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Sammanfattning 
Studien ämnar till att analysera konstruktioner av föräldraskap i socialtjänstens arbetsmetoder 
för barn som har bevittnat våld. Utifrån socialkonstruktionismen och en diskursanalytisk metod 
har tre olika diskurser belysts; den heteronormativa, våld i nära relation och mamma eller 
förälder. Med hjälp av genusteori och offer/förövar-dikotomin har materialet analyserats. 
Studiens slutsatser är att föräldrar framställs på ett ensidigt sätt med heterosexualitet som norm 
samt en tydlig uppdelning av pappa som slår och mamma som blir slagen. Mamman förväntas 
även vara delaktig i behandlingen av barnen. Studien är betydelsefull för det sociala arbetets 
praktik då det kan hjälpa socialarbetare att bli medvetna om arbetsmetodernas konstruktioner 
av föräldrar. 
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Abstract 
The study aims to analyse constructions of parents in methods used for children who witnessed 
domestic violence. With social constructionism and by using discourse analysis three different 
discourses has been identified. Our conclusion is that parents are constructed in a unilaterally 
way with heterosexuality as a norm, and with a clear understanding of the father as the 
perpetrator and the mother as the victim of violence. The mother is also expected to be a part 
of the child’s treatment. The study is important for the social work practice in order to help 
social workers to become aware of constructions of parents in different methods.  
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Inledning 
Var tionde barn i Sverige har någon gång upplevt våld i hemmet mellan föräldrarna 
(Brottsförebyggande rådet, Brå, 2014). Att som barn bevittna våld kan ha flera dimensioner. 
Det kan handla om att se våldet, att höra det genom väggen eller att se spår efter våldet på en 
eller båda föräldrarna. Ett barn kan även drabbas av konsekvenserna av våld genom att en 
förälder undanhåller pengar eller genom att barnet försöker gå emellan föräldrarna när de bråkar 
(Eriksson & Näsman, 2011). Om ens föräldrar lever i en fysiskt våldsam relation ökar även 
risken att själv bli utsatt för våld (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011). En våldsam förälder kan 
utsätta barn för fysiska, psykiska eller sexuella utnyttjanden, något som kan påverka barnets 
utveckling negativt (Bancroft & Silverman, 2002). Att som barn bevittna våld i en nära relation 
ökar bland annat risken att drabbas av posttraumatisk stress, ångest, depression och andra 
emotionella problem. Ytterligare konsekvenser för barnen kan vara problem i skolan samt 
svårigheter med sociala relationer. I vuxen ålder kan konsekvenserna visa sig i ett aggressivt 
beteende och brottslighet (Cater, Miller, Howell & Graham-Bermann, 2015). Därför är det 
viktigt att barn som bevittnat våld får det stöd och hjälp som hen behöver. Socialtjänstlagen 
[SoL] (2001:453) 5 kap. 1 § och 11 § ger socialnämnden ett särskilt ansvar att verka för att barn 
och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Lagen förtydligar även att barn 
som bevittnat våld eller andra övergrepp mot närstående ska betraktas som brottsoffer vilket 
medför att de har rätt till det stöd och den hjälp som krävs. 
 
För att uppfylla socialnämndens ansvar finns det idag olika utvecklade arbetsmetoder som avser 
att stödja barn som har bevittnat våld mot närstående. Arbetsmetoderna är bland andra Children 
are people too [CAP], Trappan och Utväg, vilka är relativt nyutvecklade och än så länge finns 
ingen forskning kring de svenska arbetsmetodernas konstruktioner av föräldraskap. Utan att 
analysera vilka konstruktioner arbetsmetoderna bygger på riskerar socialtjänsten att 
upprätthålla och förstärka fördomar om traditionella könsroller samt föräldraskap utan egentlig 
vetenskaplig grund. Då Sverige är ett av de ledande länderna när det kommer till jämställdhet i 
Europeiska unionen (European Institute for Gender Equality, 2015) bör föräldrakonstruktioner 
inom det sociala arbetet uppmärksammas, för att aktivt kunna arbeta med jämställdhet och 
genus. Då arbetsmetoderna riktar sig till barn som har bevittnat pappas våld mot mamma, menar 
vi att det är viktigt att analysera vilka konstruktioner av föräldrarna som CAP, Trappan och 
Utväg skapar. I arbetsmetoderna finns ett stort fokus på vem som brukar våld, vilket vi 
ifrågasätter, eftersom barnet bevittnat våld oavsett vem som är förövaren. Vår studie riktar sig 
till att analysera just detta, med utgångspunkt i genusteori och offer/förövar-dikotomin. Genom 
att studera föräldraskapskonstruktioner genereras kunskap om arbetsmetoderna som kan 
användas i det praktiska sociala arbetet. 
 
Syfte 
Studien avser alltså att analysera hur socialtjänstens arbetsmetoder för barn som har bevittnat 
våld konstruerar föräldraskap och våld i nära relation, detta med hjälp av genusteori och 
offer/förövar-dikotomin.  
 
Frågeställningar 
Hur konstruerar arbetsmetoderna föräldraskap? 
Hur konstruerar arbetsmetoderna mammaskap? 
Hur konstruerar arbetsmetoderna pappaskap? 
Hur konstruerar arbetsmetoderna våld i nära relation? 
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Våld i nära relation - ett mångfasetterat begrepp 
Våld i nära relation är ett komplicerat begrepp med ett brett omfång. Det kan bland annat handla 
om psykiskt, fysiskt eller psykologiskt våld. Våldet kan ske i form av sexuella övergrepp, 
fysiska utfall, psykisk misshandel eller kontrollerande beteende från en nuvarande eller en före 
detta partner (World Health Organisation, WHO, 2014). Ungefär sju procent av den svenska 
befolkningen har upplevt våld i nära relationer. Fördelningen mellan män och kvinnor är 
förhållandevis jämn, både när det kommer till fysiskt och psykiskt våld (Brå, 2014). Flertalet 
internationella studier har visat att våld i nära relation ofta är relationellt, det vill säga, att båda 
parter på något sätt utövar våld mot varandra (Allen, Swan, & Raghavan, 2009; Caetano, 
Ramisetty-Mikler & Field, 2005). Däremot tyder forskning på att kvinnor som blir utsatta utstår 
grövre våld och oftare behöver ta hjälp utifrån av exempelvis sjukvården (Brå, 2014). Trots att 
kvinnor och män utsätts för våld i samma utsträckning vänder sig kvinnor som lever med våld 
i en nära relation oftare till socialtjänsten för hjälp än män. Detsamma gäller för kontakter med 
kvinnojour, mansjour eller brottsofferjour (Brå, 2014). En anledning till att kvinnor i större grad 
har kontakt med andra organisationer kan vara på grund av att våldet de utsätts för är grövre, 
då behovet av hjälp är större hos de som upplever fysiskt våld. Det kan även förklaras med att 
organisationernas arbete oftare riktar sig till just kvinnor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
fysiskt våld ofta även innebär en utsatthet för psykiskt våld (Brå, 2014). 
 
I denna studie utgår vi från våld i nära relation som ovan beskrivet, som att exempelvis få utstå 
fysiska slag, likaså som det kan innebära att utsättas för psykisk misshandel. Utgångspunkten 
är även att det fysiska och psykiska våldet ofta sammanlänkas. Vi menar även att våldet kan 
ske av ena parten i förhållandet, likaså som att båda parter kan utöva våld mot varandra. Som 
tidigare nämnts går det att fastställa att utsatta kvinnor får uppleva värre hot och i högre grad 
söker sjukvård, men att män och kvinnor upplever våld i lika stor utsträckning. Kvinnors 
utsatthet måste förvisso lyftas fram och arbetas vidare med, dock anser vi att det finns en risk 
att osynliggöra våldsproblematiken i samkönade relationer och för våldsutsatta män genom att 
tala om mannen som förövare och kvinnan som offer. Dessa olika aspekter bör tas i beaktande 
och det är förstås av vikt att arbeta brett för att nå ut i samhället, samtidigt som det krävs extra 
fokus på att se till att socialtjänstens arbete hjälper de mest utsatta.  
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Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn 
Socialtjänstens ansvar i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn är bland annat att de utsatta 
ska få den hjälp som krävs, att stödet ska förbättras och att kvalitén på arbetet ska utvecklas 
samt ytterligare struktureras (Socialstyrelsen, 2009a). Att i uppbrottet från en våldsutövande 
man få stöd kan vara betydelsefull för kvinnan. Nationellt centrum för kvinnofrid 
(Socialstyrelsen, 2009b) anser att det är av vikt att personerna som möter dessa utsatta kvinnor 
förstår vad uppbrottet innebär, vilken livssituation hon befinner sig i samt att vara medveten 
om vad kvinnan kan få för hjälp, detta hjälper kvinnan att kunna fatta ett medvetet och 
självständigt beslut om hennes liv.  
 
Arbetet med utsatta kvinnor är en krävande uppgift vilket kan skapa reaktioner och många 
känslor hos personalen. För att stödja personalen kan kontinuerlig handledning hjälpa till att 
förstå personalens reaktioner, hantera känslor och fördjupa kunskap (Socialstyrelsen, 2009b). 
För att se att en kvinna är utsatt för våld krävs lyhördhet, då kvinnan kan ha kontakt med sociala 
myndigheter i andra ärenden. En anledning till varför våldet inte alltid upptäcks är att den utsatta 
i dessa möten inte själv berättar om våldet, ytterligare anledningar kan vara tidspress, stress och 
bristande kunskap. För att ändå kunna uppmärksamma om kvinnan är utsatt är det av vikt att 
veta vilka symptom som vanligtvis kan urskiljas och då på ett empatiskt sätt fråga om hon är 
utsatt för våld. Det krävs att personalen som möter personer i svåra livssituationer ska ha 
kunskap, förståelse samt inlevelseförmåga (Socialstyrelsen, 2009b). Detta behandlas i SoL 
(2001:453) 3 kap. 3 § som föreskriver kvalitén i arbetet och vikten av att personalen ska ha 
lämplig utbildning. 
 
Som tidigare nämnts är det reglerat i SoL (2001:453) att socialnämnden har ansvar för barn 
som bevittnat våld mot närstående. Socialstyrelsen (2005) lyfter fram att det svårt att nå barnen 
som upplever våld i hemmet då våldet sällan är beskrivet ur ett barns perspektiv utan ur ett 
kvinnoperspektiv. Det är svårt att förstå vad barnet anser är våld, beroende på ålder, normer och 
kommunikation inom familjen ser barnets begreppsbildning olika ut. Ett barn kan exempelvis 
hävda att det inte förekommer våld inom familjen för att barnet inte ser själva slaget och inte 
definierar skrik, hot eller föremål som slängs som våld (Socialstyrelsen, 2005). Det finns dock 
sätt att se dessa barn, bland annat genom att barnets utsatthet uppmärksammas i samband med 
att mamman/föräldern söker hjälp. Utväg Skaraborg är en av de verksamheter som har tillgång 
till alla polisanmälningar som görs gällande våldsutsatta kvinnor i nära relation och därmed kan 
barnen kontaktas och erbjudas hjälp. Till socialnämnden kan även anmälningar göras om en 
person i barnets omgivning blir orolig över barnets situation (Socialstyrelsen, 2005). 
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Stöd till barn som har bevittnat våld - tre arbetsmetoder  
Under denna del presenteras de tre arbetsmetoderna som har varit grunden till studien. Alla är 
arbetsmetoder som används av socialtjänsten i Sverige idag. Trappan-metoden och Utväg 
utvecklades under 1990-talet i Sverige och har sedan använts bland annat av socialtjänsten för 
att stödja barn som har bevittnat våld (Socialstyrelsen, u.å.; Socialstyrelsen, 2001). CAP 
utvecklades redan 1975 i Minnesota (Lindstein, 1997). Bojen har sedan 2004 utvecklat sin 
verksamhet med grund i CAP men riktat in sig på att stödja barn som bevittnad våld mot 
mamma (Almqvist, Georgsson, Grip & Broberg, 2012). Förutom att stödja barn som bevittnat 
våld har de tre metoderna gemensamt att alla använder samtal i sin behandling. 
Arbetsmetoderna är etablerade på arbetsfältet, och är väl använda av bland annat kommuner 
och myndigheter. De kan därmed förhoppningsvis säga oss någonting om socialtjänstens arbete 
med barn som har bevittnat våld. 
 
Trappan Trappan-metoden är utvecklad av Rädda Barnen och används idag bland annat inom 
socialtjänsten (Socialstyrelsen, u.å.). Trappan-modellen har en psykosocial inriktning och har 
därmed både barnets yttre, samhälleliga verklighet samt barnets inre, personliga verklighet i 
åtanke (Arnell & Ekbom, 2010). Utifrån detta bedöms alltså barnets och familjens psykologiska 
och sociala tillstånd. Trappan-metoden strävar efter att ge barn som har bevittnat våld en plats 
där de kan bearbeta sina upplevelser. Detta görs genom enskilda krissamtal med barnet 
tillsammans med en utomstående vuxen, som ska finnas med i behandlingen med barnet 
eftersom de finns med i både den yttre och inre verkligheten (Arnell & Ekbom, 2010). Vid 
tillfällen där föräldern eller föräldrarna inte önskar kontakt bör de motiveras att delta i 
behandlingen av barnet, då de ibland inte förstår att barnet påverkas av våldet (Arnell & Ekbom, 
2010). Samtalen innefattar olika uppgifter som barnet får genomföra och brukar delas upp i tre 
steg. Det första steget rör kontaktskapande mellan barnet och samtalsledaren. Det andra steget 
handlar om att barnet tillsammans med samtalsledaren ska rekonstruera händelserna som hen 
har upplevt. Det tredje och sista steget i Trappan-metoden har fokus på kunskap och målet är 
att förmedla kunskap till barnet om normala reaktioner på traumatiska händelser. Utifrån dessa 
steg riktar sig Trappan-metoden till att hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser (Arnell & 
Ekbom, 2010). 
 
Utväg Utväg är ett samverkansprogram för olika myndigheter som används av flera kommuner i landet 
(Socialstyrelsen, 2001). Utväg har grupper för våldsutsatta kvinnor, män som varit våldsamma 
samt för barn som har bevittnat våld.  Programmen består av motivationssamtal, stödsamtal och 
gruppverksamhet. Arbetsmetoden riktar sig mot en helhetssyn på problembilden av våld i nära 
relation och riktar sig till att arbeta med offer, förövare samt barn (Socialstyrelsen, 2001). 
Barngrupperna arbetar utifrån olika teman vid varje möte och det övergripande syftet är att låta 
barnen bearbeta sina upplevelser samt få en möjlighet att lufta sina tankar. Tanken med 
barngrupperna är även att barnen ska lära känna andra som har varit med om samma saker som 
de själva. Utvägs utgångspunkt är att lyssna och fråga, även om det går att skönja ett visst 
mönster i berättelserna ska vara berättelse ses som unik (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Children are people too – CAP Bojens arbetsmetod grundar sig i CAP vilket är ett program för barn till missbrukande föräldrar. 
Bojen är en verksamhet som arbetar med barn som bevittnat våld och deras mammor, vilket 
CAP:s program är utvecklat efter (Almqvist et al., 2012). Bojens arbetsmetod består av 15 
möten, en gång i veckan. Programmet innefattar barngrupper och mammagrupper, där varje 
möte har ett särskilt tema och mötena varvas med samtal och olika aktiviteter. Barnen får träffa 
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barn i ungefär samma ålder, där en åldersskillnad på mer än tre år undviks (Almqvist et al., 
2012). Grupperna består av sex-åtta barn där flickor och pojkar blandas. Arbetsmetoden riktar 
sig till att barnen ska bearbeta sina känslor och få kunskap om våld i nära relation med speciell 
vikt på förövarens ansvar för våldet. På samtalen görs även aktiviteter för att engagera barnen. 
Olika kreativa uttryckssätt och gestaltningar kan kombineras med samtal (Almqvist et al., 
2012).  
 Tidigare forskning 
För att analysera hur olika arbetsmetoder som riktar sig till barn som har bevittnat våld 
konstruerar föräldrarna, är det av relevans att undersöka hur forskningen inom området ser ut. 
Genom kunskapsöversikt av fältet och utifrån forskningen går det att skapa förståelse för hur 
våld i nära relation kan te sig därför har forskning kring män och kvinnor som varit i kontakt 
med socialtjänsten eller som varit med om våld i nära relation inkluderats. Såväl som forskning 
kring barn som har bevittnat våld samt kring de utvalda arbetsmetoderna. Kunskapsöversikten 
kan även hjälpa oss att se hur konstruktioner av föräldrar har belysts i tidigare studier samt 
skönja vilka luckor som finns på området våld i nära relation.  
 
Konstruktioner av föräldraskap 
Verksamma inom familjerätten vilka arbetar med mammor som lever med våld i nära relation 
har i en studie intervjuats kring sin syn på föräldraskapet. Studien visade att socialarbetarna 
menade att den våldsutsatta mammans föräldraroll blev negativt påverkad om hon blivit eller 
blir utsatt för våld i nära relation (Eriksson, 2007). I kontrast till detta visade samma 
socialarbetare inte samma generalisering när det kom till hur de såg på pappan som utövar 
våldet. De framhävde att de inte kunde tala om generella bilder av pappan utan att det var en 
bedömning som behövde göras utifrån individuella fall. Socialarbetarna ansåg inte att barnen 
riskerade att utsättas för våld om mamman gjorde det (Eriksson, 2007). Socialarbetarna som 
intervjuades visar därmed att det finns olika konstruktioner av mammor och pappor.  
Konstruktioner av pappan 
Konstruktioner av faderskapet ser olika ut i samhällen och förändras över tid (Bangura 
Arvidsson, 2003). En brittisk studie undersökte konstruktionen av män i det sociala arbetet och 
fann ett mönster där pappor ofta uppmålades av socialarbetare som dåliga influenser för barn, 
med undantag för de gånger då det fanns en dålig mamma att jämföra med. Samma studie visade 
även socialarbetarna ansåg att våldsamma pappor var ett hot mot mamma och barn, men att det 
betraktades ligga på mammans ansvar att skydda barnet mot detta hot (Scourfield, 2001).  
 
Även svensk forskning har visat att socialarbetare konstruerar bilder av hur en pappa ska vara. 
Exempelvis är lagstiftningen en av de faktorer som i Sverige influerar bilden av hur en pappa 
bör vara, genom att söka påverka och fostra pappor i att bland annat uppmuntra pappan att 
närvara i barnens liv och att pappan ska ta ansvar för sina barn om han är frånvarande (Bangura 
Arvidsson, 2003). Det kan tänkas att socialarbetarna som arbetar utifrån lagen påverkas av 
dessa konstruktioner. En intervjustudie visade att socialsekreterare tenderade att upprätthålla 
traditionella könsrollsmönster där bilden av hur en pappa ska vara påverkade 
socialsekreterarnas upplevelser av pappor de mötte (Bangura Arvidsson, 2003). Enligt 
socialpolitiska mål ska socialarbetarna främja umgänget mellan pappa och barn, samtidigt som 
de ska arbeta för att skydda barn om de far illa. För att göra det möjligt att granska och bedöma 
faderskapets lämplighet konstruerade socialarbetarna en bild av hur pappan skulle vara. 
Egenskaper som ansågs betydelsefulla var att ha förmågan att sätta gränser samt att vara 
närvarande och ansvarsfull (Bangura Arvidsson, 2003). 
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Vidare har svensk forskning (Eriksson, 2007) visat att viktiga delar av ett faderskap enligt 
mammor som levt i en våldsrelation är ett aktivt deltagande i barnets liv samt att pappan har ett 
praktiskt och ekonomiskt ansvar. Om en pappa hade utsatt mamman och barnen i familjen för 
kränkningar och våld gick det ändå enligt mammorna att vara en tillräckligt god pappa. 
Faderskapet framhävdes som ett komplement till moderskapet (Erikssons, 2007). Pappor vars 
barn har varit aktuella för utredning av sociala myndigheter beskriver sig själva som 
missförstådda och undanskuffade av sociala myndigheter. De tenderade att inte våga öppna sig 
när den professionelle var en kvinna, vilket är problematiskt då socialtjänsten är 
kvinnodominerad (Bangura Arvidsson, 2003). 
 
Ytterligare forskning visar att både kvinnor och män kan dra sig för att söka hjälp hos 
könsseparerade verksamheter då personalen tenderar att behandla kvinnor som utsatta och män 
som våldsutövare. Därmed placeras klienterna i fack och personalen bemöter dem utifrån dessa 
fack, något som kan leda till att de inblandade tvekar inför att söka hjälp (Mattson, 2013). 
Pappor, vars barn varit aktuella för utredning, hade en bild av sig själva som präglades av 
osäkerhet kring föräldraskapet och en skuld gentemot sina barn. Samtidigt ser de föräldraskapet 
som en positiv händelse i livet och kämpar för att vara närvarande i sitt barns liv (Bangura 
Arvidsson, 2003). Konstruktioner av pappan skapas alltså delvis i förhållande till mamman men 
är också varierande beroende på om det är pappan själv, en mamma eller socialarbetare som 
konstruerar denne.  
 
Konstruktioner av mamman 
Likaså har konstruktioner kring hur en mamma ska vara framkommit i flertalet studier. 
Socialarbetare arbetar utifrån ett flertal olika teorier. Beroende på vilken teori den 
professionelle har i åtanke, i kombination med hens kunskaper och värderingar, kan det påverka 
bemötandet av kvinnor respektive män som klienter. Socialarbetaren kan även påverkas av 
vilken syn arbetsplatsen generellt har på hur familjelivet ska se ut. Exempelvis finns en studie 
på att socialarbetare antar att mamman ska vara den förtryckta i förhållandet, mestadels av sin 
manliga partner (Scourfield, 2006). I samma studie visar Scourfield (2006) att socialarbetare 
anser att mamman bör sätta sina barns behov framför sina egna och det anses vara mammans 
ansvar att skydda barnen från faror. Socialarbetarna i studien visade på en viss medkänsla för 
dessa mammor, men endast till en viss punkt. När mammorna inte agerar utefter 
socialarbetarnas önskningar, såsom de anser skulle påverka barnen i positiv bemärkelse, 
minskar socialarbetarnas medkänsla. Woodcooks (2003) studie går i samma linje där det 
framhölls att det ansågs ligga på mammans ansvar att skydda barnen och menar även att en god 
förälder ska vara emotionellt tillgänglig och känslig för sina barn. Dessa mönster har även 
funnits i svensk forskning. 
 
Svensk forskning visar, liksom den internationella forskningen, att socialarbetare har andra krav 
och en annan syn på en mamma än på en pappa. Konstruktioner bland socialarbetarna som lyfts 
fram är bland annat att det är mammans uppgift att sätta barnens behov framför sina egna och 
skydda dem mot våld och övergrepp (Eriksson, 2007).  Socialarbetarnas syn på ett gott 
moderskap liknar mammornas syn på ett gott moderskap. Mammorna lyfte fram en bild av det 
goda moderskapet med premisser som att en mamma skulle sätta barnens behov före sina egna 
och skapa förutsättningar för ett bra faderskap. I berättelserna framhävdes en bild av att 
moderskapet var normen för hur en god förälder ska vara (Eriksson, 2007). 
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Hur våldet ter sig 
Internationell forskning visar att män oftast är den våldsutövande vid professionellas 
granskningar av våldsammas föräldraskap (Bancroft & Silverman, 2002). Dessa män är även 
de främsta initiativtagarna till våldet och det är vanligt att partnern som utsätts för våld använder 
våld som en reaktion på mannens våld (Allen et al., 2009). Karaktäristiska drag hos förövare 
kan vara önskan om kontroll över partnern, att de anser sig ha rätt att slå sin partner och att de 
är självcentrerade (Bancroft & Silverman, 2002). Trots vissa gemensamma drag hos män som 
förövare är det en heterogen grupp. Våldsamma män bör därmed studeras för att kunna se olika 
typer av våldsmän (Holzworth- Monrue & Stuart, 1994). Det är tydligt att forskningens 
utgångpunkt är att mannen är förövaren och inte offret. 
 
Metoder och arbete med våld i nära relationer riktar ofta in sig på kvinnor som offer och brister 
därmed att inkludera männen i arbetet (Barber, 2008). Professionella vet ibland inte hur de ska 
kunna hjälpa till när mannen är offret och kvinnan är förövaren visar internationella studier 
(Hines & Douglas, 2009). Det framkommer även att män som utsatts för våld i nära relation 
känner sig ignorerade av myndigheter, samhället och av professionella (Barber, 2008). Män 
som blir utsatta för våld av en kvinna i en nära relation drar sig för att söka hjälp för att undvika 
stämpel av att vara den svagare partnern. De som ändå söker hjälp har upplevt ett bemötande 
präglat av förutfattade meningar och fördomar (Barber, 2008). Däremot är det inte lika stor risk 
att en man i en heterosexuell relation blir utsatt för ”det klassiska våldet” det vill säga intimate 
terrorism som det är för en kvinna (Houry, Rhodes, Kemball, Click, Cerulli, McNutt & Kaslow, 
2008). Vidare har det visat att känslan av hjälplöshet och rädsla inte är lika stor hos utsatta män 
som hos utsatta kvinnor och att kvinnors våld mot män inte skapar samma konsekvenser hos 
männen då våldet inte är upprepande i samma grad. De fysiska och psykiska skadorna som 
männen utsätts för är alltså inte lika stora som de skador kvinnor drabbas av. De utsatta männen 
känner sig inte heller lika otrygga i sitt hem som de utsatta kvinnorna gör (Dobash & Dobash, 
2004). 
 
Kvinnors våld är vanligen en reaktion mot mannens våld och är ofta i form av självförsvar 
(Houry et al., 2008; Dobash & Dobash, 2004; Allen et al., 2009; Cho, 2012). Samtidigt har 
studier visat att kvinnor ofta är de som inleder ett bråk som blir fysiskt även om själva initiativet 
inte behöver ha varit av fysisk art. Dessutom har det visat sig att män och kvinnor inte skiljer 
sig avsevärt i förekomst, frekvens och allvarsgrad vid våld i nära relation. Detta gäller även 
kontrollerande beteende och initiativ till fysiska bråk (Cho, 2012). De skador som kvinnors våld 
genererar, både fysiskt och psykiskt är inte heller lika allvarliga som de mäns våld skapar 
(Dobash & Dobash, 2004). Eftersom kvinnorna ofta är fysiskt underlägsna kan det krävas mer 
våld för att våldet ska ge likande konsekvenser (Allen et al., 2009). Männens reaktion mot 
kvinnors våld ter sig annorlunda än kvinnors reaktion mot mäns våld. Många av männen 
hävdade att de inte brydde sig, eller att våldet var ”larvigt”, men att de även blev imponerade 
av kvinnans våld och uppgav att det var i proportion till deras eget (Dobash & Dobash, 2004). 
De fysiska och psykiska konsekvenserna är alltså värre för kvinnorna och det finns kopplingar 
mellan att vara utsatt för våld i nära relation och depression samt posttraumatiskt stresssyndrom 
(Houry et al., 2008). Kvinnan som våldsoffer är vanligen utgångspunkten för arbete med våld i 
nära relation (Barber, 2008). Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) har i en studie visat att 
kvinnor oftare får utstå sexuellt våld från manliga partners än vad män får uppleva från 
kvinnliga partners. Vidare är det större risk att en kvinna blir dödad av en nuvarande eller före 
detta partner än att en man blir det (Brå, 2014).  
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Arbetsmetoder för att stödja barnen  
Litteratursökningen till denna studie gav få resultat på studier kring teoretiska utgångspunkter 
i arbetsmetoder för barn som bevittnat våld i Sverige. Däremot har den danska Socialstyrelsen 
(2011) undersökt teorierna bakom arbetsmetoderna i Danmark som är riktade till barn som har 
bevittnat våld. Den danska studien avser att beskriva traumateori, kognitiv teori, narrativ teori 
och mentalisering, vilka ligger bakom metoder som är utvecklade i Danmark. Dock belyses inte 
konstruktioner av föräldrar och könat föräldraskap. Iversen (2014) har dock genomfört en studie 
för att undersöka hur socialarbetare, som arbetar med arbetsmetoderna Trappan och CAP 
konstruerar och kategoriserar barnen utifrån hur de ser på deras deltagande. Studien visade att 
socialarbetare konstruerade kategorier av det kompetenta, deltagande barnet men kom även 
fram till att barn, som försökte ta beslut kring hur arbetet skulle se ut, framställdes som 
bråkstakar. Slutsatsen som Iversen (2014) drar är därmed att barnens deltagande endast anses 
korrekt när de deltar på metodernas och socialarbetarnas premisser. Dessutom har metoderna 
som används i Sverige idag granskats i den nationella utvärderingen Stöd till barn som bevittnat 
våld mot mamma (Broberg et al., 2011). Utvärderingen syftade till att undersöka hur 
stödinsatserna för barn som bevittnat våld förändrade barnens välbefinnande. Verksamheter 
som arbetade med Trappan, Utväg och CAP utvärderades och visade på en liten 
förbättringseffekt hos barnen som fått stöd och hjälp utifrån arbetsmetoderna. Andersson och 
Källström Cater (2014) har undersökt Trappan-metoden, Children Are People Too (CAP), 
Utväg och BUP Bågen/Grinden men fokuserar på hur barnen framställdes i metoderna. 
Arbetsmetodernas beskrivningar av barnen, hur metoderna ska kunna hjälpa barnen samt deras 
upplevelser och behov står i fokus.  
 
Den tidigare forskningens implikationer för studien 
Den presenterade forskningen fokuserar främst på olika socialarbetares konstruktioner av 
föräldrar, men även på mammor och pappor som levt i våld i nära relationer och deras 
konstruktioner av sin och sin partners föräldraroll. Majoriteten av den tidigare forskningen 
består i kvalitativa intervjustudier. Gemensamt för flera av studierna i den tidigare forskningen 
är just att mannen är våldsutövaren och kvinnan offret, både vid intervjuer med socialarbetare 
och vid möten med föräldrar. Tidigare forskningen kring föräldraskapskonstruktioner i 
arbetsmetoderna Trappan, CAP och Utväg finns inte. Forskning kring teoretiska 
utgångspunkter och grundantaganden är relativt liten och det kan finnas en poäng i att utveckla 
detta för en bredare kunskapsbild, vilket gör vår studie högst relevant. Forskningen visar 
däremot att socialarbetarnas egna konstruktioner påverkar förväntningar och synen på 
föräldrarna, både i deras föräldraskap men också som våldsutövare.  Detta har varit vägledande 
i utformandet av studien. För att undersöka dessa konstruktioner har vi valt ett antal metoder 
samt teorier som ska vägleda oss i arbetet. 
 
Teoretisk referensram 
I denna del presenterar vi de teoretiska utgångspunkterna i studien. Vi kommer att presentera 
socialkonstruktionismen, vilket är grunden för vår analysmetod, diskursanalys och även 
genusteorin som är vår teoretiska utgångspunkt. Diskursanalysen kan inom 
samhällsvetenskapen ses som en vetenskaps- och samhällsteori men även som en metod för att 
analysera texter av olika slag (Bergström & Boréus, 2012), varför vi har valt att redovisa 
diskursanalysen i det här avsnittet. Socialkonstruktionismen och diskursbegreppet är även 
sammankopplat med genusteorin som är en utav våra teoretiska utgångpunkter. Eftersom våld 
i nära relation är nära besläktat med offer och förövare har vi även valt att använda oss av 
offer/förövar-dikotomi, samt Christies (2001) definition av det idealiska offret, för att hjälpa 
oss förstå hur dessa begrepp är kopplade till man respektive kvinna i arbetsmetoderna.  
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Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismens utgångspunkt är att det inte finns någon objektiv sanning eller 
kunskap. Det innebär att socialkonstruktionister är kritiska till vad som anses vara sann kunskap 
(Burr, 1995). Ett grundantagande inom socialkonstruktionismen är att den nuvarande 
världsbilden är formad av den historiska kontexten, men även av kulturen och den tid vi lever 
i. Dessutom innebär det att konstruktioner av världen formas i sociala interaktioner mellan 
individer i vardagen. Språket, och sättet att uttrycka sig, är därför ofta fokus inom 
socialkonstruktionismen (Burr, 1995). Synen på sanning och konstruktioner av verkligheten 
förändras hela tiden där vissa konstruktioner lever vidare och andra faller bort. Enligt Burr 
(1995) är människans tillskrivning av egenskaper kopplade till kön, det vill säga, vad som anses 
vara manligt och kvinnligt intressant utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Socialkonstruktionister vill försöka förstå varför människan lägger fokus på könsdikotomin, 
istället för någon annan uppdelning, exempelvis längd (Burr, 1995). Socialkonstruktionismen 
lägger därmed sitt fokus på nuvarande konstruktioner av verkligheten som skapas i mänskliga 
interaktioner. Socialkonstruktionismen är således grunden för både diskursanalysen och 
genusteorin och kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för dessa begrepp. 
 
Diskurs och diskursanalys 
Liksom socialkonstruktionismen menar diskursanalysen att den sociala världen är uppbyggd av 
konstruktioner. Diskurs är beskrivningar som konstruerar ett visst objekt, såsom en händelse 
eller personer. En diskurs kan beskrivas på olika sätt och kan därmed ha olika betydelser i 
varierande sammanhang (Burr, 1995). Enligt Andersson (2008) kan diskurser användas som ett 
verktyg till att förstå konstruktioner och oemotsagda sanningar kring vilka världen är formad. 
Diskurserna påverkar hur människor lever sina liv utifrån vad som definieras som accepterat 
beteende eller inte i en viss kontext (Andersson, 2008). Likaså kan diskurser ge olika betydelser 
av ett visst objekt och sättet det framställs på. Metaforer, bilder, berättelser, påståenden eller 
beskrivningar skapar en viss bild av exempelvis händelser eller personer. Diskurser kan 
urskiljas i det som skrivs och sägs och är i sin tur beroende av den diskursiva kontexten. Allt 
som kan studeras i omvärlden ingår i en diskurs, exempelvis tidningsartiklar, böcker, filmer, 
tidningsreklam och kläder (Burr, 1995). Det är denna definition som vi har valt att utgå från i 
detta arbete.  
 
De olika inriktningarna av diskursanalysen är alla systematiska studier av just diskurser 
(Bergström & Boréus, 2012). Inriktningarna har ett gemensamt fokus; ett givet sätt att se på 
språket och språkets användning. Språket återger inte verkligheten, utan konstruerar den. 
Diskursanalytikers fokus är att se hur och varför ting framställs som de gör, samt hur kunskap 
om världens anskaffas (Neumann, 2003). Studerandet av diskurser och sociala konstruktioner 
fokuserar på vad som sägs, hur det sägs och hur det annars kan uttryckas. Diskurserna sätter 
gränser för vad som är kulturellt och socialt accepterat och avgör vem som blir lyssnad till 
(Börjesson, 2003). Det finns många olika typer av texter som på sitt sätt försöker säga något 
om verkligheten. Samtidigt som de är konstruerade är de även konstruerande (Börjesson, 2003). 
 
Beroende på vilken inriktning inom diskursanalysen som är fokus blir analysen mer textnära 
eller övergripande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I vår analys har vi valt att fokusera på 
den diskursteoretiska riktningen, men med vissa begrepp även från den kritiska diskursanalysen 
som är mer textnära.  
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Diskursteori 
Diskursteoretiker anser att det finns ett socialt fält såväl som ett språkligt och vill försöka förstå 
hur det sociala bygger upp olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Laclau och 
Mouffe, vilka är två förgrundsgestalter inom diskursteorin, argumenterar för att diskurser aldrig 
är konstanta eller färdiga utan hela tiden förändras. Detta innebär vidare att våra definitioner av 
samhällen, men också våra identiteter kontinuerligt omformas och definieras på nytt (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Inom diskursteorin används begrepp såsom diskursivt fält och 
element. Det är med hjälp av dessa som Laclau och Mouffe beskriver hur olika diskurser vävs 
samman och skapar ett slags rutnät där element är de olika knutarna som binder samman 
begreppen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursteorin riktar sig mot att undersöka 
vilka processer som finns bakom olika teckens definitioner och visa på hur dessa tecken 
tillsammans bildar en större helhet. Winther Jørgensen & Phillips (2000) jämför tecknen inom 
en diskurs med symptomen på en sjukdom. Innan en sjukdom kan fastställas måste det även 
undersökas vilka sjukdomar med liknande symptom som det inte är. På så sätt syftar även 
diskursteorin till att, utifrån tecken eller element utesluta olika förklaringar och diskurser för att 
komma fram till vilken som är mest trolig just. En del definitioner, det vill säga teckens 
betydelser, är så inrutade i samhället att de inte ses som föränderliga utan nästan som en 
sanning, även dessa vill diskursteoretiker åt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Det diskursiva fältet inom diskursteorin innebär definitioner av tecken som andra diskurser har 
gett men som inte tas hänsyn till i en viss diskurs för att diskursen ska hållas enhetlig (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000) Ett element innebär som tidigare nämnts olika tecken inom en 
diskurs som inte riktigt har blivit definierad eller som har flera definitioner (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Flytande signifikant är begrepp som inom diskursen har fått olika betydelser. 
Inom diskursteorin används även begreppet nodalpunkt, det fungerar ungefär som en flytande 
signifikant men är en punkt som de andra tecknen samlas kring (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Winther Jørgensen och Phillips (2000) exemplifierar diskursteorins begrepp nodalpunkt 
och element genom att kroppen kan vara både och. Beroende på vilka element som kroppen 
sätts i relation till får tecknet olika betydelser, exempelvis ger en medicinsk- eller religiös 
diskurs olika innebörd, där den medicinska diskursen fokuserar på hälsa och sjukdom medan 
den religiösa lyfter fram kropp och själ. I de olika diskurserna lyfts olika element fram och ger 
därför olika betydelser till kroppen. Då kroppen blir det tecken som andra element kretsar kring 
blir det också en nodalpunkt utifrån vilket element som skalpell, symptom och vävnad får sin 
betydelse. 
 
Mästersignifikant är ytterligare ett begrepp inom diskursteorin och är exempelvis ”man” där 
olika diskurser ger olika innehåll åt begreppet man. För att ge begreppet innehåll definieras vad 
begreppet skiljer sig från och liknar. För att bli betraktad som en man av samhället ska personen 
exempelvis bete sig på ett visst sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Nodalpunkter och 
mästersignifikanter får betydelse när de sätts i relation till andra begrepp vilket sker genom en 
ekvivalenskedja, som ger en bild av hur olika element binds ihop och skapar mening (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Genom ekvivalenskedjor kan vi se vilka element som exempelvis 
förbinds med en mamma och vilka element som inte kopplas till det för att se vad det ger för 
diskursiva konsekvenser. Diskursteorin avser som sagt inte att berätta hur verkligheten ser ut 
utan hur människan skapar och konstruerar mening, och gör den till en självklar omvärld 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
I analysen kommer även intertextualitet från den kritiska diskursanalysen att användas. 
Begreppet hjälper oss att belysa hur olika texter och sätt att kommunicera bygger på tidigare 
diskurser, andra texter och kommunikativa aspekter. Utgångspunkten är att ingen text kan 
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kommuniceras utan att vara formad av tidigare diskurser, det vill säga, en text bygger alltid på 
andra texter på något sätt (Winther Jørgensen, 2000). Begreppet belyser den historiska aspekten 
av varje nyproduktion. Tidigare maktförhållanden kan påverka och därmed reproduceras eller 
medvetet brytas ned, men det går inte att gå helt från den sociala praktiken (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Exempelvis skulle det kunna handla om att den nuvarande samhällsnormen 
för föräldraskap har påverkat konstruktionen av föräldraskap i arbetsmetoderna. 
 
Hegemoni är ett begrepp som används inom diskursanalysen. Begreppet syftar till att visa på 
processer som skapar maktordningar. Hegemoni kan därmed ses som den nuvarande enigheten 
i en grupp, samhälle eller institution. Det kan exempelvis handla om normer såsom den rådande 
samhällssynen på vem som anses vara en lämplig förälder. Maktförhållanden inom en 
hegemoni kan bli starkare genom att olika begreppsdefinitioner blir befästa och ses som en 
sanning och inte ifrågasätts. En hegemoni kan förändras genom en mobilisering av folket när 
enighet inte längre gäller (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Genus som begrepp 
Som teoretisk utgångspunkt i analysen har vi valt genusteori. Inom genusteorin finns det flera 
olika inriktningar och definitioner av hur genus kan förstås (Kullberg, Herz, Fäldt, Wallroth & 
Skillmark, 2012). Här redovisar definitionen av genusteori som vi kommer att använda i detta 
arbete. Genusbegreppet används för att poängtera den sociala konstruktionen av kön och utgår 
därmed utifrån socialkonstruktionismen. Genusteorin gör en åtskillnad mellan den sociala och 
den biologiska uppdelningen av just man och kvinna. Kön och genus skiljer sig åt genom att 
begreppet kön syftar på den biologiska uppdelningen av man och kvinna medan genus däremot 
syftar till det språkliga och sociala könet, där samhällets normer och värderingar formar 
individerna utifrån egenskaper kopplade till att vara man respektive kvinna (Piuva & Karlsson, 
2012). Exempelvis syftar kön till biologiska skillnader såsom hormoner, kromosomer och 
könsorgan medan genus avser att klänning anses vara något som är kvinnligt kodat. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt innebär det att både kön och genus skapas i ett 
sammanhang såsom kultur eller tid, något som i sin tur påverkar förförståelse, och utgångspunkt 
för hur en man respektive hur en kvinna ska bete sig (Kullberg et al., 2012). Detta innebär 
vidare att synen på hur en man och en kvinna ska vara skapas i en samhällelig och kulturell 
kontext, av normer, värderingar och maktrelationer (Kullberg et al., 2012). 
 
Judith Butler är en av förgrundsgestalterna inom genusteorin. I sina teorier poängterade Butler 
(Rosenberg, 2005) att det inte finns några naturliga sätt att vara man eller kvinna och resonerade 
kring att kön är något som inte är, utan något som görs. Butler kritiserade även den binära 
könsuppdelningen och fokuserade på att andra skillnader än just kön påverkade människor mer.  
Den heterosexuella matrisen är en diskurs som formar samhället enligt Butler (Rosenberg, 
2005). Matrisen innebär en binär könsuppdelning mellan man och kvinna med tydligt kodade 
egenskaper kopplade till de båda. Heteronormativiteten i samhället (Rosenberg, 2005) innebär 
en samhällsnorm som utgår från att alla är heterosexuella, där män och kvinnor intresserar sig 
för varandra. Samhällets, institutioners och individers förväntningar är därmed formade efter 
detta och förstärker hela tiden heteronormen så mycket att den anses vara en sanning 
(Rosenberg, 2005). Exempelvis i media där filmer och reklam ofta lyfter fram det 
heterosexuella paret. Heteronormativiteten i samhället upprätthålls kontinuerligt i vardagslivet, 
något som medför olika förutsättningar och grupperingar kring vilka som får vara med och vilka 
som utesluts (Rosenberg, 2005). Det bidrar också till olika värderingar och normer kring hur 
en familj ska se ut och vara (Kullberg, et al. 2012). 
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Föreställningarna kring manligt och kvinnligt kan förstås utifrån en genusordning (Hirdman 
refererad i Kullberg et al., 2012). Genusordningen kan delas upp i tre olika nivåer; 
föreställningar kring genus som finns på en samhällelig nivå, den sociala integrationen som 
styrs av hur institutionerna arbetar samt socialiseringen av kön. Denna genusordning tilldelar 
olika egenskaper till manlighet och kvinnlighet och skapar därmed motsättningar mellan 
dikotomin. Samtidigt leder åtskillnaden till en maktfördelning, där genus påverkar hur mycket 
makt gruppen män respektive gruppen kvinnor har i samhället (Kullberg et al., 2012). 
Föreställningarna kring manligt och kvinnligt kan även kopplas till föreställningar om hur ett 
offer respektive en förövare ska vara (Eriksson, 2007). 
 
Offer/förövar-dikotomi 
Christie (2001) argumenterar för att det idealiska offret är det offer som på en samhällelig nivå 
lättast får acceptans eller berättigande som just ett offer. Christie (2001) definierar olika 
egenskaper som gör att ett offer blir mer idealiskt såsom att vara svag, det vill säga vara sjuk, 
ung eller gammal. Offret ska dessutom göra något som anses vara bra eller i alla fall oskyldigt 
och vara på en plats som inte är misstänksam, exempelvis på stan mitt på dagen. Samtidigt ska 
gärningsmannen inte vara någon som offret har känt sedan tidigare och vara stor och ond. 
Vidare är Christies (2001) definition av det idealiska offret även beroende av en idealisk 
förövare. I samhället ses den idealiska förövaren som en farlig omoralisk man som är offrets 
motsats. 
 
Eriksson (2007) spinner vidare på Christies (2001) definition av offer och förövare och hävdar 
att en offer/förövar-dikotomi kan användas för att förstå hur konstruktioner kring offer och 
förövare skapas. Eriksson (2007) teoretiserade begreppet i sin avhandling och det är hennes 
definition som denna studie utgår från. Offer/förövare som en dikotomi innebär att egenskaper 
och normer kopplade till dessa motsatser ofta är könade. Detta medför att egenskaper som är 
kopplade till ett offer, såsom underordning, att vara passiv, vanmakt och ängslan även kopplas 
till att vara kvinna (Eriksson, 2007). Normen för män är att vara driftig, ha kontroll eller utöva 
våld går även hand i hand med hur en förövare uppmålas. Denna könade dikotomi mellan offer 
och förövare skapar olika förutsättningar, exempelvis genom att en kvinna som är våldsam går 
emot normerna för både att vara kvinna och för rollen som ett offer. Detta innebär även att en 
man som utövar en liten grad våld accepteras inom ramen för hur en vanlig man ska vara just 
för att normerna kopplar våld till manlighet (Eriksson, 2007). Med hjälp av den könade 
offer/förövar-dikotomin kan det förstås hur konstruktioner av föräldrar som lever med våld i 
nära relationer kan skapas och upprätthållas. 
 
Metod 
Metodurval 
Studien består i en analys av beskrivningar från arbetsmetoder som riktar sig till barn som har 
bevittnat våld. Tidigt i studien valdes arbetsmetoderna Utväg1, Trappan och CAP då det är tre 
arbetsmetoder som är etablerade inom den svenska socialtjänsten. Deras effekter har även 
nyligen blivit utvärderade (Broberg et al., 2011). Vi valde att genomföra en dokumentstudie 
och att utgå från beskrivningar av arbetsmetoderna, för att vi anser att det ger en fingervisning 
i hur arbetet på fältet ter sig. Dessutom anser vi att arbetsmetoderna är verktyg som 
socialarbetare använder sig av och därmed inte bör tas för givna utan att studeras. 
 
                                                 
1 I studien används två olika dokument som grund till Utvägs arbetsmodell. Dessa kommer inte skiljas på i 
resultat och analys. 
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För att säkerhetsställa att de dokument som användes som empiri även var den som användes 
på fältet genomfördes även en systematisk sökning med olika tillvägagångssätt. Vi avgränsade 
oss till att fokusera på beskrivningar som är skrivna av de som från början utvecklade metoderna 
och som används av verksamheter idag. För att få fram texter av författarna som arbetat fram 
beskrivningen av CAP undersöktes publikationslistor på universitetshemsidor hos dessa 
författare, det vill säga, Anders Broberg, Karin Grip, Anna Georgsson och Kjerstin Almqvist. 
 
Ersta Sköndal erbjuder kurser om arbetsmetoden Trappan och vid granskning av litteraturlistan 
kunde vi uttyda att den beskrivning av metoden som används är "… och han sparkade mamma”. 
För att hitta ytterligare metodbeskrivningar av Utvägsmetoden kontaktades Utväg Göteborg, 
Utväg Skaraborg samt Utväg Södra Älvsborg där vi efterfrågade aktuell beskrivning av 
arbetsmetoden. Från Utväg Göteborg erhölls ett textdokument med en beskrivning av 
arbetsmetoden som de arbetar efter vilket inkluderades i studien. De andra verksamheterna hade 
inga andra relevanta beskrivningar än de som redan inkluderats i studien. De publikationer som 
således blev grunden till analysen är valda delar ur … och han sparkade mamma…, Våga se – 
kunna handla, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld samt Utvägs 
barnverksamhet. 
 
De utvalda dokumenten som visas i tabellen nedan, är just de delar som beskriver hur respektive 
arbetsmetod är upplagd och dess arbetssätt. Vi har använt oss av de dokument som i vår sökning 
har framkommit används på fältet, något som visade sig vara svårt att hitta. Beskrivningarna 
var få men gav oss möjlighet att studera materialet grundligt. Då flera av metoderna är starkt 
förknippade med en verksamhet, har information om verksamheten eller 
bakgrundsbeskrivningar valts bort, vilket är anledningen till att dokumenten inte har används i 
sin helhet. Att studera de utvalda dokumenten i sin helhet kan även vara intressant men 
exkluderades för att ge en så likvärdig bild av alla de utvalda arbetsmetoderna som möjligt. 
 
Trappan Arnell, Ami och Ekbom, Inger (2010). … och han sparkade mamma. Trappan - 

en arbetsmodell s. 45-72. 

Utväg Socialstyrelsen (2001). Våga se - kunna handla 
Utvägsprogrammets barngrupper - en arbetsmodell s. 131-138 
 
Utväg Skaraborg (u.å.). Utvägs barnverksamhet. Utväg Skaraborgs 
barnverksamhet s. 4-8. 

CAP Almqvist, Kjerstin, Georgsson, Anna, Grip, Karin och Broberg, Anders (2012). 
Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. Barnprogrammet vid Bojen 
s. 17-18. 

 
Databearbetning och analysförfarande 
För att kunna besvara syftet och frågeställningarna valde vi diskursanalys som analysverktyg 
med speciell inriktning på diskursteorin. Diskursanalysen innebär att texter anses kommunicera 
olika budskap och skapar en bild av verkligheten (Bergström & Boréus, 2012). Därmed lämpar 
sig metoden för att undersöka hur olika konstruktioner av föräldraskap kommuniceras i 
arbetsmetodernas texter. Genom att analysera arbetsmetoderna med begreppen element, 
nodalpunkt och mästersignifikans kan diskursanalysen hjälpa oss att identifiera 
förgivettaganden och konstruktioner i arbetsmetoderna som inte vilar på en vetenskaplig grund. 
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Vid det första steget av analysen genomförde vi en kategorisering för att urskilja olika mönster, 
kategorierna var mamma, pappa, man, kvinna, förälder. Kategorierna valdes utifrån syftet och 
frågeställningarna, för att vidare kunna rama in i vilka sammanhang som respektive begrepp 
fick sin betydelse. Kategoriseringen gjordes även för att säkerhetsställa att de mönster vi såg 
från första början var just mönster. Detta moment gjorde vi var och en för sig för att stärka 
interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011). Kategoriseringarna har även varit till hjälp vid val 
av citat för att exemplifiera resultaten. För att öka den interna reliabiliteten (Bryman, 2011) i 
studien, gjordes sedan en analysmodell för hur genomförandet och tolkningen av texterna skulle 
gå till. 
 
I studien har fokus främst varit på diskursteorin, men begrepp från den kritiska diskursanalysen 
har även använts för att komma lite närmare texten än vad diskursteorins verktyg kan få oss. 
Det andra steget i analysförfarandet var, att utifrån diskursteorins olika begrepp, angripa 
texterna och försöka få en förståelse kring dess diskurser. I redovisningen av analysen kommer 
begreppen element, mästersignifikant, nodalpunkt, ekvivalenskedja och tecken användas, 
utifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000) definitioner. Diskursanalysen innebär att, inte 
bara lyfta fram empirin utan även att bearbeta materialet och sätta det i relation till annat för att 
se mönster (Börjesson, 2003). Således har analysen gått ut på att sätta de olika kategorierna och 
mönstren i relation till varandra och med hjälp av genusteori och offer/förövar-teorierna 
analysera vilka konstruktioner av föräldrarna som skapas i texterna. I analysen har vi således 
pendlat mellan att vara väldigt textnära och att arbeta övergripande med texterna utifrån teori 
och tidigare forskning. Fokus har dock främst varit på förgivettaganden och diskurser som 
framkom i arbetsmetoderna. I den sista delen av analysen genomfördes en granskning utifrån 
den kritiska diskursanalysens intertextualitetsbegrepp (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi 
valde att fokusera på detta begrepp då det kunde visa hur de olika arbetsmetoderna influerades 
av varandra samt hur andra aspekter påverkat arbetsmetoderna. 
 
Forskningsetiska aspekter 
Vid vetenskapliga studier är det av vikt att reflektera kring de etiska implikationer som studien 
kan medföra. De forskningsetiska principerna innefattar bland andra forskningskravet, vilket 
innebär att metoder och kunskap ska förbättras och fördjupas med hjälp av forskning för att 
säkerhetsställa vetenskapliga resultat (Vetenskapsrådet, u. å.). Utifrån detta krav blir vår studie 
essentiell, då den kan leda till att skapa nya kunskaper om hur dessa arbetsmetoder konstruerar 
föräldrar. Studien kan således bidra till att kunskapsluckor fylls och att skapa en större 
medvetenhet hos socialarbetare om vilka konstruktioner dessa arbetsmetoder bygger på. På så 
vis blir denna studie etiskt viktig. Individskyddskraven är ytterligare krav enligt de 
forskningsetiska principerna och handlar till stor del om vilka rättigheter individen har vid ett 
forskningsdeltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). Dessa krav är svåra att applicera på denna studie, 
eftersom den inte behandlar individer utan arbetsmetoder. Istället blir andra etiska aspekter 
väsentliga. 
 
God forskningssed kan bland annat handla om att studien ska ha tydlighet och vara motiverad. 
Materialet bör hanteras korrekt och ska kunna besvara frågeställningarna (Gustafsson, 
Hermerén & Petersson, 2011). Utifrån det har vi i studien strävat efter att ha en tydlig röd tråd 
genom hela arbetet. Att kritiskt granska och reflektera kring sin egen studie och vara medveten 
om möjligheten att felkällor kan förekomma är även det god forskningssed (Gustafsson et al., 
2011). Vi har därmed strävat efter att kontinuerligt reflektera kring våra slutsatser, vår 
objektivitet i studien samt eventuella felkällor. Vi har gjort en tolkning av vår empiri, men också 
av den tidigare forskningen, något som är viktigt att ha i åtanke. Våra tidigare erfarenheter, 
kunskaper och värderingar kan tänkas påverka oss i tolkningar och slutsatser. 
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Inom diskursanalysen har forskaren ett stort ansvar för vilka teorier och utgångspunkter som 
har valts för att vinkla studien (Börjesson, 2003). Hur våra val av teorier kunde påverka 
resultatet var något vi reflekterade över, för att vara medvetna om olika implikationer av dessa. 
Vi har valt att utgå från genusteori samt teorier kring offer/förövare i vår studie. Dessa valdes 
för att vi ansåg de relevanta för studiens syfte, medan andra personer kanske hade valt andra 
teorier och analysmetoder. Våra egna konstruktioner av hur föräldrar ska vara kan också 
påverka inställningen till tidigare forskning, empiri och metoden. Detta kan medföra att en 
helhetsbild av ämnet inte presenteras i vår studie. Vi har kontinuerligt även reflekterat över 
dessa aspekter samt reflekterat över hur resultatet i studien är beroende av de begrepp och 
analysverktyg som valts, då ett annat fokus och andra begrepp hade kunnat ge andra resultat. 
 
Metoddiskussion 
Diskursanalys som används i denna studie är en bred analysmetod och avser inte att undersöka 
bakom diskursen eller vad människor egentligen hävdar när de uttrycker sig på ett visst sätt. 
Diskursanalysen påstår att det inte finns någon verklighet utanför diskurserna och ämnar 
undersöka mönster samt konsekvenser av en viss diskurs. Med diskursanalys och ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv kan frågan om sanning uppnåtts anses vara omöjlig att 
besvara, eftersom att det som anses vara sanning kan vara en av fler möjliga förklaringar 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) då socialkonstruktionismen framhåller att objektiv 
sanning eller kunskap inte existerar (Burr, 1995).  Forskarens position medför olika synsätt på 
ett visst objekt, som kan uppfattas på annat sätt om forskaren haft en annan position. För att få 
ett bra forskningsresultat krävs reflektion över sina egna relationer till den undersökta diskursen 
och övervägande vilka konsekvenser ens egen forskning ger omvärlden (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). 
 
Risken finns att forskaren kan vara med och forma den diskursen som studien undersöker. Detta 
leder till att forskaren inte kan ”sätta sig” utanför diskursen, utan både konstruerar och 
konstrueras med den (Bergström & Boréus, 2012). Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
poängterar att forskaren ofta har svårt att distansera sig från materialet och denne bör reflektera 
över egna självklarheter. I denna studie är det utvalda materialet begränsat, både för att det ska 
vara en rimlig undersökning att göra, men även för att vi begränsat oss till de metoder som är 
etablerade på fältet. Undersökningen görs alltså för att finna ett svar på frågeställningarna och 
inte för att finna någon slags sanning. Denna studie i sig kommer därmed bidra till att 
upprätthålla och rekonstruera diskurser. 
 
Inom diskursanalysen kan inte enskilda människor eller grupper i samhället undersökas, vilket 
kan ses som ett problem (Bergström & Boréus, 2012). Studien avser inte att undersöka 
exempelvis pappor som slår eller den enskilda mamman som är utsatt. Istället är fokus på att 
undersöka hur metoderna konstruerar föräldrarna och vilka mönster som finns beskrivna i 
metoderna. Att diskursanalysen inte undersöker enskilda individer eller grupper ses då inte som 
ett problem i denna studie. 
 
Forskningen är valid om den mäter det som avses att mäta (Bergström & Boréus, 2012). I 
kvalitativa studier kan validitet handla om hur väl metoden lämpar sig för att besvara 
frågeställningarna. För att öka validiteten i vår studie har vi valt teorier och analysmetod genom 
ett noga övervägande utifrån studiens syfte och frågeställningar. Med ett konstruktionistiskt 
perspektiv på ett samhällsvetenskapligt studieobjekt menas att forskaren genom sin 
förförståelse påverkar hur resultatet kommer se ut och att forskaren är med och konstruerar det 
studerade objektet. För att öka validiteten i studien är det bra om forskaren är medveten om sin 
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förförståelse vilket kan förbättras genom att förstå kontexten där studien utförts (Bergström & 
Boréus, 2012). För att studien ska ha hög validitet krävs även att metoden lämpar sig för 
undersökningen. Då syftet är att undersöka vilka konstruktioner som finns kring föräldrar 
lämpar sig diskursteorin bra, då den undersöker mönster, diskurser och konstruktioner. 
 
Ett problem inom diskursanalysen är att diskurserna kan uppfattas på olika sätt beroende på 
vem som analyserar. Något som är självklart för den ena personen behöver inte alls uppfattas 
på samma sätt av den andre (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Detta problem går inte att 
undvika men går att förbättra genom att uppsatsen kan ha hög reabilitet. I kvalitativa studier 
handlar reabilitet om noggrannhet i forskningen och en medvetenhet om eventuella felkällor. 
Textläsningen och tolkningarna ska även vara så noggrant utförda som möjligt (Bergström & 
Boréus, 2012).  
 
God forskning ska även vara genomskinlig, ha en god argumentation och stödjas av citat och 
referenser (Bergström & Boréus, 2012). För att öka reliabiliteten i vår studie har resultatet av 
analysen hela tiden exemplifierats med hjälp av just citat och förklaringar. Vi har dessutom 
kontinuerligt strävat efter noggrannhet i alla delar av studien. För att studien ska uppnå god 
intersubjektivitet krävs det en systematisk beskrivning av tillvägagångssättet för att uppnå 
resultatet (Bergström & Boréus, 2012) vilket vi har strävat efter i detta metodavsnitt. Det 
empiriska materialet har även lästs och analyserats var och en för sig, för att båda författarna 
ska vara insatta i materialet samt för en ökad reabilitet. Vi är medvetna om att våra tolkningar 
av tidigare forskning och det empiriska materialet kan vara präglade av förförståelse och 
därmed kan tolkas annorlunda av andra forskare. 
 Analys 
Nedan presenteras resultatet av vår analys. Först redovisas de tre främsta diskurserna som 
framträdde vid analysen; den heteronormativa diskursen, diskursen våld i nära relation och 
diskursen mamma/förälder. Den heteronormativa diskursen ses som en övergripande diskurs 
som även påverkar de övriga diskurserna. Avslutningsvis går vi även igenom hur de olika 
arbetsmetoderna influeras av varandra. 
 
Den heteronormativa diskursen 
När Trappan-metoden beskriver arbetet med klienterna framkommer en bild av föräldrarna 
bestående av en våldsutsatt mamma som har eller har haft en relation med en våldsam pappa. 
Trappan-metoden förutsätter att den utsatta familjen består av en mamma, pappa samt ett barn. 
Det valda citatet visar även på ett antagande om att det är mamman som är misshandlad och 
pappan som utfört misshandeln. 
 

I en del kommuner har man stöd att erbjuda alla tre; barnet, den misshandlade 
mamman och pappan som varit våldsam. (Arnell & Ekbom, 2010, s. 49). 

 
Citatet är ett av många exempel som visar olika förväntningar på mamma och pappa. Samma 
utgångspunkt framkommer även i Utvägs beskrivning av arbetet med föräldrar där två element 
som definierar föräldrar är mannen och kvinnan.  
 

Därefter sker ett uppsökande arbete gentemot kvinnan och mannen där 
samordnarna erbjuder individuella samtal till alla i familjen, även barnen. (Utväg 
Skaraborg, u.å., s. 4). 
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Liksom i ovanstående citat ger Utväg en bild av att familjen ska vara den typiska kärnfamiljen. 
Alla i familjen ska få individuella samtal och det uppsökande arbetet ska ske genom kvinnan 
och mannen i familjen, där kärnfamiljsnormen visar sig. Att det är viktigt att framhäva att 
familjer kan se olika ut är dock något som både Trappan-metoden och CAP tar upp i sina 
beskrivningar som framhävs i exempelvis nedanstående citat. 
 

Förmedla till barnet att familjer kan se ut på många olika sätt. En del familjer har 
problem, till exempel att någon dricker för mycket sprit, en förälder slåss, någon 
blir arbetslös eller sjuk. (Arnell & Ekbom, 2010, s. 56). 

 
Trappan-metoden betonar att den professionelle ska förmedla till barnet att alla familjer kan se 
olika ut. Ändå nämns det aldrig att en familj kan bestå av exempelvis två mammor eller två 
pappor. Att familjer kan se olika ut gäller alltså inte när det kommer till föräldrakonstellationer 
vilket kan kopplas till diskursteorins strävan att belysa konstruktioner som aldrig ifrågasätts 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000), där heteronormativiteten blir en sådan konstruktion. 
 
Även CAP framhäver en strävan om att prata med barnen om att familjer kan se olika ut 
(Almqvist et al., 2012). Däremot nämner CAP inte något speciellt om hur en familj kan se ut, 
de nämner endast mamman eller föräldern men förutsätter att mamman ska finnas med i bilden. 
I avseendet familjekonstellationer är Utväg-metoden (Socialstyrelsen, 2001) den enda av de 
undersökta arbetsmetoderna som i en del av texten benämner förövaren som ”en man” och 
öppnar upp för att våldsutövaren kan vara både pappa och mammas nya sambo. Alla 
arbetsmetoderna framhäver dock starkt bilden av kärnfamiljen och det heterosexuella paret. 
Avsaknaden av beskrivningar av hur olika familjer kan se ut förstärker därmed den bild som 
arbetsmetoderna lyfter fram i sina beskrivningar, det vill säga, det heterosexuella paret. 
 
Utifrån diskursteorins begrepp element, vilket är olika tecken som bygger upp en diskurs 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000), kan man och kvinna förstås som olika element som 
bygger upp och definierar hur begreppet föräldrar fylls med innehåll. Elementen man och 
kvinna leder dessutom vidare till det logiska antagandet att man och kvinna som föräldrar även 
utgör mamma och pappa då arbetsmetoderna alltid lyfter fram mamma, pappa och barn och 
förutsätter att föräldrarna har levt eller lever i en relation. Trots att arbetsmetoderna lyfter fram 
vikten av att prata om hur alla familjer ser olika ut framställs en homogen bild med en 
heteronormativ kärnfamilj.  
 
Att alla arbetsmetoderna bygger på en tydlig bild av kärnfamiljen och heteronormativitet kan 
förstås som att den heterosexuella matrisen (se Rosenberg, 2005) i samhället även påverkar 
dessa arbetsmetoder och hur de är utformade, vilket i sig är en slags intertextualitet (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Den heterosexuella matrisen utgör alltså en hegemoni vilket 
medför maktförhållanden där det heterosexuella paret får det enda utrymmet att existera i 
samhället och, i det här fallet även, i arbetsmetoderna. 
 
Den heteronormativa utgångspunkten påverkar även synen på offer och förövare. 
Offer/förövar-dikotomin kopplar manliga drag till en typisk förövare och kvinnliga drag till ett 
offer. Detta gör att en kvinna lättare passar in i rollen som offer och att en man passar in i rollen 
som förövare (jfr Eriksson, 2007). Denna uppdelning av offer och förövare i manligt och 
kvinnligt gör att det passar som handen i handsken med den heteronormativa diskursen. Det är 
lätt att ge en part, det vill säga kvinnan, rollen som offer och en annan, mannen, rollen som 
förövare. Då det förväntas att det är mannen som är våldsutövaren kan det även vara svårare att 
se kvinnan som en potentiell våldsutövare. Att utgångspunkten i arbetsmetoderna är det 
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heterosexuella paret skapar även förutsättningar för att mannen beskrivs som våldsutövaren och 
kvinnan som offret och gör det svårt för arbetsmetoderna att ha någon annan utgångspunkt än 
just den. 
 
Genus såsom det konstrueras i dessa arbetsmetoder kan förstås utifrån att arbetsmetoderna är 
utvecklade i ett samhälle med vissa normer och värderingar kopplade till föräldraskap och kön. 
Vilket i sin tur innebär att konstruktioner av man och kvinna är formade av tiden vi lever i men 
också av dessa normer och värderingar (jfr Kullberg et al., 2012). Detta bidrar även till en bild 
av mannen och kvinnan som två motsättningar något som kan förstärka offer/förövar-dikotomin 
ytterligare. Det kan leda till ett utestängande av personer som inte passar in i dessa 
konstruktioner och formar även ett socialt arbete som utgår från en ensidig bild av man, kvinna, 
offer och förövare. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de utgångspunkter som arbetsmetoderna vilar på, såsom 
en stark heteronormativ grund som är fokus i detta avsnitt, kan påverka socialarbetarnas 
konstruktioner av föräldrarna men även deras förväntningar på hur en familj som de möter ska 
se ut. Vid analysen framkommer det att arbetsmetoderna endast inkluderar familjer med en 
mamma, en pappa (eller man) och eventuella syskon till det utsatta barnet. Arbetsmetodernas 
användbarhet skulle kunna utvidgas om begreppen neutraliserades. Vi menar att metoderna då 
skulle kunna användas på samkönade par, och därmed behöver inte nya metoder speciellt för 
dessa par utvecklas. Det primära målet med arbetsmetoderna är trots allt att behandla barnen 
och inte föräldrarna. Något som kan glömmas bort om dessa lägger för stor vikt kring vem som 
är offret och vem som är förövaren. Den heteronormativa diskursen leder till att normen om 
kärnfamiljen förstärks. Detta kan leda till att socialarbetare som arbetar utifrån arbetsmetoderna 
utesluter par och familjer som inte definieras som en kärnfamilj. Arbetsmetoderna nämner 
aldrig samkönade par, eller andra familjer som avviker från kärnfamiljsnormen eller 
heteronormen. 
 
Diskursen våld i nära relation 
Den andra diskursen, som framträder i analysen, är kring hur våld i nära relation får sin innebörd 
hos arbetsmetoderna. Trappan, Utväg och CAP i Bojen beskriver i sina inledningar att deras 
olika arbetsmetoder utgår från män som slår kvinnor. Trots detta har vi valt att undersöka vad 
begreppet våld i nära relation fylls med för betydelse.  
 
Utifrån diskursteorin är element begrepp som knyter ihop olika diskurser. De olika elementen 
kan även kretsa kring en nodalpunkt som är ett begrepp som blir definierad utifrån dessa 
element (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att undersöka hur tecken och element bygger 
upp och definierar våld i nära relation kan därmed ge oss en bild av hur begreppet fylls och 
vilken innebörd det får i arbetsmetoderna. Vi menar att ”våld i nära relation” är ett begrepp i 
arbetsmetoderna som får sin betydelse utifrån olika omringande element. Vid analysen av 
empirin visades två olika konkurrerande definitioner eller element kring hur nodalpunkten våld 
i nära relation definierades det vill säga att ”familjerna bråkar” och att ”pappa slår mamma”.  
 
Främst vill vi beröra tecknet ”föräldrar som bråkar”. Genom att beskriva det som händer i 
hemmet med familjer som bråkar gör att våldet inte går i något speciellt riktning, det läggs inte 
heller något fokus på vem som är offer och vem som är förövare, inte heller om båda föräldrarna 
är offer och förövare eller om det är ett problem eller inte. Trappan-metoden beskriver det som 
händer i familjerna på olika sätt och lyfter fram familjer med bråk i hemmet och att bråk är 
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något som händer i barnens familjer. Vilka som slår eller bråkar i familjen lyfts inte fram och 
därmed har fokus lagts på att det är bråk i familjen snarare än på vem eller vilka som skapar 
bråket.  
 

Tala om vad du arbetar med och att du i ditt arbete träffar barn och familjer som har 
varit med om svåra saker: till exempel barn som har en mamma eller pappa som 
dricker för mycket alkohol, barn i vilkas familjer det är mycket bråk och 
förekommer våld eller barn som har en förälder som sitter i fängelse.  (Arnell & 
Ekbom, 2010, s. 55). 

 
Arbetsmetoderna använder även uttryck som att mamma och pappa är i ”krig” eller ”bråk i 
hemmet”. Vi menar att ”bråk i hemmet” och ”krig” är två element som kretsar kring och 
definierar nodalpunkten våld i nära relation. Något som även illustreras i nedanstående citat 
från Trappan-metoden:  
 

I en del familjer bråkar man mycket och det blir så att pappan slår mamman (Arnell 
& Ekbom, 2010 s. 56). 

 
Ovanstående citat ger en bild av familjer som bråkar där fokus förs bort från vilka det är som 
bråkar och istället läggs på själva bråket. Däremot framkommer en riktning på våldet där 
pappan är den som slår. Här framställs våldet som något av en slump och en konsekvens av det 
föregående bråket. Det kan förstås som att båda föräldrarna är delaktiga i bråket men att det 
endast är pappan som blir fysiskt våldsam. Vilket även illustrerar den andra tendens som kan 
urskiljas i diskursen våld i nära relation där fokus är på pappa som slår. 
 

Att vara med om att pappa slår mamma är ofta väldigt otäckt. (Arnell & Ekbom, 
2010, s. 68). 

 
En bild som konstrueras i arbetsmetoderna är att pappa slår mamma och skapar en tydlig 
uppfattning om riktning på våldet samt vem det är som slår. Här skiljer sig CAP (Almqvist et 
al., 2012) lite från de övriga arbetsmetoderna på så vis att de aldrig benämner våldsutövaren 
som något annat än förövare, offret beskrivs däremot som en mamma eller förälder. Emellertid 
är en tydlig utgångspunkt i alla arbetsmetoderna att det är mamma som är offret med 
beskrivningar om mamma som blivit slagen. Förövaren används emellanåt som en synonym till 
pappa och stärker därmed utgångspunkten att pappa är förövaren. 
 

Inför den som utfört misshandeln fanns hat och ilska, och även vissa försvar som 
att det var inte bara pappas fel. (Socialstyrelsen, 2001, s. 136). 

 
I några fall är det däremot inte pappa som framställs som förövaren. I Utväg lyfter de även 
fram, som tidigare nämnts, att mammas nya sambo kan vara förövaren. Även där är det en man 
som lyfts fram som förövare. Utifrån offer/förövar-dikotomin (Eriksson, 2007) kan det förstås 
att pappan eller mannen lättare kopplas ihop med att vara våldsutövare för att han har flera 
egenskaper som överensstämmer med bilden av den ideala förövaren. Samtidigt som detsamma 
gäller för mamman i förhållande till det ideala offret (jfr Christie, 2001).  Att detta mönster 
kunde urskiljas även i dessa arbetsmetoder är därmed inte så förvånande utifrån dessa teorier. 
Mamma eller kvinna som våldsförövare nämns aldrig i någon av arbetsmetoderna varken som 
ett undantag eller möjlighet. Att kvinnan som våldsutövare inte nämns överhuvudtaget leder 
ytterligare till en förstärkning till upprätthållandet av definitionen av och diskursen kring 
mannen som den våldsutövande och kvinnan som offer. Bilden av det idealiska offret är enligt 
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Christie (2001) även beroende av att offret inte har provocerat fram våldet vilket kan kopplas 
till varför det är lättare att beskriva arbetsmetoderna utifrån en tydlig uppdelning av offer och 
förövare. I arbetsmetoderna framhävs våldet genom exempel där pappa har använt sig av fysiskt 
våld. Det psykiska våldet, materiella våldet och liknande lyfts inte fram i arbetsmetoderna och 
skapar därmed en ensidig bild av våld i nära relation. Vilket bland annat kan utläsas i de tidigare 
redovisade citaten. 
 
Sammanfattningsvis visar de tre olika arbetsmetoderna samma mönster när det kommer till 
våldets riktning och vem som är offer samt förövare. Antingen framställs det som att 
mamma/kvinna är den som blir utsatt för våld och pappa/man/ny sambo är den som utsätter för 
våld. Eller så framställs en bild av föräldrar som bråkar och bråk i familjen. Riktningen på 
våldet adresseras inte, men att båda föräldrarna eller de vuxna är med i bråket. Dessa två tecken 
eller definitioner krockar delvis och konstruerar två olika bilder av hur våldet ter sig. Något 
som kan ge konsekvenser för hur arbetet ser ut och synen på föräldrarna. Samtidigt är det alltid 
en icke-våldsutövare och en våldsutövare som framställs. Det förs aldrig på tal att det kan 
handla om föräldrar som utövar våld mot varandra, där båda kan vara offer och förövare. 
Pappan nämns aldrig som någon som blir utsatt för våld och mamman nämns aldrig som någon 
som kan utöva våld. De två olika tendenserna där våld i nära relation beskrivs som föräldrar 
som bråkar eller där mannen slår kvinnan kan ses som motsägande där de båda tecknen krockar 
och konkurrerar. Frågan är vad dessa två olika begreppsdefinitioner ger för konsekvenser i 
relation till varandra. Genom att tala om bråk mellan familjerna flyttas fokus från våldet till 
bråket inom familjerna vilket i sin tur kan leda till en normaliserad bild av det våld som sker, 
som i exemplet ovan där våldet var något som framställdes som en slump och konsekvens av 
familjens bråk.  
 
Diskursen mamma/förälder 
Den tredje diskursen som framträder är ”mammanormen” som även likställer förälder med 
mamma. Vi har valt att dela upp denna del i två delar; mamma först - sen förälder och den 
deltagande mamman för att tydliggöra de två spåren som vi såg i diskursen kring mamman.  
 
Mamma först, sedan förälder Arbetsmetodernas beskrivningar visar föräldrarnas förväntade delaktighet på olika sätt. 
Trappan-metoden beskriver exempelvis hur de mammor som har barn i programmet även ska 
vara deltagande i en egen grupp tillsammans med andra mammor, eller föräldrar. Att 
mammorna är de som det främst talas om i arbetsmetoderna när de ska lyfta fram föräldrarna 
visade sig på olika sätt, delvis genom att förälder ofta likställs med mamma. Som nämnts i 
tidigare avsnitt var mammanormen stark när det handlade om den icke-våldsutövande 
föräldern. 
 

Mammorna vars barn följer grupprogrammet deltar parallellt i gruppsamtal med 
andra mammor/föräldrar som utsatts för våld. – (Almqvist et al., 2012, s. 17) 

 
Ovanstående citat är ett tydligt exempel på diskursen där förälder likställs med mamma, något 
som framkommer på olika sätt i alla arbetsmetoderna. I citatet nämns först endast mammorna 
och framhäver att det främst är dessa som gruppsamtalen riktar sig till, sedan fortsätter det med 
att det är i dessa samtal mammorna får träffa andra offer, dessa andra är också mammor och 
föräldrar. Genom formuleringen blir mammorna normen, ett slags vi, som får träffa de andra, 
som också kan vara mammor men även föräldrar. Arbetsmetoderna nämner kontinuerligt 
mammorna i olika sammanhang, för att sedan likställa förälder med mamma. ”Mamma eller 
annan omsorgsperson”,” träff med förälder (vilket hittills alltid varit mamma)” är två exempel 
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på dessa formuleringar som fyller definitionen av vem den våldsutsatta parten är. 
Arbetsmetoderna poängterar trots det att mamman är den som det oftast eller alltid handlar om 
och förstärker därmed bilden av mamman som våldsoffer. Det finns dock även exempel på när 
den/de våldsutövande parter/na inte är könsbestämda. 
 

[…] där olika centrala svårigheter för barn som bevittnat våld mot en förälder 
bearbetas systematiskt. (Almqvist et al., 2012, s. 17). 
 
I första samtalet med barnet är barnets omsorgsperson (tex icke våldsutövande 
förälder, familjehemsförälder) med inledningsvis av samtalet. (Utväg Skaraborg, 
u.å., s. 5) 

 
Det som dock lyser med sin frånvaro är pappan, arbetsmetoderna bygger på diskurser om att en 
icke-våldsam partner kan vara vårdnadshavare, förälder och allra helst mamma. Icke-våldsam 
pappa nämns endast en gång och då tillsammans med mamma i en beskrivning av Utväg: 
 

Det känns viktigt att arbeta jagstärkande med dessa mammor/pappor. (Utväg 
Skaraborg, u.å., s. 9). 

 
Som att den våldsutövande kvinnan lyser med sin frånvaro och därmed förstärker diskursen 
kring den våldsutövande mannen, förstärker frånvaron av den våldsutsatta pappan den 
nuvarande diskursen ytterligare. Genom att pappa som våldsoffer endast lyfts fram en gång blir 
pappan som offer ett undantag som förstärker regeln att det är mamman eller kvinnan som är 
den våldsutsatta. 
 
Sammanslaget genomsyras arbetsmetoderna av diskursen att mamma är normen för den icke-
våldsutövande föräldern men att denne sedan konstrueras som förälder. Icke-våldsutövande 
pappa existerar i princip inte. Detta går i linje med Eriksson (2007) som utifrån samtal med 
socialarbetare kunde urskilja deras konstruktioner av föräldrar, där mamman var normen för 
föräldraskapet, men också att det ställdes andra krav på mammor än på pappor. Erikssons 
(2007) resultat visade även att en mamma förväntades sätta sina barns behov först (se även 
Scourfield, 2006) och skapa förutsättningarna för ett faderskap. 
 
Utifrån diskursteorins mästersignifikant, där den aktuella diskursen ger innehåll åt ett begrepp 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000), kan diskursen kring mammanormen i arbetsmetoderna 
förstås som att tecknet mamma är en mästersignifikant. Mästersignifikanten mamma fylls med 
förväntningar på att en mamma förväntas vara den primära föräldern som är aktiv i sina barns 
behandling. Med hjälp av intertextualitet kan även det innehåll som begreppet mamma får i 
arbetsmetoderna förstås utifrån den rådande samhällsnormen. Där är kvinnan den primära 
vårdnadshavaren och det kan vara en diskurs som påverkar arbetsmetodernas diskurser gällande 
mamman, vilket även kan kopplas till genusteorin. 
 
Utifrån genus kan de olika förväntningarna på hur en mamma respektive en pappa ska vara 
förstås genom att kön är något som formas i den samhälleliga kontexten av tidens normer och 
värderingar (jfr Rosenberg, 2005). Något som i sin tur skapar olika förutsättningar för mammor 
och pappor. Detta kan även förstås genom offer/förövar-dikotomin (Eriksson, 2007) och 
Christies (2001) definition av det ideala offret. Synen på hur ett offer respektive en förövare 
ska vara skapar olika förväntningar på kvinnor och män, vilket gör att de passar olika bra in i 
dessa kategorier. I det här fallet går förväntningarna kring offer och förövare i linje med 
teorierna. Arbetsmetoderna bidrar således till att upprätthålla konstruktionerna av hur ett idealt 
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offer ska vara, men även bilden av kvinnan som offer, vilket gör att hegemonin kring offer och 
förövare står oemotsagd. 
 
Den deltagande mamman Mammanormen visar sig även genom att det är mamman som förväntas ta det huvudsakliga 
ansvaret, finnas med i arbetet med barnet samt att själv delta i arbetet. Inkluderandet av båda 
föräldrar verkar dock vara något bristfällig, det är mamman som nämns i större delen av 
exempelvis Trappan-metoden efter konstaterandet att båda föräldrarna bör vara med. Ett annat 
exempel i Trappans arbetsmetod (Arnell & Ekbom, 2010) är att det finns en rubrik som lyder; 
”Samtal med barnets mamma”. Det kan reflekteras över varför just ordet mamma nämns i 
rubriken, och inte pappa. För att göra det neutralt skulle rubriken kunna avse 
vårdnadshavare/vårdnadshavarna, då det skulle inkludera båda föräldrar, oavsett kön. Under 
rubriken fortsätter arbetsmetoden beskriva att ”en samarbetskontakt bör etableras med barnets 
mamma och/eller pappa”. Här inkluderas pappan, i en rubrik som egentligen avser mamman. 
Vidare beskriver Trappan-metoden: 
  

Utifrån våra erfarenheter är vanligaste att det är barnets mamma man har de 
förberedande föräldrasamtalen med. (Arnell & Ekbom, 2010, s. 49). 

 
Detta stärker ytterligare att mamman står i fokus trots att båda föräldrarna ska inkluderas i 
arbetet. CAP utifrån Bojens barnprogram (Almqvist et al., 2012) beskriver att det innan barnen 
börjar på programmet sker ett möte med mamman. Det är även hon som har enskilda samtal två 
till fem gånger under programmet. Här nämns inte annan vårdnadshavare, utan fokus ligger på 
att det är mamman som deltar. Liknande mönster kan ses i Utvägs arbetsmetod.  
 

[…] samordnaren tar initiativ till en träff mellan förälder (vilket hittills alltid varit 
mamma), barn och gruppledare. (Socialstyrelsen, 2001, s. 131). 
 
Många barn är oroliga inför första mötet och känner en trygghet i att mamma eller 
annan omsorgsperson finns med i rummet. (Utväg Skaraborg, u.å., s. 5). 

 
I de två arbetsmetoderna rättfärdigas att mamman är den deltagande utifrån socialarbetarnas 
tidigare erfarenheter, där mamman oftast, alltid eller vanligen deltar. Utifrån intertextualitet 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) kan detta förstås genom att arbetsmetodernas 
utgångspunkt och diskurser delvis är uppbyggda av socialarbetarnas erfarenheter och 
gemensamma kunskapsproduktion. Beskrivningarna i arbetsmetoderna ger både mamman och 
pappan roller och fyller dessa med innehåll där mammans uppgifter blir att vara delaktig och 
vara den som söker hjälp för att skydda sina barn. Vilket även är något som Eriksson (2007) 
visar i sin forskning kring mammors och socialarbetares konstruktioner av moderskapet, där 
mammans uppgift är att skydda och sätta barnen först. När mamman både är offer för våldet 
och beskyddaren av barnet kan detta tänkas skapa en konflikt, och det blir svårt för mamman 
att veta hur hon ska hantera båda rollerna. 
 
Med utgångspunkt i genus kan diskursen kring mammas deltagande förstås utifrån att 
egenskaper kopplade till mamma och kvinna är konstruerade av samhällskontexten. Dessa 
egenskaper lägger vissa förväntningar på mammor och andra på pappor, bland annat att 
mamman ska vara deltagande i arbetet och inte pappan (jfr Rosenberg, 2005) Utifrån det kan 
det uttydas att kvinnan i dessa arbetsmetoder framställs som den primära vårdgivaren, den 
deltagande föräldern men också den som ska ge omsorg. Arbetsmetodernas konstruktioner av 
en mamma målar upp en bild av vilka egenskaper en mamma har, en mamma som är ett 
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våldsoffer, någon som ska delta vid sitt barns behandling men som också utgör en trygg punkt 
för barnet. Detta kan förstås som diskursteorins mästersignifikans (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Där olika diskurser ger olika betydelser till begrepp, i det här fallet mamma.  
Genom att mamma är den deltagande i behandlingen av barnen som även förälder likställs med, 
kan det utifrån diskursteorins begrepp förstås med att förälder är ett element som stärker 
mästersignifikanten mamma. När en mästersignifikant sätts i relation till andra element skapar 
det mening, vilket kallas ekvivalenskedja (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). När elementet 
pappans frånvaro vid barnens behandling sätts i relation till den deltagande mamman skapas en 
ekvivalenskedja som stärker och ger ytterligare mening åt mästersignifikanten mamma som den 
primära vårdnadshavaren.  
  
Avslutningsvis antas mamman i alla tre arbetsmetoderna vara deltagande och vilja medverka i 
behandlingen för barnet. Detta genom att delta i samtal eller att finnas med och stötta barnet. 
Detsamma gäller inte för pappan som sällan nämns i detta sammanhang. Utifrån 
arbetsmetoderna lyfts pappan fram som våldsutövaren, och det kan då antas att han inte får vara 
deltagande i arbetet med barnet. Men med grund i forskningen som visat att män och kvinnor 
utsätts för våld i ungefär lika hög grad (Brå, 2014) kan det ifrågasättas hur relevant det är att ta 
ställning till vilken förälder som ska vara deltagande och inte. 
 
Influenser mellan arbetsmetoderna 
Det diskursanalytiska begreppet intertextualitet (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000) kan 
hjälpa oss förstå hur arbetsmetoderna är influerade av varandra och andra diskurser. 
Intertextualitetsbegreppet används som inspiration till texten nedan. De olika arbetsmetoderna 
refererar till varandra och det är tydligt att de är medvetna om varandra, exempelvis nämns 
Utväg i Trappan: 
 

Det bästa är om det går att få till stånd ett samarbete med båda för-äldrarna - både 
offer och förövare. I en del kommuner har man stöd att erbjuda alla tre; barnet, den 
misshandlade mamman och pappa som varit våldsam. Utväg Skaraborg är ett 
exempel på där detta arbetssätt funnits under många år. Men barnets rätt att få stöd 
måste hela tiden komma i första rummet. (Arnell & Ekbom, 2010, s. 49). 

 
Utväg nämner i sin tur Trappan-arbetsmetoden i sin beskrivning och visar ett exempel på hur 
arbetsmetoderna blandas. 
 

Man har här an-vänt sig av en bild från den behandlingsmodell som kallas 
“Trappan” och som utvecklats av Rädda Barnen [...] (Socialstyrelsen, 2001, s. 136) 

 
Vi har valt att belysa hur arbetsmetoderna refererar till varandra då det kan vara en av 
förklaringarna till varför vi har fått ett liknande resultat i analysen av samtliga arbetsmetoder. 
Då de utvalda diskurserna visar sig i alla, och att det inte är svårt att finna ett genomgående 
mönster i metoderna kan en förklaring vara att de tar inspiration av varandra. Citaten visar att 
arbetsmetoderna är medvetna om de andra valda metoderna då de nämner varandra. Dock 
nämner inte empirin om CAP de andra arbetsmetoderna. Bojen och Trappan nämner inte heller 
CAP i sitt material. 
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Slutsats och slutdiskussion 
Studiens syfte är att analysera hur föräldrar konstrueras i arbetsmetoder som riktar sig till barn 
som har bevittnat våld. Med hjälp av en diskusteoretisk analysmetod, genusteori och 
offer/förövar-dikotomi har olika mönster samt diskurser som arbetsmetoderna vilat på lyfts 
fram. Studiens frågeställningar är (1) Hur konstruerar arbetsmetoderna föräldraskap? (2) Hur 
konstruerar arbetsmetoderna mammaskap? (3) Hur konstruerar arbetsmetoderna pappaskap? 
(4) Hur konstruerar arbetsmetoderna våld i nära relation? Studien visar att arbetsmetoderna 
vilar på antaganden kring den heteronormativa familjen, en tydlig offer/förövar-uppdelning 
med mamma/förälder som icke-våldsutövande och mamman som förväntad deltagande vid 
barnets behandling. Samtidigt som arbetsmetoderna ger en bild av att pappan som ständigt 
frånvarande vid behandling av barnet men också som den våldsutövande. 
 
Studiens resultat går i linje med den tidigare forskningen kring konstruktioner av föräldrar hos 
socialarbetare. Att mamma ofta likställs med förälder och en framställning av mamman som 
den primära vårdnadshavaren är ett mönster vi kan uttyda ur arbetsmetoderna. Detta mönster 
går i riktning med Erikssons (2007) studie av hur socialarbetare framställde föräldrar som levt 
med våld in nära relation. Likaså visar vårt resultat på en stark heteronormativitet hos 
arbetsmetoderna, vilket kan förstås som en inverkan av den heterosexuella matrisen (jfr 
Rosenberg, 2005). 
 
Arbetsmetoderna uppmålar en bild av att en förälder antingen är offer eller förövare. Ingen är 
både och, utifrån det kan det förstås att de båda är varandras motsatser. Utifrån offer/förövar-
dikotomin (Eriksson, 2007) och det idealiska offret (Christie, 2001) har därmed tydliga 
kopplingar kunnat göras mellan arbetsmetodernas beskrivningar och teorin. Analysen visar 
även att kvinnan eller mamman oftast beskrivs som offret medan pappan eller mannen som 
förövaren. Även om beskrivningarna går mot att använda förälder/omsorgsperson etcetera så 
används aldrig kvinna som exempel på förövare eller man som ett exempel på ett offer. Då 
arbetsmetoderna är till för barn som har bevittnat våld ifrågasätter vi varför metoderna har så 
starkt fokus på föräldrarnas kön och uppdelningen av offer/förövare. Har denna uppdelning 
valts för att det har relevans för barn som bevittnat våld eller för att det är en traditionell 
uppdelning? 
 
En av studiens begränsningar är att det finns få beskrivningar kring arbetsmetoderna på fältet. 
De få beskrivningarna har däremot gjort att vi kunnat gå in i alla på djupet vid analysen. Studien 
är dock även begränsad till att endast undersöka arbetsmetoders beskrivningar och 
konstruktioner utifrån det. Därmed visar inte resultatet hur arbetet går till i praktiken och vilka 
konstruktioner av föräldrarna som faktiskt skapas där. 
 
Mot bakgrund av vårt resultat ifrågasätter vi hur arbetsmetoderna står sig i förhållande till den 
tidigare forskningen som visat att andelen män och kvinnor som utövar våld är relativt jämlik 
(Brå, 2014) samt att våld i nära relation ofta är relationell (Allen et al., 2009; Caetano et al., 
2005). Med detta menar vi att arbetsmetodernas konstruktioner av föräldrarna utgår från en 
enformig grund. Något som kan medföra att arbetsmetoderna endast når ut till de föräldrar som 
passar in i mallen. Att kvinnor är de som oftast vänder sig till socialtjänsten men också de som 
får utstå det grövsta våldet (se Brå, 2014) kan kanske förklara det entydiga fokus på kvinnan 
som offer. Det kan även handla om att det är lättare att be om hjälp eller att bli hänvisad till rätt 
hjälp när arbetsmetoderna som finns är som klippta och skurna för en. Samtidigt kan det 
enformiga bilden skapa ett utestängande av andra föräldrar och familjer där barn bevittnat våld 
i hemmet. Som tidigare nämnts användes inte mamma som förövare någon gång i metoderna, 
pappa som offer fick vara med en gång. Något som dessutom lyste med sin frånvaro är 
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samkönade föräldrapar. Vad kan detta få för komplikationer för de som vänder sig till 
socialtjänsten för att få stöd? 
 Studiens implikationer för socialt arbete 
Studien syftar till att analysera just hur de utvalda arbetsmetoderna konstruerar föräldrarna i 
sina beskrivningar och därmed kan inte resultaten utan vidare generaliseras till andra 
arbetsmetoder eller fält. Arbetsmetoderna i denna studie är idag vitt spridda över landet och 
även om konstruktionerna kan se annorlunda ut i praktiken så är det dessa metoder som används 
som handböcker och ger en introduktion i arbetet till socialarbetare runtom i landet. Därför 
hävdar vi att studien kan ge oss en fingervisning om hur arbetet med dessa arbetsmetoder är 
utformat och vilka föräldraskapskonstruktioner som är i fokus när det kommer till arbetet med 
barn som har bevittnat våld. 
 
Vi menar att arbetsmetodernas beskrivningar skapar diskurser kring hur en mamma, pappa samt 
förälder, anses vara vilket kan påverka socialarbetare i arbetet. Samtidigt går det inte att komma 
ifrån att socialarbetare själva agerar utifrån sina egna konstruktioner kring hur ett barn eller 
föräldrar ska vara (se Iversen, 2014; Eriksson, 2007). Arbetsmetoder inom socialtjänsten skulle 
därmed kunna användas som redskap i strävan mot att motverka irrelevanta konstruktioner och 
fördomar bland socialarbetare, men de kan även bidra till att förstärka antaganden som inte går 
i linje med forskning och/eller det önskvärda arbetet. Studien är viktig för att den belyser just 
dessa konstruktioner, men också för att det inte finns tidigare studier som har undersökt vilka 
föräldraskapskonstruktioner och diskurser som dessa arbetsmetoder bygger på och därmed för 
vidare. De tre utvalda arbetsmetoderna är trots allt metoder som används av myndigheter och 
andra organisationer runtom i Sverige idag och bör granskas för att hela tiden kunna utvecklas 
med tiden. 
 
En sak socialtjänsten kan tänka på om de vill utveckla sitt arbete med utsatta barn är vilka 
konstruktioner av föräldrar och vilken bild av våld i nära relation som ska förmedlas till 
allmänheten och till socialarbetare som ska använda sig av dessa beskrivningar i sitt arbete.   
Ytterligare forskning krävs för att få en tydligare bild av arbetsmetodernas beskrivningar men 
även hur de fungerar i det praktiska arbetet. 
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