis inom hälsovård där den medicinska diskursen 

dominerar (Fairclough, 1992, s.3). En diskurs innefattas bland annat av en mängd meningar, 

metaforer och uttalanden som producerar en viss bild av någonting och olika diskurser strävar 

i sin tur efter att konstruera samma fenomen på olika sätt (Burr, 2003, s.64f). 

Diskursbegreppet kan användas som ett sätt att se på språket i sig som en social praktik och 

inte en individuell process, eller ”reflex”, till följd av en situation. Med detta menas att 

diskurs kan betraktas som en handlingsform vilken människor tar till i samspel med varandra 

och för att representera sig själva. Vidare samspelar diskurser och sociala strukturer med samt 

är en effekt av varandra (a.a., 1992/1995, s.63f, 35). Diskurser är dock mer än vad som sägs 

eller hur det sägs då diskurser även representerar outtalade ting såsom attityder eller 

beteendemönster. ”Diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden 

som passerar genom de sociala relationerna ” (Foucault, 2008, s.181).  

 

Användandet av diskurser betraktas vidare som en form av maktutövning och har därmed inte 

enbart en uttryckande eller reproducerande funktion av redan existerande maktmönster eller 

sociala system (Foucault, 2008, s.182). Det finns, annorlunda uttryckt, en tydlig koppling 

mellan diskurs, kunskap och makt då diskurser påverkar hur kunskapen om världen 

konstrueras vilket i sin tur påverkar den sociala praktiken (Burr, 2003, s.67). Vidare kan inte 

makt i ett samhälle etableras av sig själv utan producerande och reproducerande diskurser. För 

att maktutövning ska kunna ske krävs det därmed en cirkulation av diskurser kring en 

uppfattad sanning (Foucault, 1986, s.229). Makt existerar därmed överallt, genom diskurserna 

(Burr, 2003, s.79). Habermas (1986) menar att det fundamentala i makt inte handlar om att 

styra en annans vilja utan istället att det är en kommunikation med syfte att skapa en 

överenskommelse – en gemensam vilja. Makt kan därmed exempelvis innebära medborgares 

samstämda vilja, mot ett kollektivt mål, att stödja det politiska ledarskapet (s.76). Lagar och 

institutioner i ett samhälle är konstituerade kring relationer av dominans där individer och 

grupper kan betraktas som maktens bärare eller ”fordon”, vilka agerar för maktens 

reproducering (Foucault, 1986, s.231ff).  

 

Språket används inte bara för att kommunicera information utan blir även ett sätt att vara och 

att göra någonting. Genom språket kan vi exempelvis ta an en identitet som expert (Gee, 

2011a, s.2). Diskurser formas och existerar inom sociala strukturer, exempelvis lagar och 
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normer, men samtidigt medverkar diskurserna i konstruerandet av objekt och koncept som 

direkt eller indirekt formar de sociala strukturer inom vilka ramar diskurserna existerar. 

Diskurser är, annorlunda uttryckt, yttringar och påståenden inom en viss social kontext som 

påverkas av kontexten den cirkulerar inom och samtidigt bidrar till hur den sociala kontexten 

formas (Fairclough, 1992, s.63f; Mills, 2004, s.10). Detta kallas för kontextens reflexivitet – 

att det vi säger anpassas till inom vilken kontext vi befinner oss i samtidigt som det vi säger 

även påverkar kostruerandet av kontexten i sig (Gee, 2011b, s.84). Vidare befinner sig alltid 

en diskurs i motsättning till en annan, ”ingen diskurs kan etableras totalt.” Olika diskurser 

definierar verkligheten på olika sätt och därmed även det sociala handlandet och trots att vissa 

diskurser vid vissa historiska tidpunkter kan tyckas vara oemotstridda så kommer de, tids nog, 

att utmanas. Denna konflikt som uppstår kallas för antagonism (Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999, s.54f). I denna studie används begreppet diskurs som ett sätt att synliggöra 

underliggande sociala strukturer och maktmönster och där diskurserna säger någonting om 

outtalade attityder och beteendemönster.  

 
Diskurser kring barns behov och välbefinnande 
Woodhead (1997) menar att synen på barns behov säger lika mycket om kultur och personliga 

värderingar som det gör av barndom i sig (s.63). Begreppet ”behov” sätter en starkare 

markering och värdering än att exempelvis säga att det är någonting som barnet ”vill ha” eller 

”borde ha.” Barndom beskrivs ibland på ett sådant sätt att det uppfattas som ”tidlöst och 

universellt” och barns behov bedöms inte sällan utifrån observation av vuxna; professionella 

eller föräldrar. Omsorgsfulla vuxna beskrivs som de vilka kan uppmärksamma och se till 

barns behov. Detta syftar i sin tur på att barns behov kan uppenbara sig enbart genom en 

tillräckligt uppmärksam vuxens observationer och det blir därmed ett väldigt deskriptivt sätt 

att identifiera barns behov och välbefinnande. Samtidigt leder detta till ansvarskänslor och 

känslor av skuld om behoven inte uppmärksammats. Detta synsätt kan även riskera att 

framställa de som är ”i behov” som passiva och hjälplösa (a.a., 1997, s.66).  

 

Woodhead (1997) försöker vidare att identifiera var barns behov kommer ifrån och använder 

sig av olika förklaringsmodeller. Dessa är behov i barns natur, behov och psykologisk hälsa, 

behov och social anpassning samt behov och kulturella fastställanden. Behov i barns natur är 

ett synsätt där barns behov antas vara en naturlig egenskap hos barnen som går att upptäcka i 

beteendet. Behov och psykologisk hälsa är en patologisk modell för barnets behov och 

välmående där barndomsupplevelser bedöms utifrån dess eventuella effekt på mental hälsa 

senare i livet och likställda med ”barnets behov.” Här är det inte egenskaper hos barnet som är 

i huvudfokus utan istället utfallet, exempelvis av relationsdynamiken mellan förälder och 

barn. Denna modell används inte sällan inom barnavårdsarbete (s.69ff).  

 

Behov och social anpassning handlar om hur barns behov, utifrån ett behovskoncept, är 

relativt och inte enväldigt. Barns behov kan med andra ord skilja sig åt beroende på kulturell 

kontext. Denna modell påminner om den patologiska modellen men behovet bedöms här av 

relationer och den sociala miljön lika mycket som av universell kunskap kring människans 

natur. Vidare är behovskonceptet beroende av underliggande värderingar kring vilka mönster 

av tidiga relationer som är önskningsvärda, vad barnet ”bör växa upp som” och idéer kring 

”det goda samhället.” Modellen kring behov och kulturella fastställanden hör inte samman 

med barns natur, mentala hälsa eller sociala anpassning. Det handlar istället om auktoritativa 

utlåtanden av experter, exempelvis vad gäller utbildningsväsendet, kring barns behov. Det kan 

exempelvis gälla att barn sägs ha ett behov av att lära genom musik och fantasifull lek. Dessa 

är behov som är kulturellt fastställda, utifrån vuxna värderingar, och sedan presenterade som 
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en nödvändig psykologisk del av barnen själva (a.a., 1997, s.72ff).  

 
Barn som bevittnar, exponeras för, utsätts för eller upplever våld  

Det finns en mängd olika begrepp som kan användas när det gäller barn som bevittnar, 

exponeras för, utsätts för eller upplever våld och övergrepp. Begreppet barn som far illa kan 

betraktas som ett samlingsbegrepp, vilket vanligtvis förknippas med omsorgssvikt, men som 

även innefattar barn som upplever våld. Barnets grundläggande behov blir inte tillgodosedda 

när barnet lever i en hemmiljö präglad av ”ständig vaksamhet, rädsla eller ren skräck för vad 

som kan hända” (Almqvist & Broberg, 2004, s.10). Det existerar dock en begreppsförvirring 

vad gäller barn som far illa där vissa begrepp syftar till direkta handlingar eller beteenden, 

andra till den psykosociala miljön och ytterligare några till barnet (Lagerberg, 2001, s.10). I 

denna studie kommer fokus dock att ligga på begrepp som är mer förknippade med just denna 

specifika våldsproblematik. När det talas om barn som bevittnar, exponeras för, utsätts för 

eller upplever våld går det att fundera kring vilken innebörd som dessa begrepp besitter och 

vilken eventuell påverkan användandet av de olika begreppen skulle kunna ha på tolkningen 

av barnens situation.  

 

Att bevittna någonting skulle kunna tolkas som att stå vid sidan av en händelse som en 

utomstående betraktare, exempelvis att bevittna ett brott. Nationalencyklopedins (2012a) 

definition av bevittna lyder att ”vara närvarande för att se något händelseförlopp.” Även 

forskning inom ämnet problematiserar begreppet barn som bevittnat våld då de menar att det 

är missvisande och kan leda till att våldets påverkan på barnet underskattas samt att begreppet 

”barn som vittne till våld” kan leda tankarna till att barnet står utanför händelsen (Eriksson, 

Oranen, Solberg & Bø Vatnar, 2007, s.8; Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2008, s.17). 

Barn som bevittnat våld mot mamma kan även benämnas som delaktiga vittnen då de inte 

enbart kan ses som vittnen eftersom att våldet sker i barnets egen hemmiljö (Hydén, 1995, 

s.162). Att exponeras för någonting definieras som att utsättas för (Nationalencyklopedin, 

2012b), exempelvis att utsättas för solens strålar, och att utsätta för definieras i sin tur som att 

”göra till föremål för påfrestande behandling” (Nationalencyklopedin, 2012c). Båda dessa 

begrepp riskerar att porträttera barnet som ett passivt objekt för andras handlande. Talar man 

istället om att uppleva lyder definitionen att ”vara med om [något] som direkt berörd part 

[...]” (Nationalencyklopedin, 2012d).  

 

Det kan därmed ses existera en betydande skillnad mellan begreppen barn som bevittnar, 

exponeras för, utsätts för eller upplever våld vad gäller innebörd. Denna studie kommer  att 

använda sig av begreppet barn som upplever våld, med tanken att lägga fokus på barnet som 

en direkt berörd part, med undantagsfallet lagtexter eller direkta citat från exempelvis 

officiella dokument eller tidigare forskning.   

 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm, som sedan spreds till resten av Sveriges 

kommuner, kom till från en ”vilja att förstå barn och unga och orsaken till deras problem”, 

då några nytänkande läkare och pedagoger såg ett särskilt behov av att hjälpa barn med 

exempelvis psykiska eller sociala problem. Dessa pionjärer startade sedan så kallade 

barnpsykiatriska rådgivningsbyråer under 1920-talet. Till en början utvecklades 

verksamheten i ”två parallella spår”, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och den psykiska 

barn- och ungdomsvården (PBU), den förstnämnda med fokus inom klinisk vård och den 

andra som rådgivningsbyråer inom omsorgsnämnden. Under år 2000 slogs de två spåren 
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samman till BUP med tanken att ”patienterna lättare ska kunna få stöd av såväl öppenvård 

som klinikansluten vård när behov finns” (BUP, 2009a). Utgångspunkten i arbetet med barn 

och unga på en BUP-verksamhet är att förståelsen av människan ska ske utifrån flera olika 

perspektiv. Faktorer som kan bidra till en individs hälsotillstånd kan vara biologiska, sociala 

och psykologiska. Verksamheten erbjuder behandling såsom rådgivande samtal, 

medicinering, beteendeträning samt familjeterapi och personalen består av exempelvis 

psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor (a.a., 2009b). Barn- och ungdomspsykiater 

betraktas inte sällan som experter vilka besitter ”svar för att reducera vår osäkerhet, vårt 

tvivel och vår oro” (Hertz, 2008, s.36). 

 

Resultat från en amerikansk kvantitativ studie visade att de undersökta barnen, som hade 

kontakt med en barn- och ungdomspsykiatrisk poliklinik och hade en livshistoria av 

exponering för våld (fysiskt, sexuellt, i familjen eller i närmiljön) hade ökad allvarighetsgrad, 

oberoende av ålder eller beteendestörningsdiagnos, gällande sin psykiatriska problematik 

(Ford, Gagnon, Connor & Pearson, 2011, s.3326). Kihlblom (2000) talar om den känsliga 

frågan om föräldrars medverkan i att barnet utvecklat psykiatriska symtom och menar att det 

lätt kan uppfattas som ett skuldbeläggande av föräldrarna. ”Denna fråga kan vara svår att 

hantera för både föräldrar och barnpsykiater, såväl känslomässigt som på ett mer teoretiskt 

plan” (s.78). Detta leder till tanken att det kan vara svårt att ta upp frågan om våld i hemmet, 

då det handlar om föräldrarnas medverkan till barnets mående och kan uppfattas 

skuldbeläggande. Denna svårighet synliggörs i en studie av Hedtjärn, Hultmann & Broberg 

(2009) där det även framkom att var femte mamma till barn som behandlats på BUP hade 

varit utsatt för våld (s.3244, 3247).   

 

Kvinnojoursrörelsens stöd till barn 
Kvinnojoursrörelsen kom till år 1971 i England och år 1975 startades den första kvinnojouren 

i Sverige (Jeffner, 1999, s.8). ”Att det var kvinnor som arbetade för andra kvinnor var en 

solidaritetstanke som fortfarande är en viktig del i kvinnojoursrörelsen” (Bylund, 2008, 

s.292). Kvinnojourer byggdes till en början upp i mindre grupper av kvinnor, ”basgrupper”, 

dit kvinnor kunde, enligt denna solidaritetstanke, komma och tala om sina erfarenheter av 

våldsutsatthet. En viktig del av kvinnojourernas arbete har varit synliggörandet och 

kunskapsspridningen om mäns våld mot kvinnor (Jeffner, 1999, s.8f). Olika kvinnojourers 

arbete och förhållningssätt kan skilja sig åt men de förenas av en grundtanke att arbeta mot 

alla former av mäns våld mot kvinnor och att ge stöd till kvinnor som utsatts för våld 

(Eriksson, 2009a, s.41). Ett fokus på stöd till mammorna, som försöker att skydda sina barn på 

skyddade kvinnoboenden, är ett perspektiv ur en omsorgssynpunkt som kan urskönjas,”[...] 

ett perspektiv på barn där barns behov av vuxnas omsorg, stöd och skydd betonas” (a.a., 

2009a, s.49). Däremot är det viktigt att inte glömma bort barnens egna upplevelser av att leva 

som gömda och det är kvinnojourernas ansvar att gå bortom omsorgsperspektivet och även 

göra barnen delaktiga. Detta är dock inte alltid helt oproblematiskt om dilemman uppstår där 

barnets upplevelser inte är förenliga med mammans perspektiv (a.a., 2009a, s.49f). 

 

Ett skyddat boende kan se olika ut gällande exempelvis antalet anställda, antalet 

boendeplatser, om det finns särskilda barnpedagoger eller inte samt hur det praktiska arbetet 

är utformat. Båda skyddade boenden som är medverkande i denna studie har anställd personal 

samt särskilda barnansvariga. Jag har valt att presentera ett skyddat boende, vilket har 

avidentifierats, för att skapa en bild av hur det kan se ut.  

 

Denna kvinnojour i form av skyddat boende tar emot våldsutsatta kvinnor och barn och bistår 
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exempelvis med stöd och rådgivning under vistelsen på boendet samt hjälp med olika 

myndighetskontakter, stöd vid rättegångar och liknande. Utöver arbetet med kvinnorna och 

barnen som vistas på boendet bistår kvinnojouren även med stödjande och rådgivande samtal 

över telefon eller vid besök på boendet. Personalen består av anställd personal, med 

befattningar såsom kurator och barnpedagog, samt ideellt arbetande. Det finns en särskild 

barnverksamhet som syftar till att ”barnens behov ska tillgodoses samt att synliggöra 

barnperspektivet.” Det skyddade boendet samverkar även med exempelvis socialtjänsten och 

polismyndigheten (Skyddade boendets verksamhetsberättelse, 2011).  

 

År 2010 bodde det 31 kvinnor och 37 barn på boendet, sammanlagt 68 boende, och 

föräldrarna hade gemensam vårdnad om 35 av dessa barn. Umgänge mellan barnet och 

pappan pågick i 16 fall, medan mamman och barnet vistades på boendet, och skedde oftast 

tillsammans med kontaktperson genom socialtjänsten (Skyddade boendets statistik, 2010).   

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna studie syftar till att studera vilka diskurser som återfinns inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och kvinnojourer i form av skyddade boenden
1
 vad gäller barn som 

upplevt familjevåld utifrån två perspektiv: barns behov av pappa och av skydd från våld. 

Studien ämnar även att undersöka vilka diskurser som återfinns inom verksamheterna vad 

gäller barns välbefinnande, hur de definierar sitt uppdrag gällande familjevåld samt hur detta 

kan påverka det praktiska arbetet med barn som upplevt våld och deras föräldrar. 

 

- Vilka diskurser kan urskönjas i BUP respektive de skyddade boendenas arbete med barnen? 

- Hur kan diskurserna påverka de olika verksamheternas syn på barns behov och 

välbefinnande?  

 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka dessa skilda verksamheter, BUP och skyddade boenden, 

som kommer i kontakt med barn vars pappa utövar våld mot mamma i sitt dagliga arbete, 

utifrån ett diskursperspektiv. Studien avgränsas även vad gäller antalet intervjuer, vilket är 

fyra gruppintervjuer totalt, två på vardera verksamhet samt på pappas våld mot mamma, och 

inte ”våld i nära relationer” eller våld av ensamstående föräldrar. Detta främst då mammor 

som blivit utsatta för våld och deras barn vistas på skyddade boenden.  

 
TIDIGARE FORSKNING 
För att kunna undersöka barns behov av pappa och av skydd från våld, samt vilka diskurser 

kring detta som kan urskönjas i de olika verksamheterna, krävs en grundläggande förståelse 

kring problematiken och begreppen familjevåld samt vilka konsekvenser det kan leda till, 

främst för barnet, och hur barnet kan komma att hantera våldet. Vidare är det relevant att 

presentera diskursen om ”barnets bästa”, då det är ett återkommande begrepp och en diskurs 

som används av professionella i sina bedömningar av barnets behov. Det är dock ett begrepp 

utan någon självklar definition och som inte är helt oproblematiskt, därmed presenteras även 

dilemman kring ”barnets bästa” och hur det kan användas i praktiken under en egen rubrik.  

 

 

                                                           
1
 Kvinnojourer i form av skyddade boenden kommer vidare att benämnas endast som skyddade boenden. 
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Familjevåld 
För att uppnå en bättre förståelse av familjevåld är en bra utgångspunkt att se till ”vardagliga 

exempel” kring situationer där ilska uppstår i en familj. Argsint beteende är vanligt 

förekommande inom familjer och fyller en funktion ur ett evolutionsperspektiv. Ilskan är inte 

sällan en reaktion på en rädsla och ängslan för förlust. Om exempelvis ett barn på grund av 

dumdristigt beteende försätter sig i en risksituation, såsom att springa rätt ut på en bilväg, kan 

barnets föräldrar agera med ilska gentemot barnet som en resultat av rädslan för en eventuell 

förlust till följd av risksituationen (Bowlby, 1988, s.103). ”[...] vreden kan [...], på rätt ställe, 

vid rätt tidpunkt och i rätt grad bidra till att upprätthålla dessa livsviktiga långsiktiga 

relationer” (a.a., 1988, s.105). Det är när ilskan överstiger vissa gränser och övergår till våld 

som den evolutionära relationsupprättande funktionen börjar att brista, uppfattar jag. Men 

exakt var dessa gränser dras kan vara svårare att upptäcka.  

 

Begreppet våld kan upplevas för snävt när det gäller att definiera familjevåld, då det 

exempelvis missar att inkludera psykologisk misshandel eller försummelse. Det kan även, i 

andra avseenden, betraktas som för brett då vissa former av fysisk aggression inte kan räknas 

som familjevåld (Barnet, Miller-Perrin & Perrin, 2005, s.13). Begreppet våld innebär, i denna 

studie, familjevåld och därmed främst våld riktad mot barnets mamma och inte direkt fysiskt 

våld mot barnet. Våld direkt riktad mot barnet tas även i beräkning men våld riktad mot 

barnets mamma, som är i huvudfokus, räknas också in som psykisk misshandel av barnet. 

Våld behöver inte innebära direkt hot eller användning av fysisk styrka utan kan även 

innefatta maktutövning som begränsar barnets valfrihet på olika sätt, exempelvis hur barnet 

får ”handla, tänka eller känna”, eller tillför skada på barnets självkänsla (Broberg m.fl., 2011, 

s.12f). Emotionell misshandel kan beskrivas som ”[...] ett misslyckande i fråga om att skapa 

en utvecklingsmässigt adekvat och stödjande miljö” (Benjaminson, 2008, s.108), vilket även 

stämmer in på våldsbegreppet i detta fall.  

 

Det finns olika former av barnmisshandel som kan delas in i fyra kategorier i 

kombinationerna aktivt-passivt och fysiskt-psykiskt övergrepp. Dessa kategorier är aktiv fysisk 

misshandel, passiv fysisk misshandel, aktiv psykisk misshandel och passiv psykisk misshandel. 

Aktiv fysisk misshandel kan exempelvis innefatta fysisk bestraffning av barnet, i ett 

uppfostringssyfte, eller okontrollerat våld som inte har med uppfostran att göra utan istället 

handlar om att ”hämningsmekanismer bryts igenom.” Inom denna kategori ryms även direkt 

sexuellt våld. Passiv fysisk misshandel kan exempelvis handla om försummelse av barnets 

grundläggande fysiska behov, att utsätta barnet för risk att skadas eller att inte skydda barnet. 

Aktiv psykisk misshandel kan exempelvis vara att barnet utsätts för ”tyst våld” i form av 

likgiltighet, att föräldern har orealistiska förväntningar på barnet utifrån utvecklingsnivå eller 

”terrormetoder” som att låsa in barnet eller andra former av hotelser eller tvång (Lagerberg, 

1998, s.14f). ”Barnet kan få höra och känna att det inte har någon betydelse vad det tycker 

eller vill. Bara de stora räknas; barnet kränks och underkänns” (a.a., 1998, s.15). Passiv 

psykisk misshandel kan innebära att föräldrarna, på grund av egen problematik, inte kan 

tillgodose barnets behov av uppmärksamhet, kontakt och emotionell närvaro av 

omsorgspersonerna. Det kan även innefatta ”övergrepp utan kroppskontakt”, såsom 

exhibitionistiska beteenden från den vuxna i barnets närhet (a.a., 1998, s.15).  
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Konsekvenser av våldet för barnet 
Barnets strategier för att hantera våldet 
I en internationell studie framkom det i 41, det vill säga 85 procent av de intervjuade 

familjerna, att barnen hade varit fysiskt närvarande då modern blivit utsatt för någon form av 

våld (McGee, 2000, s.61) medan det i en svensk studie framkom att barnen hade varit fysiskt 

närvarande i rummet då misshandel mot mamman skedde i 77 procent av fallen av totalt 74 

barn. Nästan hälften av barnen i den svenska studien, 45 procent, hade varit i direkt fysisk 

kontakt med någon av föräldrarna då misshandeln skedde (Almqvist & Broberg, 2004, s.33). 

Då våldet sker i barnens hemmiljö är det svårt för dem att undkomma det, även om de inte 

fysiskt befinner sig i samma rum som föräldrarna när våldshändelser sker, och barn som 

upplever våld kan använda sig av både fysiska och psykiska strategier i sin hantering av 

våldet. De fysiska strategierna innefattar att barnet agerar aktivt, genom att exempelvis fysiskt 

gå emellan för att försöka skydda mamma och syskon. En psykisk strategi kan vara att barnet 

väljer att dra sig tillbaka genom att låtsas som att det inte sker. Barnet kan även fysiskt fly 

från platsen eller använda sig av andra säkerhetsstrategier för att skydda sig själv, sina syskon 

och sin förälder (DeBoard-Lucas & Grych, 2011, s.350f; McGee, 2000, s.100f; Mullender 

m.fl., 2002, s.207).  

 

Studier har visat att barn inte sällan tar till den fysiska strategin att ingripa under 

våldssituationer för att försöka förhindra att deras omsorgsgivare tar skada. Upplevelsen av 

fara gentemot barnet själv kan därmed tolkas som mindre påtaglig än det upplevda hotet 

riktad mot barnets förälder och barnen uttryckte sällan någon oro över sig själv då denna oro 

istället var riktad mot föräldrarna (Almqvist & Broberg, 2004, s.71; DeBoard-Lucas & Grych, 

2011, s.350f). Två intervjuade flickor i en studie hade exempelvis berättat hur de försökt få 

sin pappa att sluta våldta sin mamma. Den ena flickan hade försökt att fysiskt dra bort sin 

pappa under våldtäkten och den andra, som då var i 4 till 5-årsåldern, hade gått in i rummet, 

klättrat upp i sängen och skrikit åt sin pappan att sluta och därmed försökt att få det sexuella 

våldet att upphöra genom sin fysiska närvaro i rummet (McGee, 2000, s.100f).  

 

Utifrån ovanstående resonemang är det min mening att även om barnen har strategier för att 

hantera våldet är det inte säkert att de är särskilt funktionella. Det är därmed viktigt att vara 

medveten om att det i vissa fall istället kan leda till att barnet far ännu mer illa, exempelvis 

om barnet använder den fysiska strategin att gå emellan i ett försök att bryta upp våldet och då 

själv blir en måltavla för direkta fysiska övergrepp.  

 

Våldets konsekvenser för barnets föräldra- och kamratrelationer 

Våldet får stora konsekvenser för barnets relation till sin våldsutsatta mamma då hennes 

hantering av våldet försvårar mödraskapet (Mullender m.fl., 2002, s.176). Då mamman 

tvingas att ständigt vara på sin vakt kan det leda till fysisk och emotionell utmatthet, vilket tar 

bort från mammans energi att spendera på sina barn. Våldet kan även påverka mödraskapet på 

ett sådant sätt att mamman exempelvis ber barnen att hålla tyst eller sänder dem tidigt i säng 

för att undvika utbrott från pappans sida på grund av barnen eller, i värsta fall, att hon själv 

slår dem för att minska skadan jämfört med om pappan hade slagit (a.a., 2002, s.159). Utöver 

de direkta konsekvenserna av våldet får det även indirekta konsekvenser som ett resultat av 

exempelvis föräldrastress till följd av våldet, vilket visat sig ha en signifikant relation till 

försämrad föräldraförmåga. Föräldrastress har även visat sig ha en koppling till barnets 

problematik (Huth-Bocks & Hughes, 2007, s.248).  

 

I vissa fall blir barnen, oftast pojkar, aggressiva gentemot sin mamma och uppvisar liknande 
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beteendemönster som den våldsutövande pappan (McGee, 2000, s.82). Barnen kan även 

försöka att skydda sina mammor genom att inte berätta för henne hur mycket de känner till 

om våldet eller hur det påverkar dem. Vidare kan detta leda till att mammorna lever i en 

illusion kring att de stannar i det våldsamma förhållandet för barnens skull medan barnen 

oftast själva önskar att föräldrarna skulle separera (Mullender m.fl., 2002, s.176). Vissa barn 

blir oerhört måna om mammans välmående och beskyddande av henne, en typ av 

tvångsmässigt omvårdnande, medan andra barn, särskilt mindre barn, utvecklar ett starkt 

anknytningsbeteende och blir väldigt klängiga med ett behov av att alltid ha mamman inom 

synhåll (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003, s.190ff; McGee, 2000, s.83). Vidare kan barnet 

uppleva känslor av skuld eller skam och beskylla sig själv för att inte ha agerat annorlunda i 

en situation, exempelvis att ha sprungit till grannen för hjälp när mamman blev misshandlad 

istället för att gömma sig, och det blir därmed en tanke om att barnet hade kunnat förhindra 

händelsen. Dessa känslor av skam och skuld är det viktigt för barnet att få hjälp och stöd i att 

bearbeta (a.a., 2003, s.195; Øvreeide, 2001, s.50).  

 

Våldet kan även, förståeligt nog, ge konsekvenser för barnets relation med pappan som utövat 

våld. Inte sällan blir barnen väldigt rädda eller nervösa för honom och relationen till pappan 

kan ändra skepnad efter att barnet upplevt hans våld mot mamma gentemot hur relationen såg 

ut, i barnets ögon, innan detta skedde. Många barn känner även ilska gentemot pappan och en 

känsla av att ha blivit svikna. Inte sällan är känslorna gentemot pappan som utövat våld 

väldigt blandade och svåra att renodla. Barnen kan uppleva väldigt motstridiga känslor 

(McGee, 2000, s.84ff). Då våld riskerar att föda våld är det inte heller ovanligt att ett mönster 

av våld i familjen kan fortgå i generationer då barnet kan lära sig att våld är ett accepterat 

medel av kontroll att använda sig av i samspelet med andra (Bowlby, 1988, s.101; Pritchard, 

2004, s.13). Våld i hemmet är en faktor som kan påverka barnets anknytningmönster med sina 

omsorgspersoner negativt (Garbarino, 1999, s.44). Om barnet är osäker på föräldrarna och 

deras tillgänglighet för att tillgodose dess behov kan det leda till skapandet av en otrygg 

ambivalent anknytning vilket exempelvis leder till att barnet utvecklar en ökad benägenhet för 

separationsångest och en rädsla för att utforska världen (Bowlby, 1988, s.106, 149). I ett hem 

där det förekommer våld och där pappan kanske inte är emotionellt närvarande eller finns 

tillgänglig för att tillgodose barnets behov och mamman, på grund av våldet, inte heller är 

tillgänglig skulle det, enligt min uppfattning från ovanstående resonemang, kunna tänkas att 

barnet utvecklar en otrygghet och en känsla av osäkerhet till omvärlden. Detta, i sin tur, kan 

även påverka barnets möjligheter att knyta nya relationer.  

 

Konsekvenser av våldet kan innefatta att barnets utveckling och lärandeprocess hämmas, 

såsom att barnet utvecklar språksvårigheter eller att barnet behöver byta mellan skolor vilket 

försenar lärandet (Broberg m.fl., 2003, s.191; Mullender m.fl., 2002, s.206f). Svårigheter i 

kamratrelationer och social isolering är ytterligare möjliga konsekvenser av våld i hemmet 

vilket leder till att barnets sociala utveckling tar skada, exempelvis genom att barnets 

självkänsla sjunker i avsaknad av goda kamratrelationer. Detta har visat sig ske både när det 

handlat om direkt och indirekt våld mot barnet. Det kan handla om att barnet inte tillåts ta 

med sig vänner hem, att barnet skäms och medvetet väljer att inte ta med sig en vän hem när 

pappan är hemma, att barnet förbjuds att gå ut och träffa vänner och så vidare. Att barnet har 

möjlighet att skapa och bibehålla kamratrelationer är en viktig del av barnets utveckling som 

försvåras då det förekommer våld i hemmet (Broberg m.fl., 2003, s.191; McGee, 2000, s.90f). 

Denna försvåring av att skapa och bibehålla kamratrelationer kan även härledas ur en 

irritabilitet och aggressivitet, till följd av det psykiska traumat, som kan leda till att barnet 

exempelvis blir mobbat eller själv mobbar andra barn (a.a., 2003, s.191).  
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Våldets trauma 

Traumatiska situationer, såsom att bli utsatt för våld, betecknas som ett kumulativt trauma när 

händelserna har skett vid upprepade tillfällen. Dessa upprepade händelser påverkar barnets 

känsla av tillit och trygghet i en negativ riktning och om barnet inte får möjlighet att bearbeta 

traumat kan det leda till psykiska besvär, exempelvis utvecklandet av Posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) (Benjaminson, 2008, s.110f). ”Barn som bevittnat våld mot mamma 

har i betydligt högre utsträckning än barn i allmänhet olika symtom på psykisk ohälsa” 

(Broberg m.fl., 2011, s.9). De faktorer som visat att barn som löper större risk att uppleva våld 

i hemmet gäller även för att barnet ska löpa större risk att utveckla olika störningar (Meltzer, 

Doos, Vostanis, Ford & Goodman, 2009, s.497). Olika barn reagerar dock olika, som unika 

individer, på svåra händelser vilket påverkas exempelvis av barnets egna resurser och 

möjligheter till stöd, samt att ett barn far illa innebär inte automatiskt att det leder till 

utvecklandet av bestående men såsom psykiska störningar (Broberg m.fl., 2003, s.184; 

Mullender m.fl., 2002, s.206f). ”Vi ser ibland, t.ex. i rapporteringar i media, att man utgår 

från att ett barn som varit med om något extremt kränkande eller våldsamt skulle vara 

traumatiserat” (a.a., 2003, s.184). Det finns inte ett typiskt ”syndrom” för barn som upplevt 

våld i familjen då även syskon som lever tillsammans i en våldsam familj kan reagera olika på 

samma händelser (Mullender m.fl., 2002, s.206f).  

 

Min tolkning blir därmed att även om det går att skapa bild av vilka möjliga konsekvenser 

som våldet kan leda till för barnet går det inte att förutse hur familjevåld kan komma att 

påverka ett individuellt barn. Det går ändå att se att familjevåld är någonting som barnet, i 

allra högsta grad, upplever och är en direkt berörd part av och inte ett passivt vittne till.  
 
Diskursen om ”barnets bästa”  
I FB 6 kap. §2a, framkommer det att barnets bästa ska vara avgörande för beslut kring 

vårdnad, boende och umgänge. I bedömningen av vad som är barnets bästa ska särskilda 

faktorer tas i beräkning, såsom risk för våld i hemmet och barnets behov av ”en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna” (SFS 1949:381). Även artikel 3 i Barnkonventionen 

understryker att barnets bästa ska ”komma i främsta rummet” gällande alla åtgärder som rör 

denne (Barnkonventionen, 2006), där främsta rummet syftar till att barnets intresse inte alltid 

kan väga tyngst (Hammarberg, 2006, s.11). Det finns däremot en oklarhet i 

barnskyddsregleringen kring hur begreppet ska tolkas och vad som bör bedömas som barnets 

bästa (Eriksson, 2001, s.106; Leviner, 2011, s.339). Det existerar även ett rättsligt 

föräldrafokus där föräldrarnas rätt till sitt barn inte sällan väger tungt i rättssalen. Detta kan ha 

sin förklaring i att föräldrarätten står i lagen medan Barnkonventionen endast har ratificerats 

och därmed inte gäller som svensk lag (a.a., 2011, s.336f). Detta leder mig till tanken om att 

barnets bästa kan få ge vika åt exempelvis föräldrarnas intresse, vilket givetvis blir särskilt 

problematiskt i fall där det förekommer våld i familjen, indirekt eller direkt riktat mot barnet, 

då barnets rättigheter inte har samma konkreta lagstöd som föräldrars rättigheter.  

 

”Barnets bästa” har ingen klar definition och innebörden kan också förändras över tid. Vad 

som uppfattas vara barnets bästa idag kan komma att ifrågasättas inom en snar framtid och 

vad som är det bästa för ett barn behöver inte vara det för ett annat (Dahlstrand, 2004, s.43; 

Leviner, 2011, s.100; SOU 2005:43). Det existerar en osäkerhet inom socialtjänsten gällande 

definitionen av ”barnets bästa” och socialsekreterare har påtalat en upplevd frustration, 

osäkerhet och kompetensbrist kring barnsamtal och barnets utveckling vilket i sin tur 
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försvårar möjligheten att göra adekvata bedömningar av barnets situation (a.a., 2011, s.334). 

Vidare kan barnets behov bedömas utifrån fyra skilda kategorier eller perspektiv – barnets 

behov utifrån psykologiska beskrivningar, utifrån patologiska konsekvenser av vissa 

barndomsupplevelser, behov utifrån vad som bedöms vara mest kulturellt anpassningsbart 

samt behov utifrån vilka barndomsupplevelser som värderas högst inom samhället. Dessa 

kategorier hålls sällan isär vad gäller bedömningen av barnets bästa (Woodhead, 1997, s.75).  

 

Tendenser har synliggjorts kring upprätthållandet av en norm kring umgänge, som utövas av 

familjerättssekreterare, där barnets rätt till och behov av båda sina föräldrar försvaras. ”[...] de 

ska inte ’straffas’ för vad en förälder gjort genom att bli fråntagen kontakten med föräldern” 

(Eriksson, 2003, s.301f). Vidare synliggörs ett antagande kring att ingen kontakt är mer 

skadligt för barnets utveckling än att barnet har kontakt med en pappa som utövat våld mot 

mamma (Eriksson, 2005, s.125). En familjerättsfilosofi som är för kontakt mellan pappor och 

barn kan få allvarliga konsekvenser i fall där det förekommer familjevåld medan det, där 

familjevåld och dess möjliga konsekvenser för barnets vålmående uppmärksammas, istället 

kan leda till stora begränsningar vad gäller pappornas deltagande i barnets liv (Featherstone & 

Peckover, 2007, s.187).  

 

Begreppet ”barnets bästa” kan även problematiseras utifrån övervakat umgänge eftersom att 

det är ett sådant tillfälle då de allmänna principerna kring vad som anses ingå i definitionen av 

vad som är det bästa för barnet kan ifrågasättas (Forsberg & Pösö, 2007, s.190). Grunden i det 

övervakade umgänget ligger i tanken att separation från en förälder är en stor förlust för 

barnet vilket riskerar att skada barnet (Bowlby, 1988, s.54f; a.a., 2007, s.193f; Lagerberg & 

Sundelin, 2000, s.135) och att det gynnar barnet att ha fortsatt kontakt med sin biologiska 

förälder. Detta ska dock ske under säkra förhållanden då umgänget är övervakat på goda 

grunder. Ibland är tanken även att dessa övervakade umgängestillfällen ska stimulera till att 

relationen mellan förälder och barn återskapas och att barnet uttrycker en egen vilja att 

fortsätta träffa den biologiska föräldern. Vidare utgår vad som anses vara det bästa för barnet 

utifrån de vuxnas tolkningar
2
 (Forsberg & Pösö, 2007, s.193f, 207).  

 

Synen kring att barnet har behov av pappa är en sällan ifrågasatt sådan där en närvarande 

pappa betraktas som viktig för barnets utveckling och att kontakt efter skilsmässa därmed 

behöver ordnas. Även om familjevåld leder till extra trygghetsåtgärder vad gäller denna 

kontakt blir inte vikten av faderskapet särskilt ifrågasatt (Keskinen, 2005, s.44). I 

Storbritannien exempelvis läggs det en tyngd på bibehållandet av fader-barn relationen och 

det anses inte sällan vara i linje med barnets bästa. Vidare riskerar kvinnor som ställer sig 

emot idén om att den våldsamma pappans kontakt med barnet är för barnets bästa att bli 

framställda som agerande aktörer enligt en hemlig agenda mot sin före detta partner i ett 

försök att exkludera honom från att vara involverad i barnets liv (Mullender m.fl., 2002, 

s.193). 

 
Gelles (2005) menar att bibehållandet av ursprungsfamiljen bör vara ett viktigt mål att sträva 

efter i barnskyddsarbete men att fokus inte bör ligga på detta som det enda eller yttersta målet 

då ett sådant förhållningssätt snarare riskerar att ge mer skada än nytta för barn i vissa fall, 

exempelvis om det förekommer våld. Det viktigaste är att barnets trygghet och välfärd alltid 

                                                           
2
 Diskursen om ”barnets bästa” innebär inte sällan en tolkning enligt ett barnperspektiv, där utgångspunkten är 

de vuxnas tolkningar, och är därmed inte detsamma som barnets eget perspektiv, utifrån barnets tolkningar.  
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kommer i första hand, även om detta motstrider bibehållandet av den nuvarande 

familjestrukturen (s.338). I vårdnadskommitténs betänkande gällande vårdnad, boende och 

umgänge i förhållande till barnets bästa, föreslås att gemensam vårdnad inte ska komma på 

fråga i fall där det handlar om våld, övergrepp eller annan kränkande behandling i familjen, 

oberoende av vilken familjemedlem våldet riktas mot. Vidare skriver de att det uteslutande 

ska handla om att barnets behov tillgodoses vad gäller umgänge och att riskbedömning för 

umgänge och vilka konsekvenser det kan ha för barnet måste göras om våld har förekommit. 

Det understryks även att, om barnet riskerar att fara illa av umgänget, överväganden måste 

göras om inte barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar får ge vika för 

barnets behov av skydd (SOU 2005:43).  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
På grund av sin särskilda ontologiska och epistemologiska grund gällande exempelvis språket 

och dess roll i världens sociala konstruktion, går inte diskursperspektivet att kombinera med 

olika teorier hursomhelst, då vissa teorier kan gå emot det diskursiva perspektivets 

grundläggande premisser. Diskursperspektivet kommer i en ”paketlösning” av 

sammanhängande teori och metod. De grundläggande, socialkonstruktionistiska, filosofiska 

premisserna måste accepteras innan ett diskursperspektiv kan appliceras i forskningen. 

Användandet av ett diskursperspektiv kräver därför en god kännedom om dess filosofiska, 

teoretiska och metodologiska grund (Winther Jørgensen och Phillips, 1999, s.10). Detta har 

jag tagit hänsyn till i denna studie och har därefter valt att använda mig av den diskursiva 

”paketlösningen” genom att hålla en tydlig koppling mellan studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt, teoretiska ram och analysmetod samt se till att dessa olika beståndsdelar inte 

”krockar” med varandra gällande den filosofiska ontologin och epistemologin. För att 

tydliggöra detta ytterligare presenteras vidare socialkonstruktionismen och dess koppling till 

denna specifika studie. 

 

Socialkonstruktionism 
Burr (2003) lyfter fram olika huvuddrag som kännetecknar socialkonstruktionismen. För det 

första kan den betraktas som en kritik mot den positivistiska idén om att kunskapen om 

världen, som den verkligen är, kan avslöjas genom objektiva observationer och 

varseblivningar (s.2f). Chalmers (1999) illustrerar detta genom att påpeka hur två personer 

som ser på exakt samma föremål ändå kan se olika saker, vilket är en indikator på att världen 

är mer än vad som kan förnimmas genom observationer (s.24f). Enligt 

socialkonstruktionismen betraktas vidare synen på världen som kulturellt och historiskt 

kontextberoende. Hur världen ter sig beror därmed på inom vilken kontext man befinner sig. 

Synen på barndom är ett exempel som har genomgått flertal förändringar över tid. Förståelsen 

om världen är specifikt sammankopplad med den kulturella och historiska kontexten och är 

även ”produkter” av den specifika kontexten. Ett sätt att förstå någonting kan därmed inte ses 

vara överlägsen eller närmare ”sanningen” än ett annat, enligt det socialkonstruktionistiska 

perspektivet (Burr, 2003, s.2ff).  

 

Kunskapen och förståelsen av världen anses vara en produkt av mänsklig interaktion, inom 

vilka ramar vardagsverkligheten konstrueras och formas (Berger & Luckmann, 1966, s.10; 

Burr, 2003, s.4). Social interaktion, och särskilt språket, är därmed av stort intresse inom 

socialkonstruktionismen. Vardagsverkligheten konstrueras med andra ord inte genom 

objektiva observationer av hur ”världen egentligen är” utan istället genom ständigt pågående 

sociala processer människor emellan. Kunskap och social handling är sammankopplade och 

olika sociala konstruktioner kan leda till olika handlingar. Vissa sociala handlingar 
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upprätthålls inom de sociala konstruktionerna medan andra exkluderas. Det existerar även 

maktrelationer i relation till dessa som påverkar vilka handlingar och attityder som är tillåtna 

för vissa människor och vilka som inte är det (a.a., 2003, s.4f).  

 

Socialkonstruktionism är även anti-essentialistisk vilket innebär att världen och människor 

inte anses ha någon ”sann essens” eftersom att de är en produkt av sociala processer. Detta 

innebär i sin tur en någorlunda radikal ståndpunkt där människor, till skillnad från exempelvis 

traditionell psykologi, inte blir begränsade till en viss personlighet eller identitet.  

Även realism ifrågasätts, där kunskap anses vara en direkt avspegling av verkligheten. 

Människor konstruerar istället sina egna versioner av verkligheten genom social interaktion. 

Det finns därmed inte heller någon ”sanning” eller objektiv fakta. Kunskap betraktas alltid 

utifrån något perspektiv och perspektiv kan skilja sig åt. 

 

Kunskap ses även som historiskt och kulturellt specifik. Därmed kan inte exempelvis 

psykologiska teorier ses som bestående eller allomfattande kunskap då de är bundna till 

historia och kultur. Socialkonstruktionismen har riktat kritik till traditionell psykologi då den 

anses antyda att västvärldens syn på världen är den rätta, vilket sedan påtvingas andra kulturer 

(a.a., 2003, s.5ff). Människans förståelse av världen kommer från andra människor, både 

historiska föregångare och de som lever nu. Vi föds in i en värld av redan existerande 

”konceptuella ramar” av vår kultur. Dessa koncept tillhandahålls och reproduceras via språket. 

Språket ses därmed som ett förhandsvillkor för tankeprocesser (a.a., 2003, s.7f). Berger och 

Luckmann (1966) talar om internalisering och hur människan inte föds som 

”samhällsmedlem” utan snarare blir det genom processer där denne ”tar över” andra 

individers livsvärld och sedan modifierar den utifrån sig själv – socialisationen sker primärt 

med de närstående i det sammanhang individen föds in i, vilket kan ses exempelvis ur ett 

klassperspektiv (s.155). 

 

Genom språket konstrueras världen och det ses därav inte enbart som en uttrycksform. 

Användning av språket betraktas då även som en handlingsform vilken kan leda till praktiska 

konsekvenser. Traditionell psykologi söker inte sällan efter svar inom en individ medan 

socialkonstruktionism istället söker efter svar i den sociala interaktionen med andra och yttre 

påverkan såsom sociala strukturer, ekonomi och så vidare, som kan leda till social 

problematik. Istället för att exempelvis patologisera ett barn, som har inlärningssvårigheter, 

skulle en socialkonstruktionist se till inlärningssvårigheterna som ett resultat av interaktion 

mellan barnet, lärarna och andra aktörer. Socialkonstruktionismen tar därmed avstånd från den 

patologiserande modellen av traditionell psykologi och lägger istället ett fokus på interaktion 

och sociala processer. Slutligen fokuserar socialkonstruktionism mer på sociala processer än 

på strukturer. Förklaringar söks inom den sociala interaktionens dynamik och kunskap 

betraktas inte som någonting en person har eller inte har utan snarare som någonting 

människor gör och skapar tillsammans (a.a., 2003, s.7ff). Språket har med andra ord en 

huvudroll i socialkonstruktionismen och befinner sig i ständig förändring (a.a., 2003, s.46). 

Tankar och språk ses som två oskiljbara fenomen som påverkar varandra – språket konstruerar 

våra upplevelser av oss själva och omvärlden (a.a., 2003, s.62).  

 

Barns behov som social konstruktion 
Inom interaktionen mellan människor reproduceras och konstrueras den så kallade common-

sense kunskapen, det som blir ”allmän kunskap” vilken nästan tas för given (Berger & 

Luckmann, 1966, s.35). En social konstruktion kan inte vara oundviklig utan kommer till som 

ett resultat av exempelvis historiska händelser (Hacking, 1999, s.6f). Begreppet övergrepp 
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mot barn kan betraktas som en konstruktion. Med detta menas inte att handlingen i sig, att 

begå övergrepp mot ett barn, är konstruerad utan att det är konceptet om övergrepp mot barn 

som är en konstruktion (Gelles, 1979, s.45; Hacking, 1999, s.125f). Även konceptet kring 

barndom kan betraktas som en social konstruktion (James & Prout, 1997, s.8) och är ett 

begrepp som måste förstås i relation till den samhälleliga kontext där den uppkom (Hendrick, 

1997, s.35).  

 

Den allmänna synen på barn har förändrats över tid och under många århundraden betraktades 

barn som ”små vuxna.” Konceptet kring barn som i behov av vuxnas omsorg, kärlek, stöd och 

skydd från ”världens grymheter” är en relativt ny tankegång (Burr, 2003, s.3f; Crain, 2011, 

s.3) som har kommit till så sent som under de senaste hundra åren (Barnett m.fl., 2005, s.15). 

För att ett fenomen ska ses som ett socialt problem som kräver intervention från staten måste 

det först definieras och inrättas som ett sådant (Lonne, Parton, Thomson & Harries, 2009, 

s.19). Detta är vad som skedde med begreppet övergrepp mot barn när det, som ett av de 

tidigaste socialpolitiska idealen, konstruerades som ett socialt problem. Detta socialpolitiska 

ideal grundades bland annat i en vilja att skifta fokus från det tidigare begreppet plågeri mot 

barn, vilket förknippades med social klass och betraktades som ett fenomen som skedde i 

fattiga familjer, till begreppet övergrepp mot barn vilket medvetet presenterades som ett 

fenomen som skedde oberoende av klasstillhörighet (Hacking, 1999, s.134). Konstruktionen 

av barndom måste även förstås i relation till konstruktionen av moderskap eller andra 

vårdnadsgivarroller då kvinnor inte sällan tar det primära ansvaret för barnavård (Kitzinger, 

1997, s.174f).  

 

Under 1800-talet, i den engelska kontexten, sågs familjen som en privat sfär där pappans rätt 

dominerande och staten fick därmed överväga hur pass långt de kunde bryta sig in i familjens 

sfär för att säkerställa barns välbefinnande. Det handlade om en balansgång mellan statens 

inblanding i beskyddandet av barn och hur mycket ansvar som mammorna själva skulle få 

bära. Den legala kontexten under denna tidsepok blir därmed viktig för att första hur det 

kommer sig att barns behov och välbefinnande inte tidigare blev en, av auktoriteten, moralisk 

angelägenhet (Pierson, 2011, s.84f).  

 

Under diskussioner som skedde inom The American Medical Association år 1961 i USA så 

formades begreppet övergrepp mot barn för att klassificera det särskilda fenomenet (Hacking, 

1999, s.133f). Upptäckten av detta fenomen som ledde till konstruktionen av övergrepp mot 

barn skedde av en grupp barnläkare under denna tid som, med hjälp av röntgenbilder, kunde 

upptäcka läkta frakturer på spädbarn, som åsamkats av vårdnadshavarna, vilket först kom att 

benämnas The Battered Baby Syndrome (a.a., 1999, s.136). På grund av att fenomenet i större 

utsträckning uppmärksammades av exempelvis den medicinska professionen, som ett resultat 

av bland annat teknologiska framsteg för att upptäcka skador på barn som åsamkats av 

missförhållanden i hemmet, så blev övergrepp mot barn ett etablerat socialt fenomen i 

västvärlden under 1900-talet (Lawrence, 2004, s.67). Plågeri mot barn hade betraktats som 

någonting hemskt men det hade inte existerat samma rädsla för fenomenet som det gör 

gällande övergrepp mot barn, det talades inte om risk på samma sätt och förövarna 

betraktades inte som ”sjuka” då de inte tidigare befann sig inom det medicinska 

undersökningsintresset (Hacking, 1999, s.134f). Övergrepp mot barn fick en ny ”moralisk 

tyngd” och konstruerades som det värsta tänkbara brottet vilket i sin tur påverkade de 

professionellas, exempelvis polisen och socialtjänstens, arbete och förhållningssätt (a.a., 1999, 

s.125f). Detta kan därmed, enligt min mening, betraktas som en milstolpe vad gäller den 

sociala konstruktionen kring barns behov av skydd från våld i USA, vilket även haft en 
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påverkan på övriga västvärlden.  

 

Vad gäller den sociala konstruktionen kring barns behov i Sverige kan vi förflytta oss 

ytterligare ett århundrade tillbaka i tiden i ett försök att kartlägga hur den framträtt och 

konstruerats inom den specifika kulturella och geografiska kontexten. Under mitten av 1800-

talet, i takt med teknologins framfart, västvärldens ekonomiska utveckling och den 

begynnande industrialiseringen, aktualiserades barnens situation i Sverige. Barnarbetslöshet, 

till följd av ökad maskinering, ledde till att många barn strövade runt på gatorna och i början 

av 1900-talet avskaffades barnarbetet. År 1902 genomfördes ett antal barnavårdsreformer för 

att arbeta mot de ungas ”sedliga förvildring.” Det infördes bland annat en ”vanartslag” som 

innebar att samhället kunde gå in, mot föräldrarnas vilja, och tvångsomhänderta barn under 15 

år som blivit vanartade eller försummade. En ny barnavårdslag trädde i kraft år 1924 och 

ingripande av samhället genom barnavårdsnämnd skedde nu i fall där misshandel eller 

vanvård, till följd av brister hos föräldrarna, skedde i hemmet som ansågs kräva ”särskilda 

uppfostringsåtgärder.” Dessa uppfostringsåtgärder kunde innefatta  förmaning till föräldrarna, 

aga eller, om detta inte var tillräckligt, omhändertagande för ”skyddsuppfostran” (Holgersson, 

2004, s.52f). Denna historiska utveckling kan ses som den begynnande konstruktionen av 

diskursen kring barns behov av skydd i Sverige. 

 

I takt med att FN:s barnkonvention ratificerades i Sverige år 1989 och Barnombudsman 

inrättades har fokus på barn och barns behov ytterligare stärkts  (a.a., 2004, s.151). Barns 

behov av att exempelvis skyddas från våld, som idag betraktas som en självklarhet, har 

därmed inte alltid varit självklart, enligt min tolkning. Även om fenomenet våld mot barn har 

existerat genom historien har synen på barns behov av skydd från våld förändrats och, genom 

språket, konstruerats som en social problematik. Idén om barn som i behov av ”särskilda 

uppfostringsåtgärder”, i form av exempelvis aga, tyder på att barn sågs vara i behov av viss 

fysisk bestraffning då samhället kunde gå in och uppfostra dem om föräldrarna inte ansågs ha 

tillräcklig förmåga att själva uppfostra sina barn. Barn har därmed inte alltid betraktats som i 

behov av skydd från våld eller som aktörer vilka har rätt att få sin röst hörd, även om denna 

syn, i min mening, kan upplevas som en väldigt förankrad ”common-sense kunskap” i dagens 

samhälle.  

 

Dominanta diskurser och servicediskurser i relation till det sociala 
arbetet 
Healy (2005) talar om dominanta diskurser, med fokus på de hon benämner som den 

biomedicinska, rättsliga samt den neoklassiska ekonomiska diskursen, och hur de påverkar på 

vilket sätt hälso- och välfärdsinstitutioner ser exempelvis på klienternas behov och hur den 

formella rollen som socialarbetare formas. De dominanta diskurserna har även en stark 

påverkan på vad som räknas som ”det rätta sättet” att gå tillväga och formar de kontexter 

inom vilka det sociala arbetet utförs. Healy menar att hon ser en risk i att de dominanta 

diskurserna överskuggar alternativa synsätt på kunskap vilket i sin tur begränsar 

handlingsalternativen för att ta itu med olika sorters problematik inom det sociala arbetets fält. 

Servicediskurser, exempelvis den psykologiska och den sociologiska diskursen, har haft en 

stor inverkan på det sociala arbetets fält och socialarbetarprofessionen under historien (s.17ff).  

 

Healy (2005) påpekar hur det, trots att det sociala arbetet främst har sin konstruktion inom 

servicediskurserna, är viktigt att som socialarbetare även vara insatt i de dominanta 

diskurserna (s.48). Är socialarbetaren exempelvis insatt i den neoklassiska ekonomiska 

diskursen så kan argument kopplade till den diskursen, såsom kostnadseffektivitet, användas  
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för att vädja till de högre beslutsfattande instanserna, istället för att enbart stödja 

beslutsförslaget på det sociala arbetets humanitära grunder. Att vara insatt även i de 

dominanta diskurserna kan därmed användas som en fördel i det sociala arbetet (a.a., 2005, 

s.19). Det kan dock uppstå skillnader mellan hur servicediskurserna och de dominanta 

diskurserna konstruerar klientens behov vilket i sin tur kan leda till konflikt för 

socialarbetaren och Healy (2005) menar att det därför är av vikt att kunna reflektera kritiskt 

över diskurserna, i synnerhet till servicediskurserna då socialarbetaren till störst del formas av 

de perspektiven (s.48).  

 

I figur 1.1. går det att utläsa de olika diskurskategorierna och hur de samspelar med varandra:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 1.1. ”Discourses in interaction: highlighting dominant discourses” (Healy, 2005, s.18). 

 

Barnskyddsdiskursen: samhällets skydd till barn som upplevt våld  
Konstruktionen av den så kallade barnskyddsdiskursen gick från en medicinsk-social till en 

socio-legal diskurs, vilket innebar att identifiering av riskfaktorer för att ett barn skulle kunna 

fara illa fick en ny rättslig tyngd i arbetet mot övergrepp mot barn. Den socio-legala 

barnskyddsdiskursen gjorde det därmed möjligt att skydda barn även om det saknades 

kliniska bevis på våld eller övergrepp (Lawrence, 2004, s.72). Detta innebar även ett 

fokusskifte från en medicinskt orienterad till en juridiskt orienterad diskurs (a.a., 2004, s.82). 

Den medicinsk-sociala barnskyddsdiskursen har ett fokus på individuell patologi, det vill säga 

att det alltid finns någon, exempelvis en förälder, eller någonting, såsom barnskyddssystemet, 

att skylla på för övergreppen eller för att ha misslyckats i att förutse och förhindra dem. 

Denna diskurs har dock fundamentala brister då den, på grund av sitt fokus på individuell 

patologi, missar att se till den sociala kontextens betydelse och bidragande faktorer, såsom 

fattigdom eller diskriminering (Jack, 1997, s.660; Lawrence, 2004, s.83). Även den socio-

legala diskursen har dock blivit utsatt för kritik (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & 

Kaunitz, 2007, s.43). Den socio-legala barnskyddsdiskursens utgångspunkt från en 

sjukdomsmodell leder till en övertro i riskanalysens möjligheter att upptäcka ”högrisk-fall” 

(Jack, 1997, s.670). Jack (1997) menar vidare att barnskyddsdiskursen även brister vad gäller 

barns empowerment och att lyssna samt respektera de ungas egna perspektiv (s.674f).  

 

Den så kallade ”Nordamerikanska modellen” följer en mer socio-legal liknande diskurs där 

fokus legat på bevisutredning av våld eller hot om våld medan det, i Nordeuropa och 

Skandinavien, ligger ett fokus på ”familjestöttning”, det vill säga där problemet anses ha sin 
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grund i familjekonflikt eller dysfunktionella familjemönster av social och psykologisk 

karaktär. Problemet bemöts därmed av många olika aktörer genom rådgivning, stöd och terapi 

(Lonne m.fl., 2009, s.38). Det professionella arbetet inom barnskyddsdiskursen sker enligt 

diskurser kring den avvikande familjen satt i relation till bilden av den normala familjen 

(D’cruz, 2004, s.103). Att sätta det normala i relation till det avvikande, att definiera och 

utpeka det som avviker för att sedan kunna sätta in åtgärder för att ”rätta till” det avvikande 

och ”upprätthålla det normala”, kan ses som användandet av en diskursiv makt, ”det normalas 

makt.” Alla avvikelser betraktas dock inte som sociala problem utan de gör det först när de, i 

relation till andra och samhället i stort, upplevs hota något ”moraliskt värde” i samhället 

(Fahlgren, 1999, s.229). ”I normalitetsdiskursen indelas normalitet och avvikelse enligt ett 

dikotomiskt tänkande” (Öhlund, 1997, s.199).  

 

Barnskyddsdiskursen kan vidare betraktas som en dominant diskurs kring ”den normala 

familjen” där bevis om övergrepp mot barnet, och därmed avvikelse från den normala 

familjen, får stora konsekvenser för barnet och dess familj (D’cruz, 2004, s.106) som kräver 

åtgärder från samhället. Diskursen kring den avvikande familjen, i detta fall, är familjen där 

det förekommer våld i relation till den normala familjen, där det inte förekommer våld. 

Fahlgren (1999) menar att barnavårdsarbete präglas av det hon kallar för ”den linjära tidens 

diskurs.” Inom denna diskurs finns en grundläggande tanke eller idé om att det är möjligt att 

förutse och styra utfallet av det sociala arbetet utifrån kunskap om hur det sett ut tidigare i 

relation till hur det ser ut i nuläget (s.177f). ”Den diskursiva innebörd som här skapas är att 

det är möjligt att göra framtidsprognoser om individuella avvikarkarriärer och samhällshot” 

(a.a., 1999, s.178). Avvikelser identifieras eller förutses och åtgärder sätts in för att bidra till 

upprätthållandet av normalisering – en ”gräns för den sociala ordningen” skapas med hjälp av 

kunskap, makt och sociala praktiker (a.a., 1999, s.178, 184). Mellberg (2002) problematiserar 

dock användandet av en sådan ”åtskiljandets diskurs”, mellan ”vi” och ”dom” eller ”de 

normala” och ”de avvikande”, när det gäller våld och övergrepp i familjen. Detta då hon 

menar att en sådan diskurs, vilken betraktar våld och övergrepp i familjen som ett ”marginellt 

fenomen”, inte stämmer väl överens med verkligheten för många av dessa kvinnor och barn. 

”Omfattningen och spridningen av detta våld i alla sociala skikt, bland människor som är 

socialt integrerade i samhället, pekar mer mot ”normalitet” än avvikelse” (s.420).  

 

Det existerar ett dilemma kring om det är möjligt att skapa en enad barnskyddsdiskurs, då den 

utredande och den ”familjestöttande” rollen i barnskyddsarbete och förebyggande socialt 

barnavårdsarbete kan upplevas okompatibla med varandra (Jack, 1997, s.668). Det kan ses 

finnas systemiska motsägningar mellan tre olika arbetsområden; familjevåldsarbete, 

barnskyddsarbete och arbete med barnkontakt, som alla möter problematiken familjevåld. 

Detta kan härledas ur att de olika områdena exempelvis har skild historik och kultur och att de 

skiljer sig åt i sina professionella diskurser vilket innebär att det skapas motsägelser vilka i sin 

tur försvårar ett enat arbete för att komma åt familjevåld. Familjevåldsarbete är arbete 

specifikt riktad mot problematiken familjevåld och kan exempelvis vara en form av tillflykt, 

främst för den vuxna eller våldsoffret. Barnskyddsarbete innefattar arbete där barnet är i 

huvudfokus (Hester, 2011, s.839f). Hester (2011) påpekar att även om fokus ligger på barnet 

kan arbete för mammans trygghet visa sig vara ett bättre sätt att även säkerställa barnets 

trygghet, än om fokus enbart ligger på att skydda barnet (s.846).  

 

Kvinnojourerna ingår i kategorin familjevåldsarbete där de skyddade boenden är en sådan 

tillflykt dit tanken till en början varit att främst den våldsutsatta kvinnan, våldsoffret, med sina 

eventuella barn ska erbjudas skydd, hjälp och stöd. Socialtjänsten och även BUP kan istället 
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ses som verksamheter som bedriver barnskyddsarbete. På BUP är barnet i huvudfokus och där 

sker även arbete med familjen för att familjen sedan ska kunna agera som hjälp och stöd till 

barnet. 

 

Diskurser kring barnet som offer och aktör 
Det finns två framträdande diskurser kring barnet och hur denne, inom barnskyddsarbete, 

betraktas, exempelvis i fall där det förekommer våld, som kan vara svåra att balansera. Dessa 

diskurser är barnets-som-offer-diskursen och barnet-som-aktör-diskursen
3
.   

 

Barnets röst i rättsliga frågor som rör vårdnad, boende och umgänge har sedan 1990-talet 

stärkts i svensk lag, efter att lagstiftningen anpassats i anslutning till ratificeringen av FN:s 

Barnkonvention år 1989 (Eriksson & Näsman, 2008a, s.83f; Øvreeide, 2001, s.190). Det 

framkommer i Barnkonventionens artikel 12 att barnet, i förhållande till ”ålder och mognad”, 

ska ha rätten att uttrycka sin åsikt gällande processer som rör denne (Barnkonventionen, 

2006). Barnet ses därmed som en aktiv aktör med rätt till delaktighet i dessa familjerättsliga 

processer. Det är dock svårt att finna en balans mellan barnet som egen aktör i relation till 

dennes behov av vuxnas skydd och detta leder inte sällan till dilemman. ”Tvetydigheten kan 

också formuleras som en spänning mellan ett omsorgsperspektiv på barn som betonar deras 

behov av beskydd, ledning och kontroll från vuxna, och ett rättighetsperspektiv där barnet ses 

som medborgare och därmed aktör” (Eriksson & Näsman, 2008a, s.44). Barnets rätt till egna 

rättigheter har därmed mötts av kritik, bland annat för att rättighetsbegreppet kan tolkas på 

olika sätt. Schiratzki (2010) förklarar det som att ”[...] samspelet mellan autonomi och skydd 

inte är klargjort, för att rättigheter för barn allt för ofta formulerar mål som motsäger 

varandra och för att rättigheterna uppfattas som konfliktdrivande” (s.37). Då FN:s 

barnkonvention endast har ratificerats och inte gäller som svensk lag så kan barnets rättigheter 

tolkas som en moralisk rättighet snarare än en legal rättighet. Vissa rättighetsgrupper vill dock 

att lagföring av barnets rättigheter ska ske för att ge dem lagskydd (a.a., 2010, s.37f).  

 

Barns möjligheter att agera som en aktör kan försvåras av dennes förmåga, om barnet 

exempelvis inte har lärt sig att tala. Barnet kan även sakna insikt i sin situation eller vilka 

valmöjligheter som finns och vilka konsekvenser de olika valen kan leda till. ”Barnet kan 

behöva skyddas från konsekvenserna av sitt val” (a.a., 2010, s.40). Det kan vara viktigt att 

poängtera att en aktörs-diskurs för barn inte bör innebära att huvudansvaret läggs på barnet, 

som faktiskt befinner sig i en väldigt sårbar position där denne kanske slits mellan lojalitet 

mot föräldrarna och sina egna känslor och upplevelser. Ibland kan det vara nödvändigt, även 

inom en aktörs-diskurs, att betrakta barnet som ett offer i behov av vuxnas skydd. Att barnet 

ses som ett subjekt utesluter inte att barnet ändå, i vissa fall bör betraktas som ett objekt, 

exempelvis för andras handlande, som kan behöva skydd och stöd (Eriksson, 2009b, s.430; 

Eriksson & Näsman, 2008b, s.43; Mattsson, 2006, s.218). ”Först när barn uppnått vissa 

kunskaper och erfarenheter bör det enskilda barnet betraktas som ett subjekt i såväl 

utvecklingspsykologisk som juridisk mening, med därtill hörande rättigheter” (Mattsson, 

2006, s.218). Barnets rätt till stöd, skydd från våld och delaktighet i de processer som rör 

denne behöver inte utesluta varandra (a.a., 2008c, s.271). 

 

                                                           
3
 Har i denna studie valt att fokusera främst på offer och aktörsaspekten istället för kategorier kring barnet som 

subjekt eller objekt. Begreppen offer och aktör behöver inte utesluta varandra och kan existera i olika 

kombinationer – de står inte i direkt motsats till varandra, enligt min uppfattning. 



20 

 

Jack (1997) ställer sig frågande till i vilken utsträckning samhället är beredd att berättiga de 

unga och i vilken ålder, och under vilka förutsättningar, vi ska låta barnet få styra och ge 

denne mer inflytande över sin egen situation. Är det möjligt för samhället att agera som ett 

stöd, en lyssnare och som rådgivare till de unga utan att ta över rollen som beskyddare 

(s.666)? När barnet ses som ett offer och i behov av vuxnas skydd och beslutstagande kring 

vad som är ”det bästa för barnet” riskerar det att leda till en exkludering. Barnskydd blir då ett 

sätt att begränsa barnets frihet vilket exempelvis motiveras med barnets avsaknad av 

kompetens och kapacitet att agera som egna aktörer, innan de uppnått en viss ”mognad” 

(Qvortrup, 1997, s.86f).  

 

METOD 
Bryman (2008) förklarar att det, inom den kvalitativa metoden, ligger ett fokus på ord snarare 

än kvantitet i insamlingen samt analyseringen av data. Det är en tolkande och inte sällan 

konstruktionistisk metod där språket är centralt (s.366). Utgångspunkten ligger i 

undersökningspersonens perspektiv vilka samlas in som öppen och mångtydig empiri 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.17). Kvalitativ metod ger, enligt Silverman (2010), utrymme 

för djupare analyser där exempelvis hur olika konstruktioner reproduceras kan undersökas 

(s.118). Valet av metod bör fastställas i enlighet med forskningens syfte och vad det är för typ 

av frågor som ska besvaras. Kvalitativ metod söker att svara på ”hur-frågor” till skillnad från 

kvantitativ metod som snarare söker att svara på ”hur många-frågor” (a.a., 2010, s.9ff). En 

kvalitativ ansats har därmed valts för denna studie då ambitionen varit att undersöka dessa 

verksamheter och urskönja diskurser som existerar inom dem genom språket som används av 

de professionella som är verksamma där. Språket är av stort intresse inom den kvalitativa 

ansatsen och det är en tolkande process att söka efter diskurser.  

 

Studien har vidare tagit inspiration från den socialkonstruktionistiska vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten enligt vilken kunskapen om världen skapas i samspel mellan människor, 

snarare än att kunna samlas in genom objektiv observation kring hur världen verkligen ser ut, 

och där ingen kunskap betraktas överlägsen en annan. Kunskapen kan därmed skilja sig åt 

beroende på kontext (Burr, 2003, s.4). Detta har även påverkat studien vad gäller valet av 

metod och analysmetod och jag har inte varit ute efter att finna ”sanningen” utan istället 

intresserat mig för att finna tendenser och urskönja mönster. Utgångspunkten för 

slutledningen har varit en abduktiv ansats, vilket innebär användandet av ett ”hypotetiskt 

övergripande mönster” i tolkningen av fall. Abduktionen har sin utgångspunkt i empirin men 

kan även kombineras med teori för att upptäcka ”mönster som ger förståelse.” Enligt den 

abduktiva slutledningsprocessen sker en växling mellan teori och empiri där de ”omtolkas i 

skenet av varandra.” Abduktionen kan vidare förklaras med sökandet efter ett underliggande 

mönster som ska förklara ett enskilt fall eller fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.55f).  

 
Metodval för datainsamling 
Silverman (2010) tipsar om möjligheten att ”låna” data från andra, exempelvis handledaren 

som troligen delar ett gemensamt forskningsintresse och inte sällan redan har insamlad data 

som kan te sig relevant för det nya forskningsprojektet. Silverman beskriver vidare hur de 

flesta forskare är positiva till att ett intresse visas för deras insamlade data och att det kan leda 

till nya tankar och idéer som även hjälper dem att gå vidare i sin egen forskningsprocess, 

därmed kan det ses som en vinst för båda parter. Att samla in sin egen data ger i de flesta 

discipliner, enligt Silverman, inte extrapoäng då det istället är kvaliteten på dataanalysen som 

väger tyngst (s.220). Inför denna studie fanns redan insamlat material tillgänglig att ”låna” i 
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form av ett antal intervjuer som två erfarna forskare har genomfört med yrkesverksamma 

inom två BUP-verksamheter samt två skyddade kvinnoboenden på olika orter. Dessa 

intervjuer var otranskriberade och hade ännu inte blivit analyserade vilket innebar att datan 

var väldigt färsk. Användandet av detta material motiveras med att det är en vinst för båda 

parter då jag fick tillgång till obearbetad data och forskarna fått hjälp med 

transkriberingsprocessen och eventuellt idéer från studiens resultat och analys. Informanterna 

har kontaktats och godkänt min användning av intervjumaterialet i denna studie. En möjlig 

kritik till användandet av redan insamlat intervjumaterial kan vara att jag inte fått styra 

intervjuerna exakt så som jag vill, enligt mitt specifika syfte, vilket kan påverka svaren. Jag 

anser dock att det ändå varit gynnsamt att använda detta insamlade material då intervjuerna 

var genomförda av två erfarna forskare som är väldigt insatta i ämnet samt då det givit 

utrymme för mer tidsåtgång till analyseringsprocessen.  

 

Taylor (2001) talar om användandet av redan tillgängligt material för diskursiv analys och 

menar att det kan leda till ett framgångsrikt projekt men påpekar även att material inte blir 

data förrän det har genomgått vissa processer, däribland urval. Vad som sedan räknas som 

data beror exempelvis på forskarens teoretiska antaganden (s.24). Materialet blir även data 

genom transkriberingsprocessen (a.a., 2001, s.26). Då transkriberingar även handlar om urval 

menar Taylor (2001) att transkriberingar genomförda av andra kan behöva modifieras (s.36). 

Eftersom att intervjumaterialet jag har fått ta del av i detta forskningsprojekt var 

otranskriberade innebar det att jag fick genomgå transkriberingsprocessen. Detta ledde i sin 

tur till att jag medverkade i processen att omvandla materialet till data, utifrån mitt specifika 

forskningssyfte samt tolkningsram.  

 

Urval 
BUP och skyddade boenden är verksamheter som arbetar mot familjevåld då de erbjuder stöd, 

på grupp- eller individnivå, till barn som upplevt våld i hemmet. De anses även vara 

”finansiellt och personellt” stabila verksamheter. BUP som arbetar utifrån ett samhälleligt 

uppdrag att ge stöd och behandling till barn och kvinnojourerna i form av skyddade boenden 

som arbetar utifrån ett uppdrag att primärt ge skydd och stöd till de våldsutsatta kvinnorna 

men även deras barn (Broberg m.fl., 2011, s.8). Dessa faktorer motiverar varför dessa 

verksamheter valdes för denna studie. Jag fick ta del av fyra intervjuer till denna studie, två på 

vardera verksamhet. Intervjuerna som genomfördes var gruppintervjuer med representanter 

från verksamheterna, fem från BUP och fyra från de skyddade boendena, totalt nio 

respondenter. Alla respondenter var fast anställda och hade yrkestitlar såsom kurator och 

barnpedagog och kan därmed ses som jämbördiga parter i det avseendet att samtliga 

respondenter är professionella, anställda för sin uppgift. På de skyddade boendena 

intervjuades exempelvis föreståndaren, som var kurator, och en barnansvarig på vardera 

boende.  

 
Urvalet av de specifika verksamheterna på olika orter i denna studie kan, eftersom att jag har 

fått tillgång till redan insamlat material i form av genomförda intervjuer, betraktas som ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att ett undersökningsprov eller 

undersökningspersoner ur populationen som ämnas att undersökas funnits tillgängliga för 

forskaren och denna urvalstyp används ofta i forskning inom det socialvetenskapliga fältet 

(Bryman, 2008, s.183). Det räknas även som ett icke-randomiserat urval vilket begränsar 

studiens generaliserbarhet. Dock är även studier som användt sig av randomiserat urval 

begränsade endast till sin undersökningspopulation i sitt generaliseringsanspråk (a.a., 2008, 

s.187). Urvalsgruppen, det vill säga verksamheterna BUP och skyddade boenden, var den 
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undersökningsgrupp som jag ämnade att undersöka men valet av exakt vilka av dessa 

verksamheter som skulle användas i studien begränsades av urvalstypen. Att studiens 

generaliserbarhet påverkats av urvalet är någonting som jag är medveten om men det var inte 

heller studiens syfte att generera resultat som skulle vara generaliserbara utan istället söka 

efter tendenser och mönster inom dessa verksamheter som skulle kunna tänkas finnas även 

inom andra BUP-verksamheter och skyddade boenden.  

 
Databearbetning 
Transkribering 

Det är inte ovanligt att utskriftskvaliteten hamnar i skymundan då fokus oftast ligger på 

intervjukvaliteten men utskriftskvaliteten har även betydelse för forskningen. 

Utskrivningsprocessen är i sig en tolkande process som bygger på flertalet bedömningar och 

beslut från forskarens sida. Att transkribera är att transformera språkligt tal till skriftspråk 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.193f). ”Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en 

form som lämpar sig för närmare analys; utskriften blir själv inledningen till en en analytisk 

process” (a.a., 2009, s.196). Transkribering sker oftast av sekreterare inom forskningsstudier 

men forskare som intresserar sig för detaljer i den språkliga stilen väljer inte sällan att 

genomföra transkriberingarna på egen hand (a.a., 2009, s.196).  

 

I denna studie har ett diskursivt perspektiv valts och därför var det extra viktigt att jag 

genomförde transkriberingarna för att lägga fokus på den språkliga uppbyggnaden och redan 

då påbörja analyseringsprocessen. Det var sammanlagt fyra gruppintervjuer som 

transkriberades till denna studie. Transkriberingar gör det även möjligt för andra forskare att 

inspektera det som sagts utan att begränsas av den första forskarens utvalda delar (Silverman, 

2010, s.240). Transkribering kan skilja sig åt gällande nivå av detaljer och transkribering som 

innefattar övergångar mellan talare, pauser och längre stunder av tystnad lämpar sig för 

många syften (Fairclough, 1992, s.229). Eftersom att en intervju kan betraktas som en form av 

social interaktion så bör både intervjufrågorna och respondenternas svar transkriberas samt 

analyseras (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.121). Transkriberingsprocessen har gått till 

så att övergångar mellan talare, avbrott och pauser har skrivits ut inom detta tecken [ ] för att 

tydliggöra och markera ut vissa språkliga nyanser från intervjuinspelningarna även i den 

skriftliga versionen och därmed underlätta för genomförandet av en diskursanalys. Både 

intervjufrågor och respondenternas svar har transkriberats för att ge en mer fullständig bild 

och underlätta analyseringen och frågor samt svar har inkluderats i citaten även i analysen. 

 

Kodning av transkriberingstexten 
Forskaren kan exempelvis välja att koda hela textmängden, göra en sammanfattning av 

diskurserna eller genomföra kodningen enligt vissa ämnesrubriker. För att genomföra en 

detaljerad analys kan det dock vara bättre att plocka ut ett mindre antal valda delar ur texten. 

Exempel på en strategi för att finna dessa valda delar är att söka efter om det uppstått 

missförstånd i den kommunikativa processen som krävde reparation, vilket kan identifieras 

genom indikatorer såsom att den ena talaren ber den andra att repetera det denne sagt eller ger 

denne en tillrättavisning (Fairclough, 1992, s.230). I kodningen söker forskaren efter att 

identifiera teman eller kategorisera datan utifrån studiens teoretiska ram men även nya teman 

som framträder i empirin (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.122).  

 

Kodningen som valts för denna studie är att koda enligt vissa ämnesrubriker, eller 

kategoriseringar, som skapas efter teori, tidigare forskning och det som framkommer i 
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empirin. Valda delar ur texten har även plockats ut och i kodningen har jag varit uppmärksam 

på indikatorer i form av missförstånd i den kommunikativa processen.  
 
Att använda kritisk diskurs som analysmetod  
En kritisk diskursanalys har valts för denna studie för att analysera intervjudatan. Den kritiska 

diskursanalysen syftar till att gå bortom den deskriptiva förklaringen av språket och dess 

betydelse och istället kritiskt granska samt möjligen skapa förändring i sociala och politiska 

problem och kontroverser (Gee, 2011a, s.9). Silverman (2010) skriver att diskursanalys är en 

av huvudmetoderna för att analysera transkriberingar inom den sociala vetenskapen (s.239). 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att ”[...] alla intervjuer är naturligt diskursiva och 

förutsätter olika diskurser” (s.171f) och därför, i kombination med den valda 

socialkonstruktionistiska vetenskapsteoretiska utgångspunkten, upplevdes diskursanalysen 

som ett bra val för denna studie.  

 

En diskursanalys inom det sociala fältet syftar, enligt Fairclough (1992), bland annat till att 

undersöka hur de, av studien utvalda, instanserna står i relation till de hegemoniska och 

strukturella processer som formar den sociala och diskursiva praktiken. Frågan som ska ställas 

är om instanserna medverkar i reproduktionen av dessa överordnande strukturer och diskurser 

eller till en transformering av dem (s.237). Börjesson och Palmblad (2007) beskriver 

forskarens förhållning till diskursanalysen: 

 
Detta innebär en icke-essentialistisk hållning som forskare. Huruvida människor består av någon 

sorts inre essenser är en fråga för andra. Inom diskursanalysen handlar det om att det vi kallar 

egenskaper, tillhörigheter och så vidare, är diskursivt formerade, språkligt burna och satta 

genom handling (s.8). 

 

Diskursanalys kan även betraktas som ett sätt att fundera kring ”[...] det som sägs, hur det 

sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas” och vilka implikationer detta för med sig 

(Börjesson, 2003, s.21). Kvale och Brinkmann (2009) skriver om den diskursiva förståelsen 

där ”[...] attityder och självet [är] relationellt konstituerade, de framgår ur diskursiva akter 

och framträdanden i social interaktion” (s.246). En utgångspunkt för diskursanalys är att 

undersöka språket för att utläsa olika mönster men Taylor (2001) lyfter fram utmaningar med 

språket som systemmodell då författaren menar att språket ständigt befinner sig i en 

förändringsprocess. På grund av språkets ständiga utveckling menar Taylor att det bör ses 

som konstitutivt, där meningar formas och förändras, snarare än att det ses som transparent 

och neutralt informationsbärande. Vidare är det viktigt att vara insatt i de sammanhang eller 

situtionella omständigheter där den språkliga interaktionen sker (s.6f).  

 

En annan utgångspunkt för diskursanalys syftar till att finna mönster, och meningen inom 

dessa, enligt ett visst ämne, såsom exempelvis det sociala arbetet som yrkesfält. Ytterligare en 

utgångspunkt syftar till att urskönja mönster ur ett större, mer strukturellt, samhälleligt eller 

kulturellt perspektiv där exempelvis kategoriseringen av vissa människor, de underliggande 

värderingarna bakom dessa kategoriseringar och dess sociala konsekvenser analyseras (a.a., 

2001, s.7). ”Det svåra för en diskursanalytiker är ofta att distansera sig från den objektivitet 

man själv delar och se kontingensen” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.44). Winther 

Jørgensen och Phillips (1999) menar att användandet av ett komparativt perspektiv kan 

underlätta för forskaren för att ”ifrågasätta sina egna självklarheter”, exempelvis genom att, 

på ett jämförande vis, använda sig av andra kulturers historia i arbetet (s.44). Att, som i denna 

studie, använda sig av nationell samt internationell forskning i arbetet upplever jag som ett 

sätt att jämföra och därmed kunna underlätta distansering från ”mina egna självklarheter”, 
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även om de konstruktioner jag själv befinner mig i säkerligen har haft en påverkan på de 

tolkningar som gjorts.  

 

Foucault (2008) menar att det existerar diskursiva egenheter, som överstiger grammatiska 

regler eller objektiva lagar, och att fokus behöver ligga på dessa egenheter, eller relationer, för 

att möjliggöra upptäckten av de stora diskurskategorierna (s.97). Endast när dessa egenheter 

upptäcks och observeras av forskaren kan diskurser framträda (Börjesson, 2003, s.22). 

”Empirin talar aldrig för sig själv, utan behöver alltid presenteras, dramatiseras och förstås 

inom ramen för en intressant problematisering” (a.a., 2003, s.22). Diskursanalysens sociala 

perspektiv betecknas även av en ständigt pågående kamp kring betydelsebildning och denna 

antagonism är i fokus vad gäller diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.54). 

 

Gee (2011a/b) listar sju olika ”byggklossar” som konstruerar verkligheten genom språket. 

Dessa är [fritt översatt] signifikans, aktiviteter, identiteter, relationer, distribution av sociala 

tillhörigheter, samband och teckensystem och kunskap:  

 Signifikans handlar om hur språket tillsätter signifikans hos det som beskrivs. Detta 

kan upptäckas exempelvis genom känslomässiga markeringar eller attityder. En 

markering kan exempelvis vara att säga att någonting verkligen är på ett visst sätt. Det 

som framkommer i huvudsatsen i en mening är den information som framhävs som 

mest signifikant medan det som framkommer i en underordnad meningssats är 

bakgrundsinformation. Om meningen exempelvis lyder: ”fastän jag vet att jag gjorde 

fel, så är jag egentligen en god person” innebär det att yttrandet om att personen 

egentligen är en god person framhävs som signifikant medan det är 

bakgrundsinformation att personen har felat (s.18, 92).  

 Aktiviteter syftar på vilka socialt igenkännbara handlingar som språket porträtterar. 

Exempel på en sådan aktivitet kan vara ett möte eller en lektion. Det är dock en viss 

skillnad mellan handling och aktivitet på så sätt att handling syftar på det som sker 

”här och nu” medan aktivitet syftar på vilka normer, exempelvis kulturella eller 

institutionella, som följs. En förälder kan till exempel läsa en bok för sitt barn, vilket 

tillhör handlingen ”att läsa.” Aktiviteten för denna handling, ”att läsa”, kan dock skilja 

sig åt beroende på familjens klasstillhörighet vilket i sin tur kan påverka vilken 

information i boken som föräldern finner viktig att lära sitt barn. Aktiviteter kan även 

vara mer eller mindre rigida, det vill säga att de sker på ungefär samma sätt eller att de 

skiljer sig åt vid olika tillfällen. Rigida aktiviteter kan exempelvis vara 

personintroduktioner i början av ett möte som följer en viss struktur där namn och 

dylikt presenteras (a.a., 2011a/b, s.18f, 98f).  

 Identiteter handlar om vilka identiteter som framkommer i språket, vad är det för 

identiteter som talaren vill att vi ska vara medvetna om och hur formar denne sin egen 

identitet genom språket? Olika identiteter och roller kan även intas beroende på 

kontext och det finns även variationer inom en viss identitet. Genom språket kan dessa 

identiteter sedan uppmärksammas (a.a., 2011a/b, s.18f, 106). Kopplas identiteter till 

denna studie kan det exempelvis gälla rollen som professionell på verksamheterna 

BUP och skyddade boenden.  

 Relationer handlar om vad språket säger om vilka relationer som talaren har, skulle 

vilja ha eller försöker att skapa med andra, exempelvis lyssnaren, en särskild grupp 

eller institutioner. Denna byggkloss är även nära kopplad till identiteter då identiteter 
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till viss del konstrueras i hur vi betraktar relationer till andra människor. Interaktionen 

med dessa människor påverkas även av vilken identitet vi har. Relationen till en 

arbetskollega kan exempelvis se olika ut beroende på om vi intar rollen som 

professionell eller som vän (a.a., 2011a/b, s.18f, 114ff).  

 Distribution av sociala tillhörigheter är när språket används för att ge ett perspektiv på 

en social tillhörighet, som att ett företag är innovativt. Detta tema kommunicerar vad 

som exempelvis anses vara rätt, fel, normalt, värdefullt, som saker är, som saker 

borde vara, hög status, låg status och liknande. De flesta människor betraktar 

exempelvis att bli bemött med respekt som en viktig social tillhörighet (a.a., 2011a/b, 

s.18f, 118).  

 Samband är vad språket säger om hur olika saker är relaterade till varandra, om det 

finns några samband och i sådana fall hur relevant eller irrelevant ett sådant samband 

framträder som genom språket. Exempel på ett sådant samband kan vara att säga att 

”kungen avled och drottning dog av sorg”, vilket markerar ett relevant samband 

mellan kungens bortgång och drottningens bortgång. Detta skiljer sig från att 

exempelvis säga att ”kungen och drottningen avled” där sambandet inte blir lika 

tydligt om ens relevant (a.a., 2011a/b , s.17ff, 126).  

 Teckensystem och kunskap kan handla om olika teckensystem, såsom vardagsspråk i 

relation till tekniskt språk, eller olika sätt att betrakta kunskap eller tro, exempelvis 

vetenskap kontra common-sense kunskap (a.a., 2011a, s.17ff). Enligt denna byggkloss 

kan exempelvis vilka kunskapssystem som framträder i språket som rådande 

identifieras.  

Diskursanalytikern kan enligt dessa sju teman ställa vissa frågor, exempelvis hur en viss del 

av språket används för att skapa, eller inte skapa, signifikans hos någonting eller hur en del av 

språket används för att skapa eller upprätthålla identiteter hos den som talar eller någon 

talaren refererar till (a.a., 2011a, s.18ff). I denna studie har dessa sju teman varit en 

utgångspunkt i den analytiska processen där de olika frågorna har ställts till det språkliga 

materialet för att söka efter svar på syfte och frågeställningar. Byggstenarna har, med andra 

ord, använts som ett verktyg för att ställa frågor till texten och därmed har diskurser utifrån 

studiens tolkningsram kunnat urskönjas.  

 

Gee (2011b) talar även om ”stora diskurser”, vilka kan innefattas exempelvis av kulturer, 

etniska grupper och professioner, och genom språket markeras en tillhörighet till diskurser. 

Man kan exempelvis omfattas av en psykolog-diskurs där man beter sig, talar och framställer 

sig själv på ett visst sätt – som en professionell, som en psykolog – för att markera sin 

diskurstillhörighet (s.176ff). I denna studie kan vi exempelvis tala om en samhällelig diskurs 

eller en familjevåldsdiskurs som ”stora diskurser” vilka reglerar – bland annat genom 

lagstiftning – vissa värderingar och synsätt, exempelvis att våld mot barn inte är acceptabelt, 

hos de som innefattas av diskurserna. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Det kan vara svårt att säkerställa tillförlitligheten i en kvalitativ studie då det handlar om en 

stabilitet, att resultaten ska vara någorlunda stabila över tid. Detta blir problematiskt då 

respondenternas svar exempelvis kan påverkas av hur intervjuaren ställer frågan och då 

svaren kan se olika ut efter en tidsperiod (Bryman, 2008, s.149f). Tillförlitligheten och 

stabiliteten blir även svår att säkerställa i en kvalitativ studie då det handlar om en tolkande 
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process och där olika forskare kan tolka samma resultat på skilda sätt. Detta gäller även denna 

studie. Studiens tillförlitlighet och stabilitet över tid påverkar även dess giltighet (a.a., 2008, 

s.153). Silverman (2010) menar att tillförlitligheten i kvalitativa studier kan säkerställas om 

low-inference data, det vill säga data som transkiberats så konkret som möjligt, skrivs ut 

genom långa utdrag. Detta kan innebära att exempelvis skriva ut frågan som ledde till ett 

särskilt svar, hur intervjuaren följer med i respondentens svar (genom mm och liknande) och 

sedan intervjuarens följdfråga (s.287). I denna studie har jag valt att transkribera datan så 

konkret som möjligt, istället för att transkribera egna tolkningar av vad som sägs, vilket 

innebär att datan kan räknas som low-inference data. Vidare har jag valt att inkludera både 

intervjuarens fråga och respondentens svar i de presenterade citaten i analysen samt hur 

intervjuaren, och andra respondenter, följt med i det som sagts. Detta stärker därmed studiens 

tillförlitlighet och det förenklar för läsaren att göra egna tolkningar av det som sagts istället 

för att enbart förlita sig på de tolkningar som jag har gjort.  

 

Studiens giltighet handlar om att mäta det man avser att mäta (Bryman, 2008, s.151). Denna 

studie anser jag uppnår giltighetskravet att mäta det som avses att mätas då den genomgående 

följt syfte och frågeställningar. Att använda sig av alla sju av språkets ”byggstenar” i sin 

analys skulle leda till en mycket omfattande analys som skulle räknas som en ”ideal” 

diskursanalys. I de flesta fallen brukar dock endast vissa av frågorna utifrån dessa byggstenar 

ställas till datan i en diskursanalys, då en komplett analys med svar på alla frågor skulle bli 

väldigt lång. Det är ändå viktigt att forskaren har en medvetenhet kring att om inte alla dessa 

byggstenar undersöks i analysen så innebär det att det finns mer kvar att analysera.Vad gäller 

giltigheten mer allmänt i en diskursanalys så går det inte att säga att den förklarar verkligheten 

”som den är”, då verkligheten, och diskursanalys i sig, enligt en diskursiv utgångspunkt ses 

vara en produkt av mänsklig tolkning (Gee, 2011a, s.122f). Nyckelorden utifrån Gees 

byggklossar har i denna studie sökts genom en tolkande process där jag har sökt identifiera 

exempelvis signifikans i respondenternas språk. Detta kan dock se annorlunda ut beroende på 

vem som tolkar texten och det som jag anser framträda som signifikant i en text uppfattas 

möjligen inte som signifikant enligt en annans tolkning.  

 

Diskursanalysens giltighet kan vidare bedömas utifrån fyra punkter. Den första punkten, 

konvergering, handlar om hur svaret på frågorna kring de sju byggstenarna stödjer analysen 

eller om analysen ger svar på frågorna på ett trovärdigt sätt. Den andra punkten, samförstånd, 

berör om analysen och slutsatserna stöds av andra forskare eller medlemmar av det specifika 

sociala språk som analyserats. Enligt den tredje punkten, täckning, så stärks giltigheten ju mer 

den sammankopplas med relevant data och slutligen stärks giltigheten ytterligare, enligt den 

sista punkten lingvistiska detaljer, om den har en tydlig koppling till språkliga strukturer (a.a., 

2011a, s.122f). Vad gäller konvergering upplever jag att de sju byggklossarna stödjer analysen 

och att de flesta frågor besvarats på ett trovärdigt sätt. Samförstånd blir svårare att bedöma 

men ett samförstånd har skapats med handledaren, som är en forskare inom det sociala fältet 

som analyseras och vad gäller täckning så har relevant data sammankopplats i studien. 

Lingvistiska detaljer har också undersökts även om det är de underliggande sociala 

strukturerna och maktmönstren vilka kunnat urskönjas som legat i fokus.  

 

Då frågor inte har ställts till varje text utifrån alla sju byggstenar är jag medveten om att det 

kan påverka studiens giltighet och att det finns möjlighet att ytterligare utöka samt utveckla 

analysen. Dock ställde jag frågor utifrån alla sju byggklossar när jag initiellt granskade de 

utvalda texterna, i analysens begynnande skede, men upplevde att vissa av dem ledde till att 

analysen svävade ut för mycket från temat, studiens syfte samt frågeställningar. Därför 
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gjordes ett medvetet val att inte använda alla sju byggklossar till varenda textstycke utan 

istället låta empirin tala och identifiera vilka byggklossar som, utifrån tema, syfte och 

frågeställningar, kunde tillföra någonting till analysen av denna specifika studie. Eftersom att 

det är problematiskt att säkerställa tillförlitligheten i denna studie har även giltigheten 

påverkats och det finns begränsningar men jag anser ändå att studien har en nytta och kan 

tillföra ny kunskap, nya perspektiv och tankesätt och synliggöra vissa tendenser. 

 

Studiens generaliserbarhet 
Silverman (2010) problematiserar användandet av ett konstruktionistiskt perspektiv, där 

verkligheten ses som konstruerat på olika sätt beroende på kontext. Detta då han menar att 

användandet av en sådan vetenskapsteoretisk utgångspunkt innebär att forskaren inte kan 

påstå att den använda datan är representativ för ett visst fenomen (s.134). Silverman (2010) 

lyfter dock fram svårigheter med representativitet, eller generalisering, utifrån kvalitativa 

metoder överlag då forskaren inte sällan utgår från ett mindre urval och att dessa sällan valts 

ut slumpmässigt (s.139). Becker (1998) menar att urval är ett stort problem för alla typer av 

forskning då forskaren omöjligt kan studera varenda fall inom ett visst forskningsområde. 

Forskaren försöker då att välja ut vissa studieobjekt som ses kunna säga någonting om det 

studerade fenomenet i sin helhet (s.67). Kvale och Brinkmann (2009) ställer istället frågan 

”varför ska man generalisera” (s.280). De menar att idén om generalisering bygger på 

antagandet om att ”[...] vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är giltig för alla platser och 

tider, för alla människor från evighet till evighet” (s.280). Silverman (2010) menar dock att 

ett annat sätt att se på generalisering är att det går att finna inom ett enda fall, då de 

grundläggande strukturerna av social ordning går att finna varsomhelst (s.147). Konsekvensen 

av att välja en socialkonstruktionistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt, gällande studiens 

generaliserbarhet, behöver därmed inte innebära att studien brister. Grundläggande strukturer 

av social ordning, eller tendenser, kan urskönjas i denna studie som kan säga någonting om 

hur det skulle kunna se ut även i andra BUP-verksamheter och skyddade boenden som möter 

och arbetar mot familjevåld.  

 

Metoddiskussion 
Studien har sina begränsningar vad gäller metodologi, generaliseringsanspråk och teoretisk 

förståelse men jag har inte varit ute efter att söka efter sanningen eller ”det rätta svaret” då det 

finns en mängd olika tolkningsmöjligheter. Hur datan har tolkats har även påverkats mycket 

av den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som studien har tagit inspiration av, i detta fall 

det socialkonstruktionistiska perspektivet där verkligheten ses som en produkt av mänskligt 

samspel och olika sociala konstruktioner.  

 

Socialkonstruktionismen har dock mötts av kritik och Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter 

upp några av dessa kritiska ståndpunkter. För det första går det att fundera kring vad som är 

en ”konstruktion” respektive vad som kan inräknas inom begreppet ”social.” Vidare riskerar 

fokuseringen på att undersöka konstruktionerna, eftersom att det saknas ett intresse att 

undersöka hur saker och ting ”egentligen är” då den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är 

anti-essentialistisk, att leda till en deskriptivism, menar författarna. Det leder till 

”antiteoretiska tendenser” och analysen riskerar även att hamna på en individnivå men 

Alvesson och Sköldberg lyfter fram hur all kunskap har en teoretisk laddning och att det inte 

är möjligt att enbart observera en konstruktion utan teorier (s.103). Socialkonstruktionismens 

hävdelse av anti-essentialism ifrågasätts också då konstruktioner i sig kan ses som en sorts 

ständigt närvarande ”essens” i verkligheten (a.a., 2008, s.105).  
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Någonting som kan vara särskilt utmanande i en diskursanalytisk studie är distanseringen från 

sin förförståelse då även forskaren befinner sig inne i diskurser och sociala konstruktioner. Då 

jag har erfarenhet från ideellt kvinnojoursarbete är det en faktor som kan ha påverkat mig 

under tolkningsprocessen, trots att jag medvetet har försökt att distansera mig och låta empirin 

”tala för sig själv.” Vidare är jag även medveten om att min teoretiska förståelse, gällande 

exempelvis barnet som offer och aktör, troligen påverkat vilka diskursiva mönster som 

synliggjorts i empirin och en studie med en annorlunda teoretisk ram hade antagligen 

genererat en alternativ tolkningsbild utifrån samma empiri. Vad gäller studiens nivå av 

objektivitet påverkas detta av den socialkonstruktionistiska utgångspunkten. Burr (2003) 

menar att forskarens ”tal om objektivitet” blir en del av den vetenskapsdiskurs denne befinner 

sig inom. Objektivitet blir därmed inte möjlig att uppnå då världen alltid betraktas utifrån 

något perspektiv. Forskning påverkas av de teorier och antaganden som tillhör det perspektiv 

inom vilken forskaren befinner sig – det är inte möjligt att inta en neutral, perspektivlös 

ståndpunkt (s.151f). Jag är därmed medveten om att resultatet i denna studie inte kan räknas 

som objektivt då de perspektiv jag utgått från har haft en påverkan på utfallet.  

 

Valet att använda sig av redan insamlat material i form av genomförda intervjuer har även 

påverkat möjligheterna att styra intervjuerna efter studiens specifika syfte. Det hände vid 

några tillfällen under transkriberings- och analysprocessen att en respondents svar ledde till 

ytterligare frågor och funderingar som inte gick att få svar på, då jag inte genomförde 

intervjuerna och inte hade möjligheten att styra frågor och följdfrågor. Gee (2011b) beskriver 

hur diskursanalys baseras på kontexten inom vilken kommunikationen sker; den fysiska 

arenan och språkliga detaljer vilket även innefattar kroppsspråk i form av exempelvis blickar 

och gester (s.6). Eftersom att jag själv inte var närvarande under intervjuerna så missade jag 

kroppsspråkliga interaktioner mellan både respondenterna sinsemellan och till intervjuaren. 

Detta innebär att sådana språkliga nyanser inte varit möjliga att analysera och kan ha bidragit 

till att en dimension i analysen fallit bort. Intervjumaterialet genererade dock väldigt mycket 

data att analysera utifrån denna studies syfte och frågeställningar och de olika diskurserna 

gick ändå att urskönja i respondenternas språk.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram forskarens roll och att den kvalitativa 

forskningsintervjun består av en ojämlik maktrelation mellan intervjuare och respondent. 

Intervjuaren kan exempelvis hålla en enkelriktad dialog där denne ställer frågor och 

intervjupersonen svarar eller så kan intervjun vara en manipulativ dialog där intervjuaren 

söker att ta reda på kunskap utifrån en ”dold dagordning” som respondenten är omedveten. 

Forskaren har även monopol på den senare tolkningen av intervjun. Vissa intervjuare försöker 

dock att samarbeta med intervjupersonen för att skapa en mer jämnbördig relation och således 

minska denna maktasymmetri (s.49). Eftersom att jag inte genomförde intervjuerna på egen 

hand är det svårt att bedöma vilken typ av dialog de förde, om det exempelvis fanns någon 

dold dagordning, men utifrån det som framkom upplevde jag att intervjuarna försökte att 

minska denna maktasymmetri genom ett samarbete med respondenterna under 

gruppintervjuerna och det går därmed att utesluta att det fördes en enkelriktad dialog. Det är 

även viktigt att lyfta fram att intervjuarnas förförståelse troligen haft en påverkan på 

intervjumaterialet men detta blir svårt att ställa sig kritisk till då jag inte vet vad deras 

förförståelse bestod av när de gick in i intervjusituationerna.   

 

Utsagor är kontextberoende, man uttrycker sig på annorlunda sätt i olika sammanhang, 

exempelvis som professionell eller privat. Det som sägs är även påverkat av den specifika 

samtalssituationens kontext, exempelvis av vad respondenten eller forskaren tidigare sagt 
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(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.460f). Tas detta i beräkning går det att tänka sig att 

respondenternas utsagor som används i denna studie har påverkats av intervjukontexten. Detta 

både av forskarna och deras sätt att framhäva eller markera vissa saker i sina intervjufrågor 

samt av varandra, då det var gruppintervjuer som genomfördes. Vidare kan en tanke vara att 

respondenterna valt att framhäva sig och sin verksamhet i en viss dager då de befunnit sig i en 

situation där de granskats av forskarna. Hade utsagorna istället kommit från samtal kollegor 

emellan i fikarummet, exempelvis, hade möjligtvis utsagorna varit annorlunda och andra 

mönster hade framträtt.  

 

Intervjuerna genomfördes i grupp, med två eller tre respondenter från varje verksamhet, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan leda till att intervjuaren förlorar viss kontroll över 

intervjuns förlopp på grund av gruppinteraktion och att denna ”livliga interaktion” kan bidra 

till kaotiska intervjuutskrifter. En gruppintervju kan dock frambringa mer spontanta utsagor 

än i en enskild intervju och det kan även bli lättare för respondenterna att uttrycka sig kring 

känsliga frågor i en gruppinteraktion (s.166). Eftersom att det var ett färre antal respondenter i 

dessa gruppintervjuer och då de alla agerade som representanter för sin verksamhet, med 

liknande tankegångar kring de flesta av frågorna, blev diskussionerna inte särskilt livliga och 

utskrifterna blev därmed inte ”kaotiska.” Jag tror dock att gruppinteraktionen ändå kan ge en 

ungefärlig bild av de undersökta verksamheternas interna homogenitet i de frågor som 

ställdes.  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vetenskapsrådets (2012) forskningsetik gällande forskning som involverar människor 

understryker kravet om informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att forskaren 

informerar de deltagande om villkoren för deras deltagande samt inhämtar deras samtycke då 

de deltagande själva har rätt att fritt bestämma över sin medverkan i forskning. Forskaren ska 

lyfta fram information kring studien som skulle kunna tänkas påverka de deltagandes villighet 

att delta i studien. Forskningsdeltagarna informeras även om var forskningsresultaten kommer 

att hamna. ”Idealet är alltid att den som forskningen gäller ska vara informerad om att han 

eller hon är föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ha samtyckt i förväg” 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.42). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver informerat samtycke 

som att de deltagande informeras om studiens allmänna syfte och lyfter även de fram att risker 

och fördelar med deltagandet ska presenteras (s.87). I denna studie har forskningsetiska 

överväganden kring informerat samtycke tagits hänsyn till genom att samtliga respondenter, 

från verksamheterna BUP och kvinnojourer, har tillfrågats och samtyckt till att deras 

forskningsbidrag, i form av intervjuer genomförda av de två erfarna forskarna, även används i 

detta examensarbete på Örebro Universitet utöver den studie, som redan har genomgått etiska 

krav, som materialet till en början inhämtades för.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser även konfidentialitet som innebär att privat information, 

som kan röja respondenternas identiteter, inte avslöjas utan godkännande från respondenterna 

(s.88). Konfidentialitet innebär även att information om deltagares identiteter blir skyddade 

från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011, s.67). I detta fall har jag valt att inte skriva ut vilka 

verksamheter på vilka specifika orter som ingår i studien utan tänker istället utgå från mer 

generella beskrivningar av BUP och skyddade boenden. Detta trots att risken att inte uppfylla 

konfidentialitetskravet, när det handlar om verksamheter och inte respondenter som 

representerar sig själva som individer, säkerligen är mycket låg, ville jag ändå säkerställa 

konfidentialiten ytterligare.  
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Forskaren bör uppmärksamma sin närvaro i forskningen och även förkasta idén om att, genom 

sin forskning, söka ut ”sanningen.” Den etiska aspekten blir särskilt viktig då det existerar en 

maktrelation mellan forskare och forskningsdeltagare. Det är av vikt att forskaren följer etiska 

riktlinjer och tar hänsyn till att exempelvis minimera den eventuella skadan för deltagande 

och forskningens relevans kan inte stå över de etiska principerna (Taylor, 2001, s.20). Studien 

bedöms inte vara av en etiskt känslig karaktär då det inte är intervjuer med klienter, i detta fall 

våldsutsatta kvinnor och deras barn, som utgör materialet utan snarare intervjuer med 

yrkesverksamma representanter för verksamheterna BUP och kvinnojourer. Respondenterna 

representerar därmed sina verksamheter och inte sig själva, som individer. Trots detta måste 

hänsyn tas till individskyddskravet, att skydda individen som medverkar i forskning från skada 

och kränkning (Vetenskapsrådet, 2011, s.18). I detta fall handlar detta krav istället om att visa 

upp en rättvis bild av dessa verksamheter och inte framställa dem på ett oriktigt sätt, då de 

representerar sina verksamheter och inte sig själva som individer. Vidare ställs 

individskyddskravet mot forskningskravet, som innebär att det finns etiska motiv till att 

bedriva forskning då det medverkar till ny kunskap som kan främja samhället och dess 

medborgare (a.a., 2011, s.18). I denna studie väger forskningskravet över 

individskyddskravet, då det finns mycket liten risk för att individen tar skada och den tid som 

skulle ha gått åt till att genomföra extra intervjuer kan nu istället användas av de 

yrkesverksamma till att hjälpa klienterna i sitt arbete. Jag anser därmed att denna studie är 

mycket etiskt försvarbar och att nyttan är högre än den eventuella skadan. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet och analysen av denna studie presenteras under följande disposition där den delats 

in enligt de två huvudrubrikerna barnet-som-offer-diskurs respektive barnet-som-aktör-

diskurs. Dessa huvudteman har sedan delats in efter aspekterna barnets behov av skydd från 

våld och barnets behov av pappa efter hur dessa diskurser och perspektiv synliggörs i de olika 

verksamheterna. Valet av dessa kategorier grundar sig i en vilja att synliggöra hur barnet och 

dennes behov konstrueras inom BUP och de skyddade boendena och hur det kan påverka 

arbetet med denna grupp brottsoffer. Analysen utifrån Gees (2011a/b) byggklossar (s.17ff, 

92ff) markeras med kursivering och förekommer i löpande text under varje citat, i den 

ordning som de tidigare presenterats under metodavsnittet.   
 

Barnet-som-offer-diskurs 

Barnets behov av skydd från våld 

BUP med en begynnande offer-diskurs som övergår till en aktörs-diskurs 

Respondenterna på BUP-verksamheterna talade om hur det första de ser till när de möter barn 

som upplevt våld är att barnet är skyddat och att de grundläggande vardagsrutinerna fungerar. 

Skydd från våld och fungerande vardagsrutiner är det första, inledande steget innan vidare 

behandling kan påbörjas. I intervjuerna med BUP-verksamheterna framkom det även att 

barnen oftast söker till BUP för annan problematik, såsom exempelvis ät- och sömnstörningar 

eller ADHD-liknande symptom, och att frågor om våld ska ställas i alla ärenden. Det lades en 

tonvikt vid att de professionella är uppmärksamma på att symptomen kan ha sin grund i en 

våldsproblematik och att även om vissa symptom behöver åtgärdas först så arbetar de 

professionella med att försöka finna grundorsakerna och exempelvis se till barnets 

anknytningsmönster.  

 
Intervjuare: Som ingångsfråga, så tänker jag såhär... nu får ni komma överens om talutrymmet 

[respondent: mm] men om vi tänker att fokus idag är ju barnen som har upplevt våld i familjen. 

Eller, i synnerhet våld mot mamma då. Vilken skada tänker ni att de barnen primärt behöver 
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hjälp med, utifrån eran organisations och verksamhets perspektiv?  

Intervjuperson 1 (IP1): [frågande] vilken skada de primärt... 

Intervjuare: Ja, alltså hur påverkar våld mot mamma barn på ett sånt sätt som ni behöver... 

IP2: Ja, alltså det ger ju skador på väldigt många olika plan och väldigt många olika sätt, men 

här på BUP tänker jag så söker man ju hjälp till exempel för att barnet har sömnproblem eller för 

att barnet är aggressivt, eller för att barnet slutar äta... Så att det, det är nog det de får hjälp med i 

första hand är väl det symptomet [ jaa, mm] som de söker för. 

[...] 

IP3: Om det kommer någon som är självmordsnära [intervjuare: mm] till exempel så måste vi 

ju faktiskt ta i det [respondent: jaa, mm]... 

Intervjuare: Jaa, så att... 

IP2: Om det är sömn, eller mat till exempel [ja] så måste man börja med det så att det liksom 

ska fungera för att kunna ta emot någon annan behandling om det så är individuell behandling 

eller, för barnet, eller om det är familjebehandling så måste ju det grundläggande [intervjuare: 

mm] fungera. Om någon är väldigt deprimerad så måste man ju också ge en behandling kring 

det [mm]. (BUP1) 

 

Det läggs en signifikans i att det grundläggande måste fungera för att barnet inte annars kan 

eller är kapabel av att ta till sig någon annan behandling. Att barnets behov av skydd först 

måste tillgodoses kan även tolkas som att barnets behov av skydd även innefattar skydd från 

skadligt eller försummande beteende som denne åsamkar sig själv, som i exemplet med om 

barnet är självmordsnära. Då handlar det inte direkt om skyddet från våldet utan snarare skydd 

från de skadliga symptom eller beteendemönster som kan vara en effekt av våldet. Det läggs 

en vikt vid att, som vuxen och professionell, gå in och först säkerställa att barnet befinner sig i 

någon form av trygg situation för att sedan kunna ta sig an symptombilden.  
 

Intervjuare: Och då förstår jag samtidigt att den insatsen som ni ger, eller den behandling som 

ni ger, är oftast, iallafall om jag förstod det rätt, individfokuserad så att man samtalar med barnet 

själv och ibland är det familjebehandling. Om problemet är anknytning jobbar ni med barnet 

själv då eller är det vid anknytningsproblem... 

IP1: Såhär är det för vår del, och nu är det utifrån hur jag ser det, men vi är som mottagning nu i 

ett skede av att vi har börjat uppmärksamma den här gruppen av barn, att det här [egen notering: 

familjevåldet] är ett stort problem. Det var inte självklart för några år sen, att det var så. Men dit 

har vi kommit nu och undersökt prevalensen, hur många är det. Sen har vi pratat mycket kring 

vad är det vi ser hos de här barnen, men däremot steget längre till att säga att nu, nu... Eller det 

första som vi gör, nästan i alla fall, det är just det här att kolla hur ser den aktuella situationen ut. 

Är barnet skyddat, även om det inte är genom socialtjänst, hur fungerar vardagsrutinerna, 

kommer barnet i säng, äter det ordentligt liksom alla de här grundläggande sakerna. Och sen 

steget efter det är att säga och nu ska vi behandla det här. Där håller vi på att utvecklas 

fortfarande [...]. (BUP2) 

 

Respondenten lägger en signifikans i etablerandet av rutin och struktur och att barnet är 

skyddat.I detta första stadie, att se till att barnet är skyddat från våldet, eller sitt egna skadliga 

beteende till följd av våldet, och har rutin, får vidare barnet att framstå mer som ett offer än en 

aktör. Barnet blir ett objekt för de vuxnas handlande, de som har huvudansvaret. Detta kan 

kopplas till att barn ibland kan behöva ses som ett objekt för andras handlande och 

exempelvis skyddas av vuxna vilket inte utesluter att barnet ändå kan vara ett subjekt och en 

aktör i andra situationer  (jfr. Mattsson, 2006, s.218). De professionella tar ansvaret att se till 

att barnet har det bra ur en skydd- och omsorgssynpunkt. Det var dock sällan som barnet, i 

intervjuerna med BUP-verksamheterna, framstod som ett passivt offer förutom just i 

behandlingens begynnande skede. Barnets grundläggande behov behöver först vara 

tillgodosedda innan arbetet kan fortsätta och innan det kan gå från en offer-diskurs till en 

aktörs-diskurs.  
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Den identitet som respondenten porträtterar är en identitet av att vara en representant för sin 

verksamhet. Hon talar inte utifrån sig själv som individ då hon inte talar i jag-form utan 

istället i vi-form. Vi som verksamhet. Hon antar en roll som professionell, vilket även blir den 

relation hon lyfter fram – relationen mellan professionell och klientgruppen. Vi kan även syfta 

på vi som föräldrar, vi som en social grupp som följer en social diskurs kring hur man 

behandlar barn, både vad gäller barnets behov av skydd och aktörskap.Vi som makro-, meso-

grupp som har makt, makten att skydda och makten att låta barnets röst höras. Genom att tala 

som representant för verksamheten och den sociala gruppen läggs även ett ansvar på den 

professionella gruppen att agera som beskyddare av de här barnen. När respondenten talar om 

att familjevåldsproblematiken i relation till barn inte var självklar för några år sedan men att 

den här gruppen barn nu har hamnat i fokus kan tyda på hur barns behov som social 

konstruktion, enligt exempelvis Hackings (1999, s.125ff) resonemang, har förändrats och att 

den begynnande offer-diskursen som senare övergår till en aktörs-diskurs, som kan urskönjas, 

inte alltid har funnits inom BUP. Det kan tolkas som att verksamheten nyligen genomgått en 

diskursskiftning som kanske fortfarande befinner sig i ett uvecklingsstadie, där problematiken 

familjevåld och dess konsekvenser för barnen som upplevt det blivit uppmärksammade. 

 

Sammanfattningsvis så kunde en offer-diskurs urskönjas endast i BUP-verksamheternas 

begynnande arbete, enligt respondenterna, med denna grupp barn och det kan därmed 

upplevas existera en begynnande offer-diskurs som övergår till en aktörs-diskurs. Offer-

diskursen inom BUP-verksamheterna var inte särskilt påtaglig under resten av intervjuerna. 

Att försäkra sig om att barnet är skyddat från våldet framställdes nästan mer som någonting de 

professionella ”checkar av” innan det riktiga arbetet påbörjas, att det nästan betraktas som ett 

självklart steg som behöver tas innan vidare behandling kan ske. BUP upplevdes vara väldigt 

homogen i sitt tankesätt vilket då även stämde överens med de diskursiva mönster som kunde 

urskönjas. De båda BUP-verksamheterna kan därmed sägas vara mer aktörs-inriktade överlag.    

 

Skyddade boenden (SB) med en ambivalens mellan en offer-och aktörs-diskurs samt en 

tydligare, ihållande offer-diskurs 

Respondenterna på kvinnojourerna i form av skyddade boenden talade om hur barnens 

primära behov när de kommer till verksamheten är att slippa våldet, den ständiga rädslan och 

känslan av otrygghet. De belyste även hur vistelsen på de skyddade boenden ger barnen 

möjlighet att släppa kontrollen på sin mamma, att inte ständigt behöva hålla koll på henne och 

försäkra sig om att allt är okej med henne. Att barnen får avsäga sig det extra ”vuxenansvar” 

de ofta tar på sig. Barnen får möjlighet att vara barn när de vet att mamman är skyddad och 

inte utsätts för hot.  

 
Intervjuare: [...] Det första temat handlar om våldet och barnens behov, så vad tänker ni, alltså, 

vad är det som barn som har upplevt våld eller den här målgruppen som kommer hit, och som 

också är med i vår studie, vad är de dem primärt behöver egentligen? 

IP1: När de flyttar in här, eller vad vi... 

Intervjuare: Aa. 

IP2: Trygghet, att inte behöva vara rädd tänker jag spontant som ursprunget till att det 

överhuvudtaget är speciellt med barn, men det är ju samma för kvinnorna, det är ju den fysiska 

tryggheten. Och sen, som jag ser att, barnen blir trygga med att mamman har kontroll, tänkte jag 

säga, men det kanske jag menar också, men att inte mamman utsätts för hot att de inte behöver 

oroa sig för mamman och de får vara nära mamman, de ser mamma. De kan se mamma hela 

tiden att de är på samma ställe [...]. 

IP1: Jag tänker på att de behöver få upplevelser bekräftade. Någon som lyssnar och någon som 

ställer en fråga. Är det något som har hänt och vad är det som har hänt och bekräfta.  

Intervjuare: Och vad gör det här för skillnad för barnen om de får den här bekräftelsen eller om 

de inte får det? 
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IP1: Då tror jag att de får, skillnaden blir att det kommer ut ur kroppen att då får det möjlighet 

att komma ut ur kroppen. De kan få syn på sin upplevelse och en möjlighet att prata om vad som 

har hänt.  

Intervjuare: Och när du gör ut med handen såhär tänker jag att det blir ju lite distans. 

IP1: Distans, heter det då [intervjuare: aa]. (SB2) 

 

Respondenterna lägger signifikans i att barnet har fysisk trygghet där denne har mamman på 

samma ställe, inom synhåll, och kan se att mamman har kontroll. De lyfter även fram hur det 

är viktigt för barnet att få distans från vad som har hänt. Vad gäller aktiviteter så frågar de 

professionella barnet vad som har hänt och ger dem bekräftelse genom barnsamtal. När IP2 

säger att det som ”överhuvudtaget är speciellt med barn” tolkas det, enligt distribution av 

sociala tillhörigheter, som ett sätt att lägga en värdering i att barn som upplevt familjevåld 

inte egentligen har några särskilda behov utöver de behov som den våldsutsatta mamman har. 

Vidare framkommer det ett samband mellan den fysiskt trygga platsen, att barnet får 

bekräftelse samt barnets behov av skydd, att barnet då kan och har ett behov av fysisk 

trygghet och bekräftelse för att kunna slappna av och ”vara barn.” Vad gäller barnets och 

mammans identiteter framställs de först och främst som offer, i behov av skydd och stöd, men 

även i behov av verktyg för att kunna hantera situationen. Genom barnsamtalen får barnet 

exempelvis verktyg för att kunna distansera sig från det som hänt och barnets identitet 

konstrueras då mer som en aktör. Mamman stöttas i sin föräldraroll och de professionella 

finns till för att förhindra att barnet och mamman faller längre in i en offerroll, de finns där 

som stöttning på vägen till autonomi och en aktörs-roll.  

 

Respondenterna på SB1 berättade om ett fall där pappan flertal gånger per dag ringde till 

kvinnojouren för att prata med kvinnan och dottern men att de, i och med en överkommelse 

med mamman, inte skulle framföra några meddelanden. Sedan beslutades, av mamman, att 

dottern skulle prata med pappan över telefon, i personalens närvaro, och respondenterna 

påtalar att detta var på grund av ”någon slags idé” om att barn behöver båda sina föräldrar 

men att de själva upplever att flickan inte ”befrämjades” av denna kontakt. 

 
Intervjuare: Och hur går det med pappor, kontakt med pappor medan de bor här? 

IP1: De flesta har ju inte det [respondent: nääe]. 

Intervjuare: Och skulle de ha det, hur hanterar ni det? 

IP1: Vi har ju ett sånt fall nu, där det är väldigt väldigt... Det här som jag nämnde med 

umgänget och så vidare och till en början så var det inte reglerat och kom hit med LVU. Men, 

det blev ju också väldigt märkligt för det var ju... Vi är ju inget HVB, man placeras ju inte. 

Alltså, det får man ju aldrig glömma, vi är ju ett boende. Vi journalför inte, vi har ingen tillsyn 

[...].  

Jaa, och där kunde vi ju se, apropå det här med normaliseringsprocessen det var det jag tänkte på 

hur... Alltså, han ringde ju till oss och då var det inte så att vi liksom, varsågod, utan vi sa att vi 

har en överenskommelse med mamman om att vi talar inte om för henne att du har ringt hon vill 

inte veta att du har ringt, vi framför inga meddelanden, ja så, sa vi som papegojor men han 

ringde ändå. Men där tyckte väl hon mamman då bland annat då utifrån att det skulle bli ett 

vårdnadsbeslut att, men också utifrån det här att barn behöver båda föräldrarna någon slags idé 

om det, att flickan skulle prata, få prata med pappa. Och det har vi ju sett att... Det känns ju inte 

som att det har befrämjat den här flickan.  

Intervjuare: Men hur förberedde ni henne för det? 

IP1: Jaa, det var ju mamman [intervjuare: jaa], det här är ju en kompetent mamma [aa]. Det var 

ju hon som fick göra det [aa, just det]. Det är inte vårt ansvar, det måste komma från henne. Det 

är hennes beslut att flickan ska få prata med pappa. (SB1) 

 

I detta särskilda fall skulle det därmed kunna sägas att offer-diskursen, vad gällde flickan, fick 

ge plats åt aktörs-diskursen vad gällde mamman, att den vägde tyngre, men att respondenterna 
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själva såg barnets behov av skydd från våld, i detta fall kontakt med den våldsutövande 

pappan, som viktigare än barnets behov av pappa. Tolkas detta utifrån distribution av sociala 

tillhörigheter så lägger IP1 värderingar i att det inte är bra för flickan att ha kontakt med sin 

pappa, som anspelar att hon borde inte egentligen ha det, men för att kontra detta stärker hon 

mammans auktoritet genom att markera att det är en ”kompetent mamma” som därmed väger 

över hur det egentligen, enligt respondenten, borde vara. Att lägga ansvaret på mamman kan 

tolkas som ett sätt att ge henne aktörskap och autonomi i sitt offerskap, att ge henne utrymme 

att ”göra” sitt moderskap, istället för att ingripa. Detta anspelar på en idé om att hjälpa barnet 

indirekt genom att styrka mamman i sin moderskapsroll.  

 

Det upplevs framträda en ambivalens gällande identitet hos respondenten på SB1. Hon 

uttrycker ett missnöje med hur situationen hanteras men agerar inte för att gå emellan vilket 

skulle kunna tyda på en ambivalens mellan en professionell identitet eller roll, som låter 

mamman ta huvudansvaret och respekterar hennes beslut, autonomi samt moderskapsroll, och 

en privat identitet, där hon ser att flickan inte befrämjas av kontakten och egentligen skulle 

vilja se den brytas. Vidare talar respondenten om att det ”inte är vårt ansvar.” Det tyder på ett 

avståndstagande från verksamheten att ta det här ansvaret och att det är någonting som 

mamman måste göra, oberoende av sin situation. Även när IP1 understryker att det ”inte är ett 

HVB” utan att det är ett boende, och att man aldrig får glömma det, blir det ett sätt att markera 

en verksamhetsidentitet. Denna verksamhetsidentitet kan tolkas som att det skyddade boendet 

arbetar med den professionella diskurs som Hester (2011) benämner familjevåldsarbete, vilket 

främst innebär en tillflykt för det vuxna våldsoffret, och inte barnskyddsarbete där barnet är i 

huvudfokus (s.839f).  

 

Respondenten låter brukaren, i detta fall mamman, vara expert på sin egen livssituation istället 

för att höja sig över mamman och ingripa som professionell eller expert. Mammans relation 

till barnet framställs så att hon har det yttersta ansvaret och att hennes främsta roll i relationen 

till barnet är rollen som omsorgsgivande mamma. Mamman beskrivs vara en kompetent 

mamma och det väcker funderingar kring hur denna kompetens bedöms. Är det utifrån rollen 

som professionell eller utifrån rollen som vuxen med personliga erfarenheter? Ansvaret att 

bedöma barnets behov av skydd från denna kontakt, och besluta kring den, läggs därmed på 

mamman och andra professionella verksamheter, såsom socialtjänsten. Det skulle vidare 

kunna tolkas som ett avståndstagande från barnskyddsdiskursen, som förklaras av exempelvis 

Lawrence (2004, s.72), vilket ligger under socialtjänstens ansvar.  

 

SB2 lyfte vidare fram hur barnen tar mindre skada om de professionella har möjlighet att 

möta barnet, ge det trygghet och bekräftelse så fort mamman och barnet klivit ur en 

våldssituation. 

 
Intervjuare: Om man tänker tryggheten och bekräftelsen, som är det som ni för fram liksom 

som det allra viktigaste [respondent: aa] i det stöd som ni kan erbjuda, hur står tryggheten och 

bekräftelsen i relation till andra möjliga problem som man skulle kunna, liksom... Man måste ju 

prioritera och om ni säger att ni prioriterar trygghet och bekräftelse, var står då i förhållande till 

dem här står traumabearbetning, beteendeproblem, säkerhet, relationsarbetet till exempel mellan 

barnen och mamman? 

IP2: Det kommer inte att behövas om man kan bemöta barnen på en gång, precis när de klivit ur 

en våldssituation. Då blir det inte traumatiserat. Utan då blir det ju lossade annars lägger man på 

locket så det fastnar inuti, det blir en ärrbildning över själen som sen spökar med olika 

varbildningar, själsliga varbildningar. Så att det kommer inte att behövas. Det beror ju på hur 

lång tid barnet har varit i den där farliga miljön och hur mycket... [vad som har hänt]. Men i ett 

normalvåldsmisshandelsförhållande så kommer det inte att behövas nånting. För det hinner inte 
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hända så mycket då. För kvinnorna går ganska tidigt bara det finns en möjlighet att ta med sig 

barnen. Det är jag helt övertygad om. (SB2) 

 

Det läggs en signifikans i att det inte handlar om terapiformen. Så länge bekräftelse och 

trygghet finns och att det framkommer så fort barnet hamnar utanför våldet ger det inga 

psykiska eller relationella konsekvenser för barnet, enligt respondenten. Det blir som ett sätt 

att berätta och tydliggöra för barnet att denne har befunnit sig i ett mörker men nu har tagit ett 

steg mot det bättre och att det har skett en skillnad. De professionella finns där för att hjälpa 

och stötta. Det blir ett tydligt handlande, en tydlig och konkret aktivitet. Det skulle kunna 

tolkas som att idén bakom denna aktivitet är att, om barnet inte fångas upp direkt med 

trygghet och bekräftelse efter det hamnat utanför våldssituationen, så kommer ett 

tankemönster och beteende att inpräntas och bli svårare att bli av med ju längre tiden fortgår. 

Så länge tryggheten och bekräftelsen finns kommer det inte att bli ett trauma och dessa 

tankemönster och beteenden kommer inte att inpräntas, det handlar om skapandet av struktur 

och barnets behov av skydd från våldet. När respondenten talar om att det blir en ”ärrbildning 

i själen” som en medicinsk metafor skulle det även kunna tolkas, utifrån teckensystem och 

kunskap, som användandet av en spiritualitetsdiskurs, som tillhör Healys (2005) 

diskurskategori av alternativa diskurser (s.18). 

 

Samtidigt kan det tolkas som ett förhandsantagande att, även om respondenterna tillägger att 

det beror på vad som har hänt, säga att barnet inte kommer att behöva exempelvis någon 

traumabearbetning eller relationsarbete så länge barnet möts upp, får fysisk trygghet och 

bekräftelse så fort mamman och barnet lyckats ta sig ur misshandelsförhållandet. Forskning, 

genomförd av exempelvis Bowlby (1988), har visat att våldet kan få många konsekvenser för 

barnets välmående, exempelvis att barnet utvecklar en otrygg ambivalent anknytning som kan 

påverka barnets relationsfärdigheter negativt (s.149) eller att barnet blir traumatiserat vilket 

kan leda till olika psykiska besvär (jfr. Benjaminson, 2008, s.110f). Men samtidigt, menar 

Broberg med flera (2003), beror det helt på det individuella fallet och det individuella barnet. 

Alla barn som upplevt våld utvecklar inte automatiskt psykiska störningar (s.184). Har barnet 

levt i en miljö av familjevåld i flertal år är det ändå viktigt att vara medveten om att det kan få 

negativa konsekvenser för barnets psykiska mående och samspel med omvärlden.  

 

Sammanfattningsvis vad gäller kvinnojourerna i form av skyddade boenden så fanns det en 

tydligare offer-diskurs kring barnen och deras behov av skydd från våld som inte enbart kan 

urskönjas i det begynnande skedet, till skillnad från BUP-verksamheterna, utan upplevs hålla i 

sig, i mer eller mindre hög grad, under hela vistelsen på det skyddade boendet. De två 

kvinnojourerna skillde sig dock åt vad gäller diskurserna och framstod inte som homogena.  

 

Det framkommer i intervjun med det ena skyddade kvinnoboendet att fokus ligger väldigt 

mycket på att barnen och deras mamma ska skyddas från våldet och att det är det primära för 

dem när de kommer till huset. Ordet ”primära”, som en stark betoning, används upprepade 

gånger under intervjun med SB1 för att beskriva hur det är viktigt att barnen skyddas från 

våldet. Det stora fokus som läggs på skydd från våldet och att arbetet oftast sker genom 

mamman tolkas som att kvinnoboendet arbetar utifrån denna offer-diskurs, att barnet främst 

ses som i behov av vuxnas skydd och stöd från våld för att senare kunna tillgodogöra sig 

ytterligare insatser och utvecklas gynnsamt. Men å andra sidan skulle SB1:s arbete även 

kunna, till viss del, ses vara påverkad av en aktörs-diskurs då barnen får ta eget initiativ till 

samtal, utöver de vardagliga samtalen, om de vuxna inte bedömt att det finns ett särskilt 

behov av djupare samtal med barnet. Men samtidigt så är det i slutändan mamman och hennes 
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beslut som får störst tyngd.  

 

SB2 talade mer utifrån en upplevd aktörs-diskurs där aktiva samtal med barnen sker och att 

barnen ges möjlighet att få sina egna upplevelser bekräftade betonades som viktigt. Att den 

ena respondenten på SB2 betonade skydd och att barnet inte har några särskilda behov utöver 

mammans behov samt att den andra respondenten lade vikt vid barnsamtal kan även tolkas 

som att det finns en ambivalens inom verksamheten mellan en offer- och aktörs-diskurs, att 

det är en växelverkan mellan de två diskurserna och att det inte finns en tydligt dominant 

diskurs. Det skulle kunna vara så att verksamheten befinner sig i en övergång mellan en mer 

offer-diskursinriktad praktik mot en mer aktörs-diskursinriktad praktik medan SB1 befinner 

sig inom en mer tydligt framträdande offer-diskurs.   
 

Barnets behov av pappa 
BUP med en svagt framträdande offer-diskurs 

Båda BUP-verksamheterna underströk att de inte kommer i kontakt med de här papporna så 

ofta i sitt arbete och att de sällan involveras i behandlingsarbetet på BUP då det finns andra 

verksamheter, såsom exempelvis mansmottagningar, som arbetar särskilt med män som har 

utövat våld i familjen. BUP1 talade exempelvis om hur det är viktigt, för barnet, att pappan tar 

på sig skulden för det som har hänt medan BUP2 även påpekade att många barn fortfarande 

hyser kärlek till sin pappa och att det inte enbart är ”svart och vitt.” 

 
Intervjuare: Vad har vi för målbild här, nu skriver jag mamman som offret och pappan som 

förövaren även om vi vet att det inte alltid är så enkelt. Är det liksom samma, är det samma 

målbild för de här två. Eller jobbar ni, alltså, är målen så att säga olika egentligen för mamman 

och pappan. Tänker ni er att mammor och pappor, så att säga, kan fylla olika funktioner för 

barnen eller att de liksom... 
[...] 

IP: Nej det är ganska, jag ska säga att vi arbetar inte särskilt mycket med förövare [nääe] här.  

De har en tendens att inte vilja komma hit och när de kommer hit så tror jag att vi har svårt att få 

krok på dem eller liksom hitta något naturligt sätt att arbeta med dem. Men målbilden skulle väl 

självklart vara att de kom hit och att vi hade kunnat arbeta med föräldrafunktion liksom, hur ska 

de kunna hjälpa sitt barn att bygga upp en tillit och sådär igen. I den bästa av världar, liksom. 

Där är vi ju inte nu. Målbilden är väl alltid att vi har två närvarande föräldrar som ser sitt barn... 
IP2: Jag tror också att i praktiken så tror jag nog att vi tänker olika målbilder för dem. För det 

första så är det väldigt väldigt sällan som vi involverar pappor, förövarna [intervjuare: mm], så 

mycket i behandlingen [mm]. Alltså det är ju, det är ju inte ofta det sker. Jag tror att man lägger 

mer, vad ska man säga, mer ansvar på att ändå... Oftast är det så, att så ser det ut, att barnen bor 

och är det separerade föräldrar att de bor med sina mammor och träffar pappa på helgerna. Så de 

är ju liksom inte delaktiga i livet [näe] på samma sätt och att man då lägger mest krut på 

mamman. Att hon ska vara den som ska vara en trygg anknytningsperson för barnen och om det 

är en förövare så tror jag man tänker nästan mer, du får inte skada ditt barn [näe]. Alltså nästan 

så, tror jag [aa] om man tänker rent, alltså, du får inte hota [näe], du får inte slå. Och det är ju lite 

sorgligt [aa], tänker jag att vi gör, att vi... Men så ser det nog ut jätteofta, tror jag. (BUP2) 

 

Respondenten börjar med att säga hur papporna väldigt sällan involveras och byter sedan ut 

papporna mot förövarna. Detta kan tolkas som att respondenten motiverar och lägger en 

signifikans i det faktum att papporna inte involveras i arbetet så ofta, för de är ju inte 

”pappor”, de är ”förövare.” De har en annan roll i barnets liv än vad en ”vanlig pappa” skulle 

ha och en vidare tolkning skulle kunna vara att barnet möjligen inte har samma behov av en 

”förövar-pappa” som denne skulle ha av en ”vanlig pappa.” Sedan fortsätter respondenten 

med att säga hur en annan anledning till att de inte involveras, utifrån aktiviteter, är att de inte 

är delaktiga i barnets liv på samma sätt, då mamman och den våldsutövande pappan ofta är 

separerade vad gäller de som kommer i kontakt med BUP. Pappan finns därmed inte med i 
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barnets liv i samma utsträckning. Det kan tolkas som ett ifrågasättande av att involvera honom 

i behandlingsarbetet på BUP, när han delvis redan är ute ur bilden, för att istället lägga fokus 

på arbetet med barnet och mamman. En alternativ tolkning är att fokus istället läggs på barnet 

och mamman just eftersom att papporna inte sällan är svåra att involvera av olika skäl, trots 

att det vore önskvärt att även kunna involvera dem i arbetet. Det läggs ett större ansvar, mer 

”krut” på mamman, att hon ska ha identiteten och relationen till barnet av att vara den trygga 

anknytningspersonen. Pappan får en identitet av en förövare som inte är så delaktig i barnets 

liv och det extra föräldraansvaret läggs då över på mamman.  

 

Vad gäller distribution av sociala tillhörigheter talar IP2 om att ”det är ju lite sorgligt” men 

att ”det ser ut så jätteofta tror jag.” Detta indikerar på en tanke, som återkommer i intervjun, i 

att hur det borde vara eller hur respondenten önskar att det vore är att det skulle vara möjligt 

att arbeta mer med de här papporna, men att nu ”är det ju som det är.” Detta påvisar en tanke 

om att barnet har ett behov av pappa som BUP skulle vilja arbeta med att kunna tillgodose 

men att det är ett framtidsprojekt, en framtidsdröm som är svår att realisera i nuläget. Vidare 

framkommer det ett samband mellan mammans ökade ansvar för att tillgodose barnets behov 

och pappans minskade närvaro, på grund av förövarrollen, i barnets liv.   

 

Sammanfattningsvis var detta det exempel som kunde finnas vad gällde barnets behov av 

pappa ur en offer-diskurs hos BUP och den kunde urskönjas i den ena verksamheten men inte 

i den andra. Det framkom ingen tydlig offer-diskurs vad gäller barnets behov av pappa men 

det gick ändå att urskönja en svagt framträdande offer-diskurs inom en av BUP-

verksamheterna. Det skulle kunna tyda på en mindre grad av homogenitet gällande offer-

diskursen mellan de båda verksamheterna men de upplevs ändå vara mer aktörs-inriktade 

överlag, vilket kan förklara det begränsade materialet som framkom ur en offer-diskurs.  

 

Skyddade boenden med en tydlig offer-diskurs 

Papporna framställdes mer som icke-närvarande, ”osynliga”, i arbetet på kvinnojourerna i 

form av skyddade boenden vilket exempelvis motiverades med att det viktigaste för barnet 

och mamman är att primärt skyddas från våldet, vilket även innefattar att skyddas från 

våldsutövaren och förövaren som är pappan. Samtidigt medges även att pappan har en roll i 

barnets liv, inte enbart som förövare, och att barnet ska ”våga säga” att denne älskar pappa.  
 

Intervjuare: Hur tänker... Nu framkommer det liksom, vi har pratat ganska mycket om 

mammornas, alltså mammor och barn sådär. Alltså, hur tänker ni om de här papporna?  

IP1: De är ju ganska osynliga på ett sätt [respondent: mm] när de är hos oss. De måste vara det 

[mm] därför att då är det primärt att skydda, det har hänt traumatiska saker, nu måste de få 

liksom... Men det är ju också tanken med den här. Att de ska våga säga att de saknar pappa 

[mm]. Att de ska våga säga att de faktiskt älskar pappa. Men vi har ju inte något samarbete med 

papporna [intervjuare: nej] organiserat, utan de hålls undan just nu. Det här är en akut tid. 
(SB1) 

 

Respondenten lägger en signifikans i att hålla undan pappan, då de är ”osynliga” och ”måste 

vara det.” Då tanken är primärt att skydda så måste pappan hållas undan, när mamman och 

barnet befinner sig på det skyddade boendet, för att det ska gå att skydda från våldet och bidra 

med trygghet. Pappan porträtteras, enligt distribution av sociala tillhörigheter, som hotet, 

våldet, det farliga och det skadliga som måste hållas undan från barnet för att det ska kunna 

skyddas. Det har hänt ”traumatiska saker”, det är en ”akut tid” och det finns begränsat med 

utrymme för pappan i barnets liv under denna akuta tid. Samtidigt säger respondenten att 

barnen ska våga säga att de saknar och älskar pappa, vilket tyder på att respondenten medger 
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att det finns ett behov hos barnet av pappa. Barnet får, genom att säga att denne saknar och 

älskar honom, ta sig an en identitet som dotter eller son till sin pappa och barnet framställs 

därmed inte enbart med en offer-identitet. Relationen mellan barnet och pappa markeras då 

som betydelsefull.  

 

Det framkommer därmed ett samband mellan pappans frånvaro, att han hålls undan just nu 

och är ”osynlig” när barnet och mamman befinner sig på det skyddade boendet, och skyddet 

från våldet. Barnets behov av skydd från våld överskuggar med andra ord barnets behov av 

pappa.  

 
Intervjuare: [...] men i ett längre perspektiv då [respondent: jaa, då blir det ju svårt]. Behöver 

barn... Sen vet vi ju att många av de här barnen kommer, om de inte redan har det, så kommer de 

att få umgänge och sånt där men hur tänker ni. Behöver man egentligen umgänge med [egen 

notering: pappan]... 

IP1: Det tycker vi ser väldigt olika ut, vi kan ju tycka många gånger att det är ett övergrepp mot 

barnen, att det är pappornas rätt till umgänge [intervjuare: mm] och att det blir väldigt absurt 

alltså. Att man offrar ungarna. Och ja, i den här slutrapporten vi gjorde nu för projektet också så 

beskrev vi just att vi liksom, skulle man inte kunna ställa vissa minimikrav ändå. För att de ska 

ha kontakt med, att man verkligen kan se att det befrämjar barnen. Och återigen det där konkreta 

exemplet just nu där man ser hur illa hon far... Näe, det är fruktansvärt tycker jag. Det är bara 

föräldrarnas rätt [mm]. (SB1) 

 

Det läggs en signifikans och en tydlig markering av respondenten att det handlar om 

”pappornas rätt till barnen”, snarare än barnets behov av pappa. Vad gäller aktiviteter så har 

SB1 tagit aktiv handling, genom projektet som genomförts, för att motsätta sig hur situationen 

ser ut vilket även kan tolkas som ett missnöje med hur den rättsliga diskursen är utformad och 

vilka konsekvenser den får för praktiken och i sin tur de utsatta barnen. Denna motsättning 

kan även tolkas utifrån teckensystem och kunskap där respondenten går emot den rättsliga 

diskursen och dess kunskapsanspråk som, enligt Healy (2005), kategoriseras som en dominant 

diskurs (s.17f). Barnets identitet som son eller dotter till den våldsutövande pappan upplevs 

här även bli ett hinder för barnets välbefinnande då pappans rätt som förälder väger tungt. 

Detta kan ha sin förklaring i att föräldrars rätt är lagstiftad medan barnets rätt, enligt 

Barnkonventionen, endast ratificerats i Sverige (jfr. Leviner, 2011, s.336f). 

 

Genom att markera att det är ”fruktansvärt” och att man ”offrar” barnen lägger respondenten 

även in en känslomässig laddning, en distribution av sociala tillhörigheter, genom dessa 

värdeord. IP1 från kvinnojour 1:s sätt att markera, genom att säga att man offrar ungarna, 

nästan som i en rituell bemärkelse, lägger en stark betoning på hur respondenten upplever att 

föräldrarnas behov och ”pappans rätt” värderas högre än barnets faktiska behov och att detta, i 

vissa fall, är mycket skadligt för barnet. ”Det är bara föräldrarnas rätt” indikerar en upplevelse 

av hur barnperspektivet faller bort någonstans på vägen och att barnets behov får ge vika åt de 

vuxnas rätt till sina barn. Slutligen tyder respondentens utsaga på ett samband mellan pappans 

rätt till barnet och att barnet inte befrämjas eller rent utav tar skada.  

 
Intervjuare: Är det mer en bedömning av, så att säga, vad pappan har förmåga att ge eller är 

det, så att säga, lika mycket eller mer vad barnet har behov av från en pappa?  

IP1: Jag tänker mer såhär att, hur destruktiv är han för det här barnet just nu [respondent: mm]. 

Hur mycket skada vållar han det här barnet genom att träffa barnet eller prata med barnet, med 

en riskbedömning alltså. Så tänker jag [mm].  

[...] 

Men det är då du måste titta på vad är det den här flickan eller pojken ska ha sin pappa till just 

nu när hon ska ha kontakt, vad fyller det för funktion [intervjuare: aa]. Är det för att hon eller 
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han har ett behov av det eller är det för att familjerättsliga reglerna säger att. Och då kommer ju 

det in, så vad behövs för att den här flickan eller pojken faktiskt ska ha glädje av den här 

kontakten. Och sen att man heller inte får glömma den där aspekten att det är ju, det händer ju 

också nånting med den där kvinnan. Ska hon orka vara en stark mamma kanske hon måste, även 

om det är bra för den här flickan eller pojken just att ha, så kanske hon faktiskt måste också få ha 

lite andrum från honom [mm]. Då kanske man får offra att det skulle vara jättebra för den här 

flickan eller pojken då att träffa pappa just nu därför att mamma måste få återhämta sig. 

Mamman är ändock så viktig [mm]. Så även om det är jättemysigt för flickan att träffa pappa 

och mamman sjunker ned i ett hål bara för vetskapen om att de ska träffas då kanske faktiskt inte 

det är värt det. (SB1) 

 

Vilken funktion det fyller att barnet ska ha kontakt med sin pappa ”just nu” ifrågasätts av 

respondenten. Även om det är ”jättemysigt” för barnet att träffa pappa indikerar mer på att det 

skulle vara en ”rolig grej” för barnet att ha kontakt med pappan, snarare än att det skulle vara 

någonting som barnet faktiskt har behov av eller som någonting vilket kan gynna barnet. Det 

läggs en signifikans i att barnets behov av pappa ifrågasätts och att det inte är någonting som 

är självklart. Detta sker genom aktiviteten att undersöka om barnet faktiskt har en ”glädje”, 

inte ett behov av, kontakt med pappan. Sedan att ställa denna glädje i relation till mammans 

välmående. Orkar hon med att barnet har kontakt med pappan. Om inte, då får barnets glädje 

av kontakt med pappan ta ett steg undan för mammans återhämtning, på grund av att 

mamman betonas som så viktig för barnet. Barnets glädje är inte värt risken att mamman ska 

”sjunka ned i ett hål”, vilket kan tolkas som att hon bryter ihop så pass att hon inte förmår 

eller har kraft till att upprätthålla sin föräldraroll och sitt ansvar som omsorgsgivande vuxen. 

Mammans identitet av att vara en ”stark mamma” betonas som viktig men det leder till 

funderingar kring vad det innebär. Hur formas identiteten av en ”stark mamma”? Vad 

kännetecknar en stark mamma? Vad är det som gör det viktigt att mamman är stark? Pappan 

är inte en självklar identitet som lyfts fram utan han måste på något vis ”förtjäna” sin identitet 

som pappa, utifrån barnets, men främst mammans, vilja att ha honom delaktig.  

 

När respondenten ifrågasätter om kontakten med pappan sker för att barnet har ett behov av 

det eller för att ”de familjerättsliga reglerna säger att” tolkas det, utifrån teckensystem och 

kunskap, som en tanke om att den rättsliga diskursen kan stå i konflikt med barnets faktiska 

behov. Detta stämmer in på Healys (2005) resonemang kring att dominanta diskurser och 

servicediskurser inte alltid är kompatibla med varandra och att de olika diskurserna bedömer 

barnets behov olika (s.48).   

 

Även om SB1 har ett barnfokus tolkas det respondenten beskriver om hur barnets kontakt 

med pappan, i den akuta situationen, kanske behöver ”offras” för att mamman behöver 

andrum från pappan då det skulle påverka hennes föräldraskap negativt som att 

kvinnodiskursen kanske ändå har huvudfokuset i deras arbete med familjen. Idén om att 

kvinnan, för att kunna vara en stark mamma och i sin tur befrämja sitt barn genom mamma-

barn relationen, blir ett sätt att indirekt, genom kvinnan, långsiktigt arbeta för barnets behov. 

Det kan även tolkas som en offer-diskurs där mamman och barnet, samt deras behov, 

sammanblandas och tolkas som ett och samma istället för att hållas isär. 

 

Sammanfattningsvis framkom offer-diskursen vad gäller barnets behov av pappa mycket 

tydligare hos båda skyddade boenden, jämfört med BUP-verksamheterna. När det talades om 

barnets behov av pappa var det uteslutande ur en offer-inriktad diskurs, eftersom att barnets 

eventuella glädje av en kontakt med pappan får ge vika åt mammans behov av skydd och 

återhämtning. Det framkommer inte om direkta samtal sker med barnet där denne tillfrågas 

om sitt behov av pappa men även om barnet skulle uttrycka ett behov eller en vilja får aktörs-
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diskursen ge vika för offer-diskursen.    

 

Barnet-som-aktör-diskurs 
Barnets behov av skydd från våld 

BUP med en tydligt framträdande aktörs-diskurs  

BUP-verksamheterna talade mycket om hur barnet görs delaktig i behandlingen på olika sätt, 

exempelvis genom barnsamtal eller utvärdering vid behandlingens slutskede, och de påtalade 

även att det är viktigt att barnet får veta att fler barn befunnit sig i liknande situation och blivit 

hjälpta samt att våld inte är acceptabelt.  

 
Intervjuare: Så ni har ju liksom professionellt, det är ju liksom ni som gör bedömningarna 

[respondent: mm] av vad som är huvudproblemet på något sätt. Och föräldrarna är 

uppdragsgivarna. Här tänker jag att barn kan förhålla sig ganska olika till det här. En del, kanske 

av de mindre barnen, de blir ju släpade lite sådär [mm], till såna här verksamheter, utav mamma 

och pappa medan andra barn kan ju ha ganska starka åsikter om, alltså, vad de vill och sånt där 

[ungdomar framför allt], jaa precis [du pratar om barn men även ungdomar], jaa. Så hur, vad 

händer då alltså hur förhåller, vilka erfarenheter har ni på det området och hur förhåller ni er till 

det, alltså när eller under vilka omständigheter så blir snarare barnet uppdragsgivare. Jag förstår 

att det finns åldersgränser och sånt där men jag tänker också, kan det handla om att en del barn 

blir liksom mycket starkare än andra i det här. Hur hanterar ni barns viljor?  

IP2: Jo jag tänker väl att om man, om det är barn som absolut inte vill gå till BUP så, alltså, man 

försöker att jobba motiverande. Man tvingar, det finns ingen mening att tvinga sig på ett barn 

som inte vill komma hit liksom, det är helt meningslöst [skratt]. Men det gäller att respektera det 

också om det absolut inte går och så jobbar man med föräldrarna istället [mm] i såna fall.  

IP1: I vissa fall fungerar det och i vissa fall är det så att föräldrarna inte alls förstår varför de 

skulle [näe], det är ju barnen det är fel på liksom, så varför skulle jag... Så att där, i vissa fall får 

man egentligen avsluta [ja] och säga att vi finns här och sök er tillbaka [mm]. Det är ju frivilligt, 

alltså det är ju frivillig vård. Vi har ju inte de möjligheterna precis att tvinga någon [näe].  
[...] 
IP2: Om man säger såhär att en del i det man gör är också, är ju att man på något sätt är, alltså 

både vad gäller förälder och barn, alltså en mamma om mamma har varit utsatt för våld och 

barnen sett våld, bevittnat våld, det är ju nånstans vittne till det som har hänt och nånstans ändå 

visa på att det här, det var inte rätt liksom. Det här var inte, det här är inte okej. Så här får man 

inte göra [intervjuare: mm], alltså så, på ett liksom skifta... Se till att från att det här har gått från 

den normala vardagen skifta, så, skifta synsätt på livet att det är inte okej att bli behandlad på det 

här viset. (BUP2) 

 

Det sätts en värdering i att tydligt påtala att det mamman och barnet varit utsatta för inte är 

rätt och markerar därmed detta som signifikant. Barnet beskrivs som ett vittne till det som har 

hänt vilket skulle kunna tolkas, enligt Näsman med fleras (2008) resonemang, som att barnet 

inte ses som en direkt berörd part (s.17) men genom att involvera barnet i samtal samt 

informera om rätten till skydd från våld och att det inte är rätt att bli behandlad illa så görs 

barnet delaktig och får en identitet av att vara en aktör. Barnet ges även aktörskap i 

möjligheten att själv välja, då det är frivillig behandling, att säga nej till behandling. Barnets 

egen vilja respekteras. Respondenten från BUP2 talar vidare om hur man, i samtal med 

mamman och barnen, hjälper dem att ”skifta synsätt på livet” genom att påvisa att det är inte 

okej, och att gå från ”den normala vardagen”, vilket blir en markering utifrån distribution av 

sociala tillhörigheter. Detta kan tolkas som att arbetet utgår från en slags grundläggande idé 

om hur mammorna och barnen som befunnit sig i en våldssituation i hemmet, vilket varit 

normaliteten för dem, ska få hjälp att skifta diskurs från en familjevåldsdiskurs till en icke-

familjevåldsdiskurs. Vidare kan det även tolkas som ett avståndstagande från det Mellberg 

(2002) benämner åtskiljandets diskurs och att respondenten på BUP2 är medveten om att våld 

och övergrepp i familjen inte är ett marginellt fenomen samt att den, i likhet med Mellbergs 
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resonemang, pekar på normalitet snarare än avvikelse (s.429). Samtidigt pekar 

tillrättavisandet, att ”det är inte okej”, på användandet av det som bland andra D’cruz (2004) 

förklarar som en barnskyddsdiskurs, utifrån normalitet och en idé om den normala familjen, 

för att rätta till det avvikande genom den diskursiva makten och därmed upprätthålla det 

normala (s.103).  

 

På BUP1 sker arbetet direkt med barnen som aktörer i samtalen och de får själva vara med 

och utvärdera behandlingen vid sista besöket på mottagningen.  

 
Intervjuare: [...] Hur presenterar ni verksamheten för barnen som kommer hit. Jag tänker att 

barnen, jag tänker mer att i de flesta verksamheterna så är det i själva verket mamma, om man 

ska vara lite [mm], i själva verket mamma som släpar hit ungarna [respondent: mm] så. Alltså 

hur introducerar ni barnen till de här samtalen som de ska komma. Tar ni barnen enskilt och 

liksom informerar dem och hur hanterar ni, så att säga, om barnen inte alls vill komma hit, så 

man måste ju också kunna...  
IP1: Fast det kan ju se olika ut [mm] men ibland så är det ju ett första besök, kanske med 

mamma då [intervjuare: aa], om vi tänker nu att det är oftast mammor [mm], så kan det ju vara 

ett första besök där man mer får beskrivet vad är det som har hänt och vad söker dem för. Och 

sen att man träffar barnet och gör en bedömning där också om vad de själv tänker, alltså vad 

man ser för barnpsykiatriska symptom och vad man tänker för behandling. Och sen är det väl 

oftast att man har något samtal med föräldern, alltså mamman då, kring såhär tänker vi och sen 

att man, så beror det ju på barnet vilken ålder det är och vad man tänker då [mm].  

[...] 
IP2: [...] Vi låter alltid barn och ungdomar utvärdera själva också [respondent: mm] sista 

gången som de är här och vi återknyter ju alltid om det är individuell behandling så lämn... Så 

har vi ju alltid föräldrar med på sista besöket så att man utvärderar, att de får säga vad de tycker 

och själva ge tillbaka också då. Så att det tänker jag att det är väldigt hoppfullt [intervjuare: 

mm]. 

[...] 

IP3: Sen tror jag, inbillar jag mig också, att det är de här barnen, det kan vara ganska viktigt i 

början att vi som behandlare börjar med att vi har träffat många barn tidigare som har varit med 

om samma sak och visar samma. Att det här, du är inte den enda, det är, vi har hjälpt barn före 

dig [mm]. Så att de känner igen sig lite i den [mm, aa] man kan säga att, jamen jag träffade en 

pojke för fyra år sen och han var så och så, han hade varit med och det och det, och då jaha, 

finns det fler [respondent: mm, du har nog rätt]. (BUP1) 

 

En signifikans läggs i att barnen får veta att de ”inte är ensamma”, att andra barn har varit med 

om ”samma sak.” Barnen får veta att andra barn har blivit hjälpta före, att det är hoppfullt. 

Det handlar om att inge barnet hopp om att det blir bättre och att denne nu befinner sig på rätt 

spår mot en ljusare framtid. Vad gäller aktiviteter så får barnet, genom individuella samtal 

med behandlarna och i utvärderingen, ge sin bild av situationen och en återspegling av hur de 

uppfattat behandlingen. Barnet får därmed en identitet av att vara expert på sin egen 

upplevelsevärd, en aktör, som exempelvis får ge återkoppling kring vad som har varit bra och 

mindre bra med behandlingen istället för att enbart behandlarna, som experter, ska säga till 

barnet, klienten, hur behandlingen har fungerat. Barnet får vara delaktig och framställs 

därmed, i relationen till behandlaren, inte som ett passivt offer utan istället som en aktör.  

 

Sammanfattningsvis framträdde aktörs-diskursen hos båda BUP-verksamheter tydligt, 

exempelvis genom att de båda lät barnet utvärdera sin behandling via en utvärderingsblankett 

eller samtal, beroende på barnets ålder, och det var sällan som barnet framställdes som ett 

offer.  
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Skyddade boenden med en varierande kombination av en aktörs- och offer-diskurs 

När det talades om utvärdering av vistelsen på kvinnoboendet tillfrågades respondenterna på 

SB1 om barnen fick ge någon form av utvärdering på hur de upplevt sin vistelse. På detta 

svarade respondenterna att det fick barnen inte göra, till skillnad från BUP-verksamheterna. 

Avslutningssamtal hålls med kvinnan, om utflytten inte sker ”hastigt och lustigt” vilket gör att 

samtalet inte kan hållas av olika anledningar, och kvinnan får fylla i en utvärderingsblankett. 

Det ges däremot inga särskilda avslutningssamtal med barnen och de får inte heller fylla i en 

sådan utvärderingsblankett.    

 
Intervjuare: Men det är bara mammorna som får en sån [egen notering: utvärderingsblankett] 

inte barnen [respondent: nääe] får inte en sån [nääe]. Varför inte det? 

IP1: Joo, det kan man undra [skratt, mhmm]. 

Intervjuare: Har ni tänkt på det eller pratat om det?  

IP2: Jahaa, har det varit upp det här... 

IP1: Nääe, inte att barnen ska fylla i har inte jag något minne av att vi har pratat om [nääe]. Har 

vi det [nääe, jag tror inte det], nääe. Nääe, ja det kan man undra varför vi inte har gjort det. Den 

har hängt kvar liksom sen, sen starten [mm], sen har det ändrats så vi har bland annat stoppat in 

frågor om barnen, för det fanns det ju inte från början. Alltså, från början fanns inte barnen här i 

princip. Men sen har ju, med tiden, barnen blivit mer och mer viktiga [...]. (SB1)  

 

SB1 upplevs vara inne i ett offer-diskurs-tänk och en tolkning, enligt teckensystem och 

kunskap, kan då vara att aktörs-diskursen gällande dessa barn inte reflekterats kring, kanske 

på grund av ett, som Winther Jørgensen och Phillips (1999) benämner ett antagonism-

liknande förhållande (s.54f), mellan de två diskurserna. Det kan tolkas som bristande aktörs-

diskur vilket kan ha sin förklaring i att offer-diskursen har hängt kvar sedan starten och 

eftersom att de professionella befinner sig inom den diskursen kan den upplevas som självklar 

vilket i sin tur kan förklara att det inte reflekterats kring tidigare.  

 

SB1 beskriver även i intervjun hur fokus på barnen inte till en början låg i verksamhetens 

uppdrag men att personalen såg ett behov och därmed, genom aktiviteter, talade med sina 

uppdragsgivare om det och att de ville arbeta även med fokus på barn, exempelvis genom 

barnskötaren. Det IP1 säger om att barnen i princip inte fanns på kvinnoboendet från början 

och att de, med tiden, ”blivit mer och mer viktiga” tyder på hur behovet uppmärksammats och 

påtalats för uppdragsgivaren vilket medfört en ändring i verksamhetens arbetssätt och att 

fokus riktats mer på barnen. Barnen har gått från en identitet av att ha varit dolda eller 

betraktats som en förlängning av mamman i verksamheten till att ha synliggjorts mer och mer 

som egna individer, så pass att verksamheten har ändrat sitt arbetssätt. Det kan även tolkas 

som en indikator på hur barnets behov som social konstruktion har förändrats (jfr. Barnett 

m.fl., 2005, s.15) och hur det i sin tur har lett till en diskursskiftning inom verksamheten från 

en kvinnoskyddande diskurs till en kvinno-, mamma- och barnskyddande diskurs. Fokus 

upplevs även ligga på barnskydd utifrån en offer- snarare än en aktörs-diskurs inom 

verksamheten.  

 

Även SB2 understryker att barnen synliggörs som egna individer, inte ”bara barn till 

mamma.” 

 
Intervjuare: Kan det då, jag menar inte att sätta dit er på något sätt jag tror också på det ni gör, 

men vad tror ni händer inuti barn. Kan ni beskriva det. Om barnen får den här bekräftelsen eller 

tryggheten. Vad är det som händer inuti barnen som gör att det liksom, att det blir bättre för... 

IP2: Bättre för barnen? 

Intervjuare: Bättre för barnen.  
IP2: Jag tror att de blir helt enkelt trygga och bekräftade. Man blir trygg, man blir bekräftad, 
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man får tro till sig själv och får en självkänsla som kommer ur det. Men bryts det, får man inte 

börja med det då blir det ingen självkänsla, då kan det falsk självkänsla som ska bevisas utifrån 

och så finns det ingenting som håller inuti och då tror jag att det går åt skogen.  
[...] 
IP1: [...] Sen så tror jag att det är av stor vikt att barnen får, alltså, är viktiga för sin egen skull 

här, inte bara är barn till mamma. Vi pratade mycket om det här med mamma-barn relationen att 

det är så viktigt, mamman är den viktiga, men att vi sorterar ut barnet och den får en självkänsla 

i det här som har hänt. Att det fortfarande är så att det är hans eller hennes upplevelser som är 

viktig och det... Förstås mamma också men det som är viktigt för sin egen skull. Det låter som 

en klyscha, men jag menar sanning [skratt]. Jag menar allvar.  

IP2: Men barnen är ju oftast bara ett bihang i alla möjliga sammanhang, så att det... Barn är egna 

personer. 

IP1: Det finns en sån tendens tycker jag att man pratar så mycket om att man hjälper barnet 

genom att stötta mamman [intervjuare: mm]. Det är ju så också men inte bara. Det går inte att 

skala av det så utan barnet måste få det här egna. 

IP2: Vi jobbade ju efter det från, i begynnelsen, det fanns ingen annan tanke det fanns ingen 

annan möjlighet heller. Men vi trodde på det [mm]. Men det är inte förrän det finns ett alternativ 

som man kan säga att såhär är det ju, det blir annat. Barnen mår bättre, alltså man ser ju en 

skillnad. Jag kan inte sätta vad det är för ord då, det är som att säga att båda, att arbeta efter båda 

målsättningarna först att, får mamman lugn och tryggt här så sköter hon sina barn och barnen 

mår bra. Men det är inte så enkelt. (SB2) 

 

Det läggs en signifikans i att tankemässigt separera, och bekräfta, barnet som en egen person 

från mamman. Respondenterna betonar att det är viktigt med fokus på mamma-barn 

relationen men att det även är viktigt att se att det ”inte är det enda viktiga.” Barnet har ett 

behov av att även bli sedd som en egen individ för att självkänslan ska kunna stärkas. Barnen 

är ”inte bara barn till mamma”, de har en egen identitet. Barn sätts ofta i relation till och som 

ett ”bihang” till mamman (jfr. Kitzinger, 1997, s.174f) men de bör ändå sorteras ut som egna 

personer, individer och aktörer. De har egna livsupplevelser av sin situation och deras behov 

av skydd från våld, vilka betonas som viktiga, och är inte symbiotiska med mamman. 

Kunskapen har utvecklats, vad gäller teckensystem och kunskap, då respondenten påtalar att 

de ”i begynnelsen” tänkte på ett annat sätt. Nu har kunskapen utvecklats och nya perspektiv 

har blivit synliga vilket i sin tur har lett till nya aktiviteter och handlingsmöjligheter i arbetet 

med den här gruppen barn. Att kunskapen har utvecklats och ”bättre alternativ” har 

synliggjorts kan tolkas som det Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar med att en 

diskurs inte ifrågasätts förrän den ställs i relation till ett alternativ (s.54f), i detta fall offer-

diskursen i relation till aktörs-diskursen, vilket kan kopplas till att diskurser, enligt Fairclough 

(1992), är föränderliga och formbara (s.63f). 

 

Vad gäller barnsamtal på SB1 så framkommer det att det är någonting som sker mer spontant, 

under andra aktiviteter med barnen, och inte planeras in som strukturerade möten om inte ett 

sådant behov uppmärksammas av de professionella. Det framkommer även att barnen själva 

kan ta initiativ till samtal om de upplever sig ha det behovet. Respondenterna understryker att 

användandet av strukturerade samtal med barnen inte stämmer överens med deras hållning 

och att det inte ligger i deras uppdrag att agera som en behandlande inrättning, men att 

spontana samtal givetvis sker i den dagliga verksamheten med de boende där personalen har 

möjlighet att fråga barnen exempelvis om hur de mår. 

 
Intervjuare: Så ni tar inte initiativ till det [egen notering: samtal med barnen] om inte barnen 

själva kommer till er? 

IP2: Joo, alltså, det gör vi i samband med välkomsthäftet [respondent: mm] att vi ger dem en 

öppning att de får gärna komma till oss och vi har kontaktpersoner. Vi är några stycken 

behandlingsassistenter som är kontaktpersoner då kring varje barn och familj. 
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IP1: Däremot, naturligtvis, under tiden man är tillsammans när man tar en promenad eller leker 

eller står och bakar en sockerkaka då frågar man hur är det. Alltså, så. Inte att man sitter ned, nu 

är klockan fyra så nu ska vi ha enskilt samtal. Så gör vi inte med barnen. 

IP2: Nääe, och inte något strukturerat att man har återkommande varje vecka att nu har det gått 

en vecka och hur känns det nu... (SB1) 

 

Eftersom att det inte ges några särskilda barnsamtal, förutom de spontana samtalen under 

aktiviteter, kan det tolkas som att barnets behov av skydd betraktas ur en offer-diskurs. Barnet 

tillfrågas inte av de professionella, genom strukturerade samtal, om dennes upplevelser och 

tankar kring sin situation. Det läggs ingen signifikans i strukturerade barnsamtal vilket kan 

tolkas som att det inte anses behövas och att barnets behov av skydd från våld i de flesta fall 

ändå kan tillgodoses. Men samtidigt får barnet en identitet av att vara en aktör och inte enbart 

ett offer då barnet blir informerad genom välkomsthäftet om kontaktpersonerna och sedan får 

ta eget initiativ till samtal, om denne känner ett behov av det. Det innebär att de barn som vill 

ta sig an en aktörs-roll har utrymme att göra så men det ingår inte i verksamhetens rutiner att 

ge barnet en sådan aktörs-roll, om det inte bedöms finnas särskilda anledningar till det.  

 

Att ett barn ses som ett subjekt eller en aktör behöver inte utesluta att barnet, i vissa 

situationer, blir föremål för andras handlande och därmed kan betraktas som ett objekt (jfr. 

Mattsson, 2006, s.218). Även om diskurser står i motsats till varandra (jfr. Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999, s.54f) vore en möjlig tolkning att de ändå går att, till viss del, kombinera. På 

SB1 går det därmed att urskönja en offer-diskurs med inslag av en aktörs-diskurs.  

 

Sammanfattningsvis kan det upplevas existera en offer-diskurs i kombination eller 

växelverkan med en aktörs-diskurs vad gäller barnets behov av skydd från våld på de båda 

kvinnojourerna i form av skyddade boenden. Aktörs-diskursen var dock mer eller mindre 

påtaglig och kunde även ses brista på vissa ställen vilket skulle kunna tyda på en ambivalens 

eller obestämdhet mellan de båda diskurserna och vilken roll de spelar i de olika 

verksamheternas arbete och förhållningssätt.  
 

Barnets behov av pappa 
BUP med en tendens av en offer-diskurs i kombination med en aktörs-diskurs  

I intervjuerna med BUP talades det om hur det fanns en vilja att kunna involvera papporna i 

behandlingsarbetet men att det även existerade en viss tendens till att vilja skydda barnet från 

våld och ”föräldrarnas rätt.” Samtidigt påtalades det att det ändå finns en möjlighet för barnet 

att få en fungerande relation med pappa och att det går att arbeta med barnet och ge denne 

”verktyg” eller tips och råd om hur denne kan göra sig så trygg som möjligt i en otrygg 

situation.  

 
Intervjuare: Vi har pratat liksom om föräldrastödjande arbete här, alltså, finns det några 

särskilda tankar om en våldsutövande pappa då eller en tidigare våldsutövande pappa som stöd. 

Alltså, hur tänker ni om det?  

[...] 

IP1: Men visst är det så att vi möter familjer där det har funnits med en pappa som har slagit och 

att man... Då får man ju tänka in den här första delen hur, och kanske höra med honom, hur ser 

det ut, vad händer liksom och vad, hur ser han på det här idag och hur tänker han. Det är ju en 

viktig del innan man kan påbörja någon föräldrastödsbehandling [intervjuare: mm]. Att man på 

något sätt gör någon avstämning, tänker jag [aa]. (BUP1) 

 

När BUP1 talar om föräldrastödsbehandling och samtal med pappan exempelvis om hur han 

ser på saken idag kan det tolkas som ett outtalat, eller en underliggande diskurs kring hur även 
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en pappa som utövat våld är en del av familjen och är en viktig del i barnets liv. Pappan är 

signifikant. Genom aktiviteten att ha samtal med pappan och hur han ser på situationen, att se 

hur man kan arbeta med honom genom föräldrastödsbehandling, blir målet att även kunna 

involvera pappan. Det blir ett sätt att arbeta för en skiftning från en identitet av att vara en 

pappa som slår, en förövare, till att kunna anta en föräldraidentitet, en identitet som ett stöd i 

barnets liv och att sträva efter att kunna ge pappan stöd i sitt föräldraskap tyder på en idé om 

att barnet har ett behov av pappa.  

Respondenterna på BUP2 lyfter fram den rättsliga aspekten där föräldrarnas rätt väger tungt 

och att detta kan vara svårt att hantera i arbetet med barnets behov av pappa och av skydd från 

våld. 

  
Intervjuare: [...] De här insatserna, vi har redan varit inne på alltså är, alltså finns det en hotbild 

direkt eller indirekt mot barnet så kan ju ni vara tvungna att göra en anmälan till socialtjänsten. 

Det är ju deras ansvar. Men också hur hanterar ni liksom, en del utav de här barnen, är i ganska 

många av fallen inbillar jag mig iallafall, så finns det inte en hotsituation som är tillräckligt 

allvarlig eller tydlig så att man liksom gör en anmälan. Men att däremot så har det förekommit 

våld och övergrepp och alltså ganska många, så att säga, minimerande eller icke-bekräftande på 

olika slag beteenden, kanske ganska grova, gentemot barnen. Och så, sen så ska barnen iallafall 

fortsätta ha umgänge eller kanske till och med bo ihop med den här föräldern [respondent: mm].  
IP2: Det är svårt, alltså, det är ju det svåraste tycker jag egentligen [intervjuare: mm], nånstans 

som man har att hantera på något viss för att nånstans så är det ändå så att föräldrars rätt till sina 

barn är liksom större än barns rättigheter till ett tryggt liv eller vad man ska säga [mm] och också 

att det är väldigt svår fråga att bedöma, vad som är... Men det, jag menar, det uppstår ju här titt, 

alltså, det tycker jag, det uppstår ju här titt som tätt liksom man hör om före detta förövare som 

ska få träffa sina barn [mm] och det är... Alltså, det är ju lagen på något vis [aa], det kan man ju 

inte [näe], det... Det är ju så det ser ut... 
IP1: Så kan man försöka tänka så också att, för att jag har varit och sagt till mamma att nej, det 

här är helt förkastligt liksom [mm] och såhär får det inte lov att gå till, så på något sätt arbeta 

politiskt för att skydda barnen bättre. Och sen så börjar jag komma ett varv till att, jamen kanske 

ändå liksom, alltså, vi vet ju inte [näe]. Det kanske är så att de här barnen, alltså att barnen ändå 

får en relation som fungerar, man kanske kan få nånting från sin pappa liksom, eller ja. Vi vet 

inte. Vi kan inte se in i framtiden för vad som är bäst [respondent: det är jättesvårt att bedöma, 

det är det]. Men däremot att vara tydliga med att våld är aldrig okej och det här kan vara våld, 

även kontrollerande beteende är våld. Och utsätts du för det här så är det någon som gör fel mot 

dig [intervjuare: mm]. Vem kan du vända dig till för att få hjälp [mm], hur kan du liksom göra 

dig så trygg som möjligt i en otrygg situation. Hur kan den andra föräldern eller annan vuxen 

runt omkring hjälpa det här barnet i största möjligaste mån [mm]. (BUP2) 

 

Det IP2 berättar tyder på en handlingsbegränsning, vad gäller aktiviteter. Det går inte att ”gå 

emot” då det är ”lagen på något vis” och det kan man inte göra så mycket åt. Det tyder även 

på en vilja, enligt distribution av sociala tillhörigheter, av att kunna göra mer. ”Det är som det 

är” men det är inte så det borde vara. Föräldrarnas rätt borde inte väga så tungt att barnets 

behov av skydd, på grund av pappans uttalade vilja att träffa sitt barn, tar skada. IP2 

porträtterar även en identitet på pappan av att vara en ”före detta förövare” vilket gör att han 

går från en identitet som förövare till före detta förövare. Det kan tolkas som att, även om 

pappan inte längre har en identitet av att vara förövare så blir han inte enbart en förälder, eller 

pappa, då förövarskapet ligger kvar i bakgrunden. Det försvinner inte helt. När respondenten 

talar om föräldrars rätt till sina barn och att ”det är så det är” kan det tolkas, utifrån 

teckensystem och kunskap, som att den rättsliga diskursen i detta fall kan riskera att förhindra 

barnets rätt till ett tryggt liv och behov av skydd från våld. Detta kan kopplas till det Leviner 

(2011) lyfter fram, att föräldrars rätt är lagstiftad medan barnets rätt, enligt Barnkonventionen, 

endast har ratificerats i Sverige och därmed inte besitter samma rättsliga tyngd (s.336f). 

Vidare kan urskönjas att den rättsliga diskursen är en dominant diskurs (jfr. Healy, 2005, 
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s.17f) som har en påverkan, eller snarare en begränsning, på hur arbetet på BUP utformas.  

 

BUP2 understryker att våld aldrig är okej och att det inte är möjligt att förutse om barnen i 

framtiden kan få en fungerande relation med sin pappa och berättar hur det är vanligt att den 

första reaktionen blir att arbeta för att skydda barnen bättre, från våldet och kanske även 

pappan. Vad gäller barnets behov av skydd så påtalar respondenten även att barnet kan få 

hjälp och stöd genom andra trygga vuxna i omgivningen. 

 

IP1 från BUP2 talar om hur det, till en början, är lätt att tänka enligt vad som kan tolkas som 

en offer-diskurs, för att skydda barnet från våldet, genom att exempelvis tala med mamman 

om hur ”förkastligt” det är. Respodenten kommer nästan in i en barnskyddsliknande diskurs 

när hon talar om hur man kan arbeta för att ”politiskt skydda barnen bättre.” Sedan tillägger 

hon att det inte går att veta och att barnet och pappan kan lyckas skapa en relation och att 

barnet kan få någonting ut av relationen med pappan. Det är svårt att förutse barnets behov 

eller icke-behov av pappa. Avslutningsvis kommer respondenten in i en aktörs-diskurs där 

hon beskriver hur man kan arbeta, enligt aktiviteter, med barnet för att ge denne bästa möjliga 

verktyg för att, utifrån barnets förmåga, kunna hantera en otrygg situation och göra den lite 

mer trygg i samband med arbetet med den andra föräldern eller annan vuxen och hur de kan 

hjälpa barnet. Tolkas det IP1 säger enligt distribution av sociala tillhörigheter så lägger 

respondenten in värdeord när hon talar om att våld ”är aldrig okej” och att det är ”förkastligt.” 

Det är starka värdeord som tyder på känslomässig laddning.  

 

Sammanfattningsvis talades det mycket om ”föräldrarnas rätt” och en vilja av att skydda 

barnet från våld, utifrån en tendens till en offer-diskurs, men det framkom även att barnet ges 

en aktör-roll genom att få tips, råd och ”verktyg” att använda sig av för att veta hur denne kan 

göra en otrygg situation mer trygg, exempelvis genom att vända sig till trygga vuxna. Dessa 

verktyg kan även vara en sorts ”säkring” för BUP att använda sig av, då den rättsliga 

diskursen har en sådan makt att vissa pappor som kanske fortfarande är skadliga för barnet 

ändå får umgänge. Det blir då ett sätt att ge barnet aktörskap i en situation där denne inte 

besitter makten. Barnet kan ha ett behov av pappa och det är svårt att förutse på förhand om 

det är möjligt att skapa en hälsosam relation mellan barnet och pappa. Vidare gick det att 

urskönja en viss vaksamhet hos BUP-verksamheterna, att även om barnet har ett behov av 

pappa och om pappa kan förändra sitt beteende så är han en ”före detta förövare” och det 

viktigaste är att barnets välmående kommer i första hand.  

 

Skyddade boenden med en icke-framträdande aktörs-diskurs 

Vad gäller barnets behov av pappa sett utifrån en aktörs-diskurs så var det svårt att urskönja i 

de båda kvinnojourerna. När det talades om pappan så var det alltid utifrån en upplevd offer-

diskurs, att se till om barnet verkligen har behov av pappa och ibland även att låta barnets 

behov av pappa läggas åt sidan för mammans behov att återhämta sig. Detta kan förklaras 

som det dilemma Eriksson (2009a) lyfter fram som kan uppstå på skyddade boenden när 

barnets behov inte är förenligt med mammans vilja och där det ligger ett fokus på en skydds- 

och omsorgssynpunkt (s.49f). Barnen fick inte själva vara aktiva aktörer, gällande behov av 

pappa. Det framkom inte att det skedde samtal direkt med barnen där de tillfrågades om 

behovet av pappa utan detta skedde genom mamman eller enligt de professionellas 

bedömningar. Det kan tolkas som att offer-diskursen är så påtaglig vad gäller barnets behov 

av pappa, att barnet fortfarande befinner sig i en ”akut tid”, så att fokus läggs på att beskydda 

och bidra med trygghet så pass att en eventuell aktörs-diskurs överskuggas.  
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Sammanfattningsvis uppfattades mammans möjligheter att få komma ifrån pappan, känna sig 

trygg och därmed kunna vara en ”stark mamma” i sin föräldraroll som främjande även för 

barnet. Barnets aktörskap kan därmed tolkas ha fått ge vika för mammans aktörskap och 

möjligheter att upprätthålla och styrka sin föräldraroll. För att mamman ska kunna vara en 

”stark mamma” behöver pappan hållas undan, vilket kan förklara hur det kom sig att barnets 

behov av pappa ur en aktörs-diskurs inte gick att urskönja på kvinnojourerna i form av 

skyddade boenden, även om det också påpekades att barnet måste ses som egen individ och 

inte enbart i relation till mamman.  

 

SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Denna studie syftade till att studera vilka diskurser återfinns inom BUP och skyddade 

boenden vad gäller barn som upplevt familjevåld ur två perspektiv: barns behov av pappa och 

av skydd från våld. Studien ämnade även att undersöka vilka diskurser som återfinns inom 

verksamheterna vad gäller barns välbefinnande, hur de definierar sitt uppdrag samt hur detta 

kan påverka det praktiska arbetet med barn som upplevt våld och deras föräldrar. De 

frågeställningar som studien ämnade att besvara var vilka diskurser som kan urskönjas i BUP 

respektive de skyddade boendenas arbete med barnen samt hur diskurserna kan påverka de 

olika verksamheternas syn på barns behov och välbefinnande. Studiens utformning vad gäller 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metod och analysmetod begränsar studiens 

generaliserbarhet men den genererar en levande bild av de undersökta verksamheterna och 

hur diskurserna kan komma att uttrycka sig i det professionella arbetet med barn som upplevt 

våld. Kraven på god vetenskaplig kvalitet blir uppfyllda av forskning som genererar ny 

kunskap eller ”kastar ett nytt ljus över tidigare kända företeelser och relationer” 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.24). Denna studie upplever jag kasta ett nytt ljus över barns behov 

av skydd från våld och av pappa utifrån en offer- och aktörs-diskurs på de undersökta 

verksamheterna och trots att den har sina begränsningar kan den ändå bidra till nya kunskaper 

och perspektiv.   

 

Ser vi på de olika verksamheterna utifrån Healys (2005) diskurskategorier (s.18) kan 

modellen komma att se ut såhär: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2. Min tolkning av hur Healys diskurskategorier framträder inom BUP och de skyddade 

boendena. 
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diskursen 

Skyddade boenden – 
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psykologiska diskursen 

Alternativa diskurser: 
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Både i BUP och de skyddade boendena var det dominanta respektive servicediskurser som 

framträdde tydligast. BUP ser på individers hälsotillstånd utifrån biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer (BUP, 2009b). Dessa faktorer kan tolkas tillhöra den biomedicinska, 

psykologiska och sociologiska diskursen. Det första BUP-verksamheterna ser till är att 

grundläggande rutiner fungerar som de ska och att barnet är i trygghet vilket kan tolkas 

tillhöra den biomedicinska diskursen. Det grundläggande, biologiska måste fungera – behovet 

av sömn och mat exempelvis – innan vidare behandling kan påbörjas. Användandet av 

medicinering inom BUP är också en tydlig indikator på en biomedicinsk diskurs. BUP talade 

även om relationsarbete och arbete med båda föräldrar vilket tyder på en psykologisk och en 

sociologisk diskurs där behovet av goda anknytningspersoner och den sociala miljön betonas.   

 

De skyddade boendena ser på barnets situation utifrån exempelvis behov av en trygg och 

stabil mamma vilket kan tolkas utifrån en psykologisk diskurs och en idé kring anknytning 

och ett behov av en trygg omsorgsperson för ett psykologiskt välmående. Behovet av fysisk 

trygghet – skydd från fara för kropp och hälsa – betonas också vilket kan tolkas tillhöra den 

biomedicinska diskursen. Den rättsliga diskursen framträder även inom båda verksamheter 

men den framträder mer som en diskurs som inte alltid är förenlig med de professionellas 

bedömning av vad som är det bästa för barnet och även för skydd av mamman, i de skyddade 

boendenas fall. 

 

Barnet-som-offer- och aktörs-diskurserna framträdde i olika hög grad och i olika 

kombinationer samt variationer i BUP-verksamheterna och kvinnojourerna i form av 

skyddade boenden men överlag så var aktörs-diskursen mer framträdande i BUP-

verksamheterna och offer-diskursen var mer framträdande hos kvinnojourerna i form av 

skyddade boenden. En möjlig förklaring till varför dessa mönster framträdde kan finnas i 

verksamheternas historia. BUP kom till från en vilja att förstå barn och unga (BUP, 2009) 

medan kvinnojourerna till en början inriktades på stöd till de våldsutsatta kvinnorna (jfr. 

Jeffner, 1999, s.8f) varav barnen har blivit mer och mer synliga i kvinnojourerna och på de 

skyddade boendena med tiden. BUP är även en behandlande institution, där barnet blir en 

aktör i sin egen behandlingsprocess, medan kvinnojourerna i form av skyddade boenden 

främst är till för att erbjuda skydd och stöd, där barnet inte sällan blir ett offer under de 

vuxnas beskydd. Verksamheterna har även skilda tyngdpunkter, BUP på barnet och 

föräldrarna och de skyddade boendena på barnet och mamman. Dessa faktorer kan tänkas ha 

skapat skilda diskurser hos de olika verksamheterna. 

 

Vad gäller de olika verksamheternas syn på barns välbefinnande är en möjlig tolkning att 

BUP utgår från en patologisk modell, det Woodhead (1997) benämner behov och psykologisk 

hälsa, där barnets välmående bedöms utifrån barndomsupplevelsers eventuella effekt på 

mental hälsa senare i livet (s.69ff). De skyddade boendena kan istället tolkas utgå från 

Woodheads (1997) modell behov i barns natur där barns behov betraktas som en naturlig 

egenskap hos barnen som går att upptäcka i beteendet (s.69f). Denna modell framträder mer 

tydligt i det ena skyddade boendet då enskilda samtal med barnen inte sker om det inte finns 

ett särskilt behov eller om barnet själv initierar det. Min tolkning är därmed att barnens 

välbefinnande främst bedöms utifrån de professionellas observationer vilket stämmer in på 

idén om att behoven går att upptäcka i beteendet. Då de olika verksamheterna styrs av olika 

diskurser vad gäller barns behov är det rimligt att de även har olika tillvägagångssätt i arbetet 

med denna grupp brottsoffer och att barnet framträder som ett offer och en aktör i olika hög 

grad.  
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Även om diskurserna kring barnet som offer och aktör skulle kunna upplevas ha, vad Winther 

Jørgensen och Phillips (1999, s.54f) benämner ett antagonistiskt förhållande, till varandra är 

en slutsats att de ändå går att kombinera, i olika hög grad. Om detta är en medveten 

kombinering eller om det snarare handlar om en ambivalens mellan de två diskurserna – 

barnet som offer och aktör – är dock svårare att utläsa. Ytterligare ett spännande fynd var hur 

de dominanta diskurserna, i synnerhet den rättsliga diskursen, framträdde inom 

verksamheterna och hur både BUP och kvinnojourerna i form av skyddade boenden upplevde 

att den kunde agera begränsande på deras arbete med barnen, särskilt när det gällde barnets 

behov av skydd i fall där kontakt med pappan inte betraktades som befrämjande för barnet. 

De dominanta diskurserna kan riskera att överskugga alternativa synsätt och begränsa 

handlingsalternativen inom det sociala arbetet (Healy, 2005, s.17f) vilket även synliggjordes i 

denna studie. Respondenterna såg vissa behov hos barnet, utifrån servicediskurser eller 

alternativa diskurser, som inte stämde överens med hur barnets behov, främst utifrån den 

dominanta rättsliga diskursen, hade bedömts. Att vara insatt i de dominanta diskurserna kan, 

enligt Healy (2005), användas som en fördel i det sociala arbetet (s.19) och en tanke vore då 

för de professionella att sätta sig in mer i den rättsliga diskursen i arbetet på de båda 

verksamheterna för att på så vis kunda använda sig av diskursen för att tydliggöra barnets 

behov utifrån alternativa synsätt och diskurser.  

 

Diskurser, kunskap och makt har, enligt Burr (2003), en tydlig koppling till varandra (s.67) 

och en tolkning är då att de olika verksamheterna reproducerar och utövar olika former av 

makt då de använder sig av olika diskurser och kunskaper – BUP främst en aktörsskapande 

makt och de skyddade boendena främst en offerskapande makt, även om båda former av makt 

förekommer inom båda verksamheter. Foucault (1986) menar att lagar och institutioner är 

konstituerade kring maktrelationer och att individer och grupper blir maktens ”fordon”, vilka 

agerar för maktens reproducering (s.231ff). BUP och de skyddade boenden blir sådana 

”maktens fordon”, enligt min tolkning, där de genom användandet och reproduceringen av 

diskurser exempelvis konstruerar barnets roll som offer och aktör. Habermas (1986) talar om 

hur makt handlar om att skapa en gemensam vilja (s.76) och det leder kring funderingar kring 

både BUP och de skyddade boendenas tveksamhet gentemot den rättsliga diskursens 

utformning, vad gäller familjevåld. De blir då en ”maktens fordon” av och reproducerar en 

diskurs som de inte alltid finner förenlig med deras bedömning av barnets behov – eller är det 

så att de, genom att uttrycka att de inte alltid håller med den rättsliga diskursen, utövar en 

form av motmakt? Maktutövning kräver även, enligt Foucault (1986), en cirkulation av 

diskurser kring en uppfattad sanning (s.229). Exempel på en sådan uppfattad sanning skulle 

kunna vara att barnet har ett starkt behov av båda sina föräldrar, vilket kan leda till försök att 

bibehålla ursprungsfamiljen, eller att barnet har behov av att skyddas från en förälder som 

utövat våld, vilket kan leda till försök att separera ursprungsfamiljen.  

 

Där offer-diskursen var mest påtaglig, särskilt inom de skyddade boendena, påverkade det 

synen på barnets välbefinnande utifrån en beskyddande, omsorgssynpunkt från vuxna. Pappan 

fick identiteten som förövare eller ”före detta förövare” och inte enbart ”pappa.” Därmed 

vägde barnets behov av skydd från våld över barnets behov av pappa, under vistelsen på det 

skyddade boendena och offer-diskursen överskuggar en eventuell aktörs-diskurs. Mammans 

välbefinnande var även nära sammankopplad med barnets välbefinnande, där hennes behov 

av trygghet och att komma ifrån pappan även skulle gynna barnet då det innebar att mamman 

fick styrkan att upprätthålla sin föräldraroll. Vidare kan det tolkas som att de tendenser som 

kan urskönjas i barnskyddsarbete, exempelvis hos familjerättssekreterare kring normen att 

barnet ska ha fortsatt kontakt med pappan och inte ”straffas för vad han gjort” genom att 
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fråntas denna kontakt (Eriksson, 2003, s.301f), inte delas av de skyddade boendena. Barnets 

bästa och välmående betraktas snarare som det motsatta, att kontakten med pappan begränsas 

under vistelsen på det skyddade boendet för att barnet och mamman ska ha en möjlighet att 

känna sig trygga och skyddade. Inte heller i BUP-verksamheterna upplevdes pappan ha en 

självklar, icke-ifrågasatt, roll i barnets liv.  

 

Det leder vidare till funderingar kring om en före detta förövare, en ”förövar-pappa”, kan ta 

rollen som en ”vanlig pappa”, eller om förövar-rollen alltid kommer att följa med i 

bakgrunden? Respondenterna talade mycket om förövar eller före detta förövar-pappa men 

det framkom inte i intervjuerna vilken bild respondenterna har av en ”vanlig pappa.” Vad är 

en god fadersgestalt, är det en pappa som inte slår och agerar kontrollerande? Utifrån vad som 

framkommit i intervjuerna indikerar det dock en idé om att det viktigaste är att en pappa 

erbjuder skydd, trygghet och bekräftelse av kärlek och att en pappa är en före detta förövare 

behöver inte innebära att han aldrig kan erbjuda barnet detta. Det är möjligt att reparera fader-

barn relationen, men utifrån vad som framkommer i intervjuerna både med BUP-

verksamheterna och kvinnojourerna i form av skyddade boenden är detta någonting som kan 

få ta tid och att det är viktigt att inte försöka stressa fram en relation mellan barnet och pappan 

innan den kan ses gynna barnet och bidra till barnets välmående.  

 

Det som framkommit i studien leder vidare till tankar om det moraliska dilemmat kring hur 

mycket barnet ska få bestämma i en situation där det finns fara för barnets hälsa och 

välmående. Jag upplever mig se vissa tendenser kring att barnskyddsarbetet är påväg mer mot 

en aktörs-diskurs men vilka konsekvenser skulle det få om aktörs-diskursen blev en styrande 

diskurs? Barnet kan behöva skyddas från de konsekvenser som olika val kan leda till (jfr. 

Schiratzki, 2010, s.40) och att lägga det fulla ansvaret för ett val på barnet kan bli väldigt 

påfrestande för barnet i en redan mycket påfrestande situation. En slutsats skulle därmed 

kunna vara att det inte behöver vara antingen eller, en offer-diskurs behöver inte utesluta en 

aktörs-diskurs och vice versa. Det kan vara så att de båda diskurserna krävs, för att barnets 

behov ska kunna tillgodoses, och kan existera i en kombination och samexistens. Det kan 

istället handla om att försöka finna en god balans mellan offer- och aktörs-diskursen och där 

tror jag att de olika verksamheterna kan lära av varandra för att denna grupp brottsoffer ska 

kunna få den bästa möjliga hjälpen.    

 
Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
Det kan vara en hjälp för BUP och de skyddade boendena att få kunskap kring vilka 

diskursiva mönster som går att urskönja i deras verksamheter och fundera kring hur det kan 

påverka arbetet med barnen och barnens möjligheter att exempelvis vara aktörer. Den 

utredande och den ”familjestöttande” rollen i barnskyddsarbete kan upplevas okompatibla 

med varandra och det finns dilemman kring det möjliga skapandet av en enad 

barnskyddsdiskurs (jfr. Jack, 1997, s.668). Djupare förståelse för de olika diskurserna och hur 

de kan tänkas ta uttryck i de olika barnskyddsarbetande verksamheterna kanske måhända inte 

innebär att en enad barnskyddsdiskurs kan skapas men det kanske kan bidra till att den blir 

mer sammanhängande och underlättar samverkan mellan de olika parterna inom 

barnskyddsarbetet. Även om BUP och skyddade boenden arbetar utifrån det Hester (2011) 

benämner barnskyddsarbete respektive familjevåldsarbete (s.839f) har båda verksamheter ett 

fokus på arbete med familjen, särskilt mamman, för att de ska kunna agera som hjälp och stöd 

till barnet. Enligt detta tankesätt kan BUP och skyddade boenden ändå ses ha några likheter i 

sitt arbete. De olika verksamheterna kanske inte är så okompatibla trots allt och kan lära sig 

någonting av varandra och av de olika diskursiva mönster som framträtt inom de respektive 
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verksamheterna. Synliggörs även alternativa synsätt och diskurser kan det bidra till att barnets 

behov får en större nyansrikedom och inte överskuggas av de dominanta diskursernas 

bedömning.  
 

Det vore intressant med vidare forskning vad gäller diskurser utifrån partnervåld, eller våld i 

nära relationer, och även våld som utövas av ensamstående föräldrar och hur de synliggörs 

inom verksamheterna BUP och skyddade boenden för att se om de skiljer sig åt eller om 

liknande mönster framträder och hur det i sin tur påverkar barnet och dess identitet som offer 

och aktör. Hur skulle exempelvis barnets behov av förälder bedömas om denne befann sig i en 

situation med endast en förälder som dessutom var förövaren eller en före detta förövare och 

skulle behovet bedömas olika beroende på om den enda föräldern var en mamma eller pappa? 

Skulle behovet av båda föräldrar bedömas på liknande sätt om det gällde ett samkönat 

partnerförhållande, där den ena föräldern var våldsam mot den andra?  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide, BUP  

1. Våldet 

Barnets behov 

 Vilken ’skada’ behöver barnen hjälp med? Vad är det egentliga problemet för barnen som 

kommer tänker ni? (kris, trauma, beteenden, anknytning) –har synen på det förändrats över 

tid?  

2. Insatsen 

 Vad vill verksamheten förändra?/vilka effekter vill de uppnå? Inkl de symtom som vi 

fokuserar på i enkätmaterialet och på de begrepp som verksamheterna själva använder, t.ex. 

'läkning' eller 'välbefinnande' och försöka förstå hur de båda hänger ihop för verksamheterna  

 Vad i er modell är verksamt? Utifrån teori? Vad tänker ni händer inuti barnen respektive 

mammorna (och papporna)? / Metodteori, om man har någon idé om teoretiska modeller som 

ligger till grund för de metoder man använder. 

 Är det viktigt med forskningsstöd stöd för insatsen? Varför/varför inte tänker ni? Hur vet man 

annars att den hjälper? 

Tillvägagångssätt 

 Hur gör ni för att uppnå era mål med insatsen? Här är det viktigt att försöka få konkreta 

beskrivningar 

 I förhållande till frågan ovan – kan ni ge ännu mer/fler konkreta beskrivningar av hur ni jobbar 

med anknytning? 

 Själva formatet på behandlingen, om den sker individuellt eller i grupp, hur styrs det?  

 Behandlarens egen roll i behandlingen/insatsen.  

Insatsens sammanhang - umgänget 

 Hur hanteras en situation där det inte finns ett umgänge när insatsen på börjas men det 

kommer igång under verksamheten?  

 Hur ställer ni er till balansen att bannet blir utan insats om umgänge pågår respektive risken 

om att det kan finnas en risk med att barnet får en insats? Vad ligger bakom deras 

ställningstaganden ideologi, teori, forskning, praxis? 

Insatsens plats i vårdkedjan & gränser 

 Var i en tänkt vårdkedja tänker de att de befinner sig och var anser de att de skulle befinna 

sig? Finns det verksamheter som de kan remittera/hänvisa till vid behov eller saknas det. Finns 

det, eller finns det önskemål om primära instanser som föregår den egna verksamheten. Var 

bör "specialist" resp "primär insatser" erbjudas (ett tänk som ju florerar inom sjukvården och 

diskuteras bl.a inom BUP). Tänker de att den egna verksamheten är en primärinsats och att de 

sen remitterar de barn med svårare problem, eller utgör de själva specialistnivån. Hur tänker 

det kring detta har de  hamnat "rätt" i vårdkedjan? 

 Vad/vilka typer av problem/hjälpbehov hänvisar ni vidare?  



 

 

Grad av systematik & ”manualisering” 

 Använder man sig av självskattningsskalor eller liknande "instrument" som ett sätt att lära 

känna barnet och mamman? Hur tänker man om det  - fördelar och nackdelar? 

 Manualisering eller inte? Varför? 

 Finns det delar av ert arbetet som skulle kunna systematiseras ännu mer (”för- respektive 

efterarbete” t. ex.?) 

3. Barnet 

Barns subjektivitet, aktörskap & kompetens 

 I vilken grad ses barn som aktörer, och som kompetenta, och hur förhåller sig det perspektivet 

till syn på behandling/insats?  

 Hur tänker man om barnens utsagor om situationen, vilken tyngd ges de? 

 Spelar det någon roll vad barnet vill för huruvida behandlingen/insatsen ses som 

framgångsrik?  

 Vem är uppdragsgivaren/patienten?Får barnet själv feedback i form av yttrande eller 

bedömning? Varför/varför inte? 

 Får barnet själv lämna kommentarer om insatsen/behandlingen? Varför/varför inte? 

Barnets relation till mamman 

 Vilka förändringar vill man genom behandlingen uppnå vad gäller relationen mellan barn och 

mamma? Vilka problem föreställer man sig i barnens relation till den våldsutsatta mamman?  

Barnets relation till pappan 

 Den våldsamma pappans roll i barnets liv överhuvudtaget? 

 Vilka förändringar vill man genom behandlingen uppnå vad gäller relationen mellan pappa 

och barn? Vilka problem föreställer man sig i barnens relation till den våldsutövande pappan?  

 Hur ser man på barnets behov av kontakt med båda föräldrar i relation till barnets säkerhet? 

Var går gränsen för när kontakten med pappan inte ses som bra för barnen? Vilka kriterier 

avgör? 

 Varför/på vilket sätt kan pappan vara bra för barnen? Varför/på vilket kan pappan vara dålig 

för barnen?  

4. Mamman 

 Stödet till mamman vad är det primärt inriktat på/utformat kring? Mamman som "person"? 

Mamman som "förälder"? Vilket har företräde? Varför? 

5. Pappan/förövaren 

 Om man har kontakt i vissa fall, vad avgör om man ser denna kontakt som betydelsefull? Vad 

vill man uppnå med detta?  

 Hur menar man att pappans förhållningssätt till sitt eget våldsutövande gentemot barnen och 

mamman har betydelse för hur barnen tillgodogör sig behandlingen?  



 

 

6. Forskningen 

 Har deltagandet i forskningsprojektet påverkat den egna stödinsatsens utformning?  

 Tänker man sig förändra stödinsatsen efter detta? Varför? 



 

 

Bilaga 2. 

Intervjuguide, skyddade boenden 

1. Våldet  

Barnets behov 

 Vilken ’skada’ behöver barnen hjälp med? Vad är det egentliga problemet för barnen som 

kommer tänker ni? (kris, trauma, beteenden, säkerhet, relationer?)  

 Vad behöver barn som upplevt våld / Vilken typ av insatser tror man har bäst effekt vad gäller 

att lindra symtom för barn i denna situation? 

Mammans behov 

 Vilken ’skada’ behöver mamman (som kvinna + som mamma) hjälp med? Vad är det 

egentliga problemet för mammor som kommer tänker ni? (kris, trauma, barnets beteenden, 

egen och barnets säkerhet, relationer?)  

2. Insatsen 

 Hur jobbar ni med mammornas föräldraskap (’förstärka kvinnorna i sin mamma-roll’)? Berätta 

mer om t ex grupperna.  

 Vad gör ni som kan underlätta för barnen? (skydd/trygghet – mamma får hjälp med våldet – 

mamma får hjälpa med föräldraskapet – barnen får träffas och göra roliga saker – bekräftelse)  

 I vilken utsträckning är också barnen era ’klienter’? Om barnen inte initierar samtal eller 

uttrycker hjälp – tar ni initiativ?  

 Vad i er modell är verksamt? Utifrån teori? Vad tänker ni händer inuti barnen respektive 

mammorna (och papporna)? / Metodteori, om man har någon idé om teoretiska modeller som 

ligger till grund för de metoder man använder. 

 Vad vill verksamheten förändra?/vilka effekter vill de uppnå? Inkl de symtom som vi 

fokuserar på i enkätmaterialet och på de begrepp som verksamheterna själva använder, t.ex. 

'läkning' eller 'välbefinnande' och försöka förstå hur de båda hänger ihop för verksamheterna  

 Är det viktigt med forskningsstöd stöd för insatsen? Varför/varför inte tänker ni? Hur vet man 

annars att den hjälper? 

Insatsens fokus/tyngdpunkt 

 Var ligger fokus på insatsen riktad direkt till barnen? Behandling/psykoterapi, 

stöd/giltiggörande/bekräftelse, hjälp till självhjälp? 

 När ligger fokus på specifik traumabearbetning /Trappansamtal (med mamma resp barn)? Hur 

tänker man kring det valet eller har man flera alternativ och vad styr då valet? Vilken 

betydelse har kvinnornas förändring under boendet för deras barn?  

Tillvägagångssätt 

 Själva formatet på behandlingen, om den sker individuellt eller i grupp, hur styrs det? Av 

klientens behov? fungerande? Av utbudet? Behandlarnas tid? Ekonomi? 

 Behandlarens egen roll i behandlingen/insatsen. 



 

 

Insatsens sammanhang 

 Hur tänker man om den sociala kontextens betydelse - är det möjligt att göra något utan att en 

social trygg situation finns för barnet? Och om inte, hur förhåller man sig till att inte behandla 

om den sociala situationen är otrygg? 

 (Hur?) Arbetar ni med säkerhetsplanering med barnen själva? 

 Kan det vara skadligt för barnet med en insats medan umgänge med förövaren pågår? Hur 

ställer de sig till balansen att barnet blir utan insats om umgänge pågår respektive risken om 

att det kan finnas en risk med att barnet får en insats? Vad ligger bakom deras 

ställningstaganden ideologi, teori, forskning, praxis? 

Insatsens plats i vårdkedjan & gränser 

 Vad/vilka typer av problem/hjälpbehov hänvisar ni vidare?  

 Var i en tänkt vårdkedja tänker de att de befinner sig och var anser de att de skulle befinna 

sig? Tänker de att den egna verksamheten är en primärinsats och att de sen remitterar de barn 

med svårare problem, eller utgör de själva specialistnivån. Hur tänker det kring detta har de 

hamnat "rätt" i vårdkedjan? 

Grad av systematik & ”manualisering” 

 Frågar man/bedömer man innan insatsen mammans och barnets ev tidigare traumatisering? 

Varför i så fall eller varför inte? 

 Använder man sig av självskattningsskalor eller liknande "instrument" som ett sätt att lära 

känna barnet och mamman? Hur tänker man om det  - fördelar och nackdelar? 

3. Barnet 

Barns subjektivitet, aktörskap & kompetens 

 I vilken grad ses barn som aktörer, och som kompetenta, och hur förhåller sig det perspektivet 

till syn på behandling/insats?  

 Hur tänker man om barnens utsagor om situationen, vilken tyngd ges de? 

 Spelar det någon roll vad barnet vill för huruvida behandlingen/insatsen ses som 

framgångsrik?  

 Vem är uppdragsgivaren/patienten?Får barnet själv feedback i form av yttrande eller 

bedömning? Varför/varför inte? 

 Får barnet själv lämna kommentarer om insatsen/behandlingen (uppföljning för kvinnorna)? 

Varför/varför inte? 

 Har ni ”husmöten” / veckomöten med barnen? Varför/varför inte?  

Barnets relation till mamman 

 Vilka förändringar vill man genom insatsen uppnå vad gäller relationen mellan barn och 

mamma? Vilka problem föreställer man sig i barnens relation till den våldsutsatta mamman?  

Barnets relation till pappan 

 Den våldsamma pappans roll i barnets liv överhuvudtaget? 

 Vilka förändringar vill man genom insatserna uppnå vad gäller relationen mellan pappa och 

barn? Vilka problem föreställer man sig i barnens relation till den våldsutövande pappan?  



 

 

 Hur ser man på barnets behov av kontakt med båda föräldrar i relation till barnets säkerhet? 

Var går gränsen för när kontakten med pappan inte ses som bra för barnen? Vilka kriterier 

avgör? 

 Varför/på vilket sätt kan pappan vara bra för barnen? Varför/på vilket kan pappan vara dålig 

för barnen?  

4. Pappan/förövaren 

 Hur menar man att pappans förhållningssätt till sitt eget våldsutövande gentemot barnen och 

mamman har betydelse för hur barnen tillgodogör sig stödet och hjälpen som de erbjuds?  

5. Forskningen 

 Har deltagandet i forskningsprojektet påverkat den egna stödinsatsens utformning?  

 Tänker man sig förändra stödinsatsen efter detta? Varför? 

 



 

 

 


