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Förord
Så här vid vägs ände är det lätt att se att även om det är jag och ingen annan som
till slut skrivit avhandlingen och ska stå för dess innehåll, är det en mängd personer som på sitt sätt bidragit till den. Tack till er alla!
Några av er vill jag nämna särskilt. Utan de modiga mödrar som valt att
berätta om sina liv och delge erfarenheter av separationer i Sverige idag hade den
här avhandlingen inte varit möjlig. Ett varmt tack går till er! Stort tack också till
de familjerättssekreterare som generöst delade med sig av sina erfarenheter och
tankar.
Mats Franzén har varit min handledare under forskarutbildningens senare
del. Tack Mats för att du tog dig an avhandlingsprojektet mitt under resans gång.
Alltid lika intresserad och konstruktivt kritisk har du varit ett ovärderligt stöd i
den intensiva skrivarfasen då alla spretande trådar blev en avhandling. Jag vill
tacka Eva Lundgren för handledning under avhandlingsarbetets tidigare faser.
Tack också till Ron Eyerman som var min bihandledare under en period.
Forskningsprojektet som avhandlingen bygger på – ”För barnens bästa” –
har mottagit ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Som framgår av beskrivningen av min forskningsprocess var mötet med Marianne Hesters forskning en
viktig impuls till projektet och kontakterna med dig Marianne under arbetets
gång har haft stor betydelse. Tack för samarbetet och för arbetstid och -ro i England hösten 1999!
I olika skeden av avhandlingsarbetet har jag fått synpunkter på textutkast
som hjälpt mig att komma vidare. Det gäller allt från den inledande avhandlingsskissen till det nästan färdiga manuset. Jag vill tacka Hans Ekbrand och Clarissa
Kugelberg som var opponenter på slutseminariet. Tack också ”dubbelläsare”
Hedda Ekerwald för din noggranna genomgång av mitt slutseminariemanus. Tack
Åsa Eldén, Karin Götlind och Anna-Lydia Svalastog som läst och kommenterat
på andra seminarier. Tack Lena Berg, Gunilla Dahlkild-Öhman, Kicki Eriksson,
Eva Hassel-Calais, Jeff Hearn, Tora Holmberg, Emmi Lattu, Elisabeth Lindberg,
Barbro Metell, Ina Müller, Keith Pringle och Christine Roman för kommentarer
på diverse artikel- och kapitelutkast. Jag vill också tacka Kicki för alla impulser
till att tänka vidare som jag fått genom vårt samarbete i form av artikelskrivande.
Tack Amy Elman, samt Maud Eduards, Maria Jansson, Maria Wendt-Höjer och
andra deltagare i seminariet Politik och Kön vid Stockholms universitet, för kommentarer på olika versioner av analysen av svensk offentlig politik.
Sociologen i Uppsala har varit min arbetsplats under hela avhandlingsarbetet och där finns många som inspirerat och fått mig att tänka om och tänka nytt,
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inte minst på ”feministseminariet” respektive ”genusseminariet”. Ett särskilt tack
går till den feministiska läsgruppen – Lena Berg, Ann Kroon, Elisabeth Lindberg, Kicki Eriksson, Åse Røthing och Tora Holmberg. Tack vare er och andra
nära kollegor och vänner – Gunilla Carstensen, Karin Götlind, Arja Lehto och
Catrin Lundström – har det alltid varit kul att gå till jobbet! Tack också för att ni
gjort doktorandlivets mindre angenäma sidor möjliga att står ut med. Jag vill
tacka sociologens ”computer repairman” Anders Hökback för tålmodigt datorstöd – också på distans när det har behövts!
Även utanför institutionen finns många som på sitt sätt gjort avhandlingen
möjlig. Jag har delat doktorandliv och söndagspromenader till Gamla Uppsala
med Ulrika Nilsson – att ha dig som sällskap på vägen har varit jätteviktigt! Tack
Hanne Haavind för kommentarer på mitt intervjumaterial som fick avgörande
betydelse för analysen. Tack till ”Agency-gruppen” i The Nordic Network on
Violences, Agency Practices and Social Change och särskilt Suvi Keskinen som
var viktig för dess tillkomst. Det har varit oerhört värdefullt att se mitt projekt
också i ett nordiskt sammanhang. Tack ”Lucia-gruppen” – Gunilla DahlkildÖhman, Berit Ekerstam, Märit Landberg, Birgitta Lyckner, Barbro Metell, Susanne Pousette och Karin Sörbom – för samtal om barn som upplever våld och
hjälp till barn och mödrar. Tack Ingetora Gumbel för samtalen om fäders våld
och de rättsliga processerna. Jag vill också rikta ett tack till alla vänner och kollegor från Uppsala Kvinnojour och till de kvinnor jag fick förmånen att följa
under en period. Jag har lärt mig mycket av er.
Slutligen går ett varmt tack till dem som finns allra närmast i min vardag.
Tack Ulrika och Gunilla för att ni också gav uppmuntran samt mat- och kattsupport under den sista perioden av arbete med avhandlingen. Tack Lena för din
vänskap och alla kloka tankar under de år som jag befunnit mig på den här resan.
Keith: du och jag har samtalat om allt från mäns våld och ”intersektionalitet” till
hur välfärdssystemet kan organiseras på ett icke-förtryckande sätt. Du har granskat avhandlingens engelskspråkiga delar. Med dig delar jag vardagsliv och uppassningen av Daisy och Tigger. Du har givit mig vänskap, stöd och kärlek. Tack
för allt!
Maria Eriksson
Uppsala i november 2003
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1. Ett forskningsprojekt blir avhandling
I början av 1990-talet följde jag en mors försök att träffa sina barn efter att barnens far – hennes våldsamme make – mer eller mindre kastat ut henne från deras
gemensamma hem. I retrospektiv kan jag säga att den erfarenheten sådde fröet
till den här avhandlingen. Jag uppfattade det då som att många inblandade –
personal inom hälso- och sjukvården, socialsekreterare med flera – betraktade
fadern som en ”misshandlande man” och inte särskilt lämplig förälder. Trots det
tilläts han att i praktiken undergräva och sabotera alla moderns försök att etablera en kontakt med de gemensamma barnen. I synnerhet de sociala myndigheternas handfallenhet inför fadern framstod som obegriplig för mig. Hur kunde han
ges ett så stort handlingsutrymme?
Under större delen av 1990-talet arbetade jag som anställd eller ideell jourkvinna i Uppsala kvinnojour. Under de åren hann jag följa många kvinnors resa
ut ur en misshandelsrelation. Parallellt blev jag antagen till forskarutbildningen i
sociologi och påbörjade arbetet med avhandlingen. Jag tog med mig många av
frågorna från jourarbetet till forskarutbildningen, särskilt frågan vad som händer
när kvinnor separerar från våldsutövande män och svenska myndigheter måste
hantera mäns våld mot kvinnor. Vid den här tiden genomfördes förändringar i
lagstiftningen om föräldraskap av direkt betydelse för våldsutsatta kvinnor med
barn (se vidare kapitel tre och fyra). Det uttalade syftet var att minska konflikter
om vårdnad om barn och barns umgänge samt att underlätta för föräldrar att
komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Från den jourvardagliga
horisonten såg dessa förändringar och den debatt som pågick parallellt med reformarbetet inte ut att förbättra våldsatta kvinnors och deras barns möjligheter
att leva ett liv utan våld. Snarare tvärtom. Den bilden delade jag med ett antal
kvinnojourskvinnor runt om i landet (Elman 2001).1 Vägen till avhandlingen
började således i jourvardagen och med en undran inför svenska myndigheter
och politiska processer som resulterade i att redan dåliga villkor för utsatta kvinnor och barn ytterligare försämrades.
Nästa steg på vägen var mötet med forskningen om mäns våld, separationer
och föräldraskap. Sedan början av 1980-talet har både forskning och erfarenheter från hjälparbete (till exempel på kvinnojourer) visat att mäns våld mot kvin__________
1

Se även Beausang (1997; 1997b; 1998); Christenson (1998; 1998b); Nordenfors (1997;
1998; 1998b).

13

I skuggan av Pappa.pmd

13

2007-01-29, 10:14

nor är en fråga av direkt betydelse för barns hälsa och välbefinnande.2 De flesta
barn i familjen vet vad som pågår och många har både hört och sett våld och dess
konsekvenser.3
Att barn blir vittnen till våldet betyder inte att de är utanförstående betraktare (Hydén 1995, 162). Margareta Hydén (1995) menar att det är en psykologisk
omöjlighet att inta en sådan position inför en händelse som är en del av ens egen
livsmiljö. Hon betecknar därför barn som delaktiga vittnen i en situation som de
inte själva valt eller ansvarar för, men på något sätt måste förhålla sig till. Hon
framhåller också att vare sig barnet aktivt försöker påverka sin livsmiljö, till exempel genom att ingripa för att stoppa våldet, eller lever som passivt delaktigt
vittne innebär faderns våld mot modern starka upplevelser av vanmakt och/eller
maktlöshet. Sammantaget pekar forskningen på att då barn blir vittnen till fäders
våld mot mödrar kan de definieras som utsatta för psykologiskt våld (se vidare
Eriksson 2003).
Internationell forskning visar även att fäders våld mot mödrar ofta är kopplat
till fysiskt och sexuellt våld mot barn.4 Studierna har genomförts med olika metoder och urval så de är inte helt jämförbara, men sammantaget visar de att mellan
20 och 70 procent av de barn vars pappa misshandlar mamma själva är utsatta för
fysiskt våld.5 Det är oftast fäderna som är förövare av våldet, även om det förekommer att mödrarna också utsätter barnen (se Christensen 1990; Weinehall 1997).
När det gäller sambandet mellan mäns våld mot vuxna kvinnor och mäns sexuella övergrepp mot barn fann exempelvis Maria Roy (1988) i en studie av 146 barn
till misshandlade mödrar att 28 procent av flickorna rapporterade att de utsatts
__________
2

Se t. ex. Browning och Boatman (1977); Christensen (1990); Hydén (1995); Jaffe m. fl.
(1990); Leira (1990); Lundgren (1994); Lyckner (1997); Maynard (1985); Mullender
och Morley (1994); Peled (2000); Svensson (1988); Weinehall (1997).
3
I en studie av 394 barn på danska krisecenter för kvinnor fann t. ex. Christensen (1990)
att 85 procent av barnen hade befunnit sig i det rum där misshandeln av deras mamma
pågick. Ytterligare en grupp barn hade befunnit sig i ett angränsande rum och sannolikt
hört våldet. Endast 2 procent hade sannolikt inte sett eller hört våld. Andra studier har
kommit till liknande resultat. För en översikt se Hester m. fl. (2000).
4
För en översikt se Hester m. fl. (2000).
5
Den lägre siffran (20 procent) presenteras i rapporten från den första representativa
nationella undersökningen om mäns våld mot kvinnor i Sverige (Lundgren m. fl. 2001).
Av de kvinnor som rapporterade våld från en före detta make/sambo och som har barn
uppgav drygt en femtedel att barnen också blivit utsatta för fysiskt våld av maken/sambon. Då denna siffra kommer från en postenkät där frågorna om barn inte utgör en central
del av enkäten bör siffran tolkas som en miniminivå. Den ovan refererade studien av
barn på danska krisecenter ger en annan bild av barns utsatthet. Barnens mödrar uppgav
att en fjärdedel av barnen själva varit utsatta för våld i samband med att deras mamma
blivit misshandlad. Mellan 53 och 68 procent av barnen hade varit utsatta för våld eller
kroppslig bestraffning som deras mödrar uppfattat vara ”för hård” (Christensen 1990).
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för sexuella övergrepp. Katarina Weinehalls (1997) intervjuer med tonåringar
som vuxit upp i våldets närhet visar också att barn kan bli vittne till sexuellt våld
mot deras mamma, vilket kan definieras som sexuella övergrepp mot barnet.6
Här kan tilläggas att sambandet även indikeras av en rad kvalitativa studier av
fäders/mäns sexuella övergrepp mot barn där barnens mödrar också uppges vara
utsatta för våld.7 Samma man kan alltså utsätta både sin partner och sina barn för
våld och sexuella övergrepp.
Tidigare studier har även visat att våldet inte nödvändigtvis upphör vid en
skilsmässa eller separation (se Fleury m. fl. 2000). Vissa män trappar då i stället
upp våldet, och själva separationsfasen kan innebära en högre risk för våld (Edleson 1999; Hester och Radford 1996).8
I Norden har dock forskning om föräldraskap och mäns våld mot kvinnor
hittills varit relativt begränsad (Kön och våld 2000). Det gäller forskning om hur
föräldraskap utformas såväl medan den våldutövande mannen och den utsatta
kvinnan lever tillsammans som efter en separation. I mitten på 1990-talet publicerades så en i sitt slag unik studie från England och Danmark (Hester och Radford
1996).9 Den visar att ett gemensamt föräldraskap medför en särskild problematik för
våldutsatta kvinnor, samt att vårdnads- och umgängesarrangemang kan bidra till en
fortsatt utsatthet för både kvinnan och barnen. Forskarna menade att professionella
som kommer i kontakt med utsatta kvinnor och deras barn har liten kunskap om mäns
våld mot kvinnor och dess effekter och liten insikt i om eller på vilket sätt också
barnen i familjen utsätts. (Kvinnojoursarbetare undantagna.) Mötet med resultaten
från den här studien var en aha-upplevelse. Här dokumenterades många av de
problem jag hade mött i jourvardagen. Studien väckte också en rad frågor om hur
normer för kön och föräldraskap sätter gränser för kvinnors och barns hälsa och
välbefinnande. Jag beslutade mig för att inom forskarutbildningens ram göra en
svensk studie om våldsutsatta mödrars situation efter separationer samt professionellas arbete med mäns våld, vårdnad och umgänge. Med medel från Brottsofferfonden genomfördes så det forskningsprojekt som avhandlingen bygger på.10
__________
6

Att utsätta barn för att bli vittne till sexuellt våld är naturligtvis också att utsätta dem för
psykologiskt våld. Vidare försätts barnen i en sexuellt laddad situation som de inte själva
valt och de tvingas förhålla sig till sexuella handlingar som är skrämmande och som de
kanske inte ens har begrepp för.
7
Se t. ex. Hester och Pearson (1998); Hooper (1992); Mellberg (2002); Rathsman (2000).
Se även Bancroft och Silverman (2002).
8
För en diskussion av forskningen om ”separationsvåld”, se Ekbrand (2002).
9
Idag uppmärksammas frågan av allt fler forskare och praktiker på området, se t. ex.
Hautanen (pågående); Jaffe m. fl. (2003); Peled (2000); Skjørten och Paul (2001); Vatnar (2002).
10
Forskningsprojektet ”För barnens bästa”: kön, våld och föräldraskap vid skilsmässor
och separationer pågick under perioden 1997-2001 med Eva Lundgren som projektledare och mig som medarbetare.
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Forskningsprojektet ”För barnens bästa”
Då forskningsprojektet ”För barnens bästa”: Kön, våld och föräldraskap vid
skilsmässor och separationer formulerades fanns visserligen en del svenska forskningsresultat som pekade på en koppling mellan skilsmässor och separationer
och mäns våld (se t. ex. Wadsby och Svedin 1993).11 Men frågan om vad våld
betyder för livet efter separationen/skilsmässan då den utsatta kvinnan har barn
tillsammans med den våldsamme mannen var inte central för forskningen om
skilsmässor och separationer. Detta trots att levnadsnivåundersökningarna pekar
ut ”ensamstående mödrar” som en riskgrupp när det gäller utsatthet för våld samt
visar att de ofta utsätts för våld av någon de känner (SCB 1997, 309. Jfr. Skjørten
och Paul 2001). Skilsmässor och separationer var inte heller ett stort tema på
forskningsfältet mäns våld mot kvinnor. Grovt skisserat var forskarna på området
framförallt upptagna av att försöka förklara och/eller förstå orsaker till våld och
dess konsekvenser för förövaren/mannen och offret/kvinnan.12 Det fanns en del
skrivet om hur vissa yrkesgrupper hanterar frågan (t. ex. Eriksson 1995; Kåhl
1995) men det återstod (och återstår) mycket att utforska vad gäller utsatta kvinnors väg ur våld samt professionellas hantering av mäns våld mot kvinnor.13
Vidare fanns föga svensk forskning om barn vars pappa är våldsam mot mamma. 1997 publicerades den första svenska avhandlingen om barn som upplever
våld, en kvalitativ intervjustudie med tonåringar som vuxit upp ”i våldets närhet”
(Weinehall 1997). Sedan tidigare fanns även några rapporter som fokuserade
barns upplevelser av våld och våldets konsekvenser för barn: Familjevåldets barn.
Slutrapport från projektet ”Misshandlade kvinnors barn” (i regi av PBU Stockholm) (Svensson 1988); en intervjustudie med vuxna som upplevt pappas våld
mot mamma som barn (Ungmark 1996); en rapport från behandlingsarbete med
förskolebarn som upplevt våld (Lyckner 1997). Den forskningsbaserade kunskapen om barns livssituation och eventuella utsatthet för våld efter skilsmässor och
separationer var dock begränsad.
För att forskningsprojektet ”För barnens bästa” skulle kunna fylla flera kunskapsluckor byggde det på både ett kvantitativt och ett kvalitativt material. Då
studien planerades ingick jag parallellt i forskargruppen som tog fram enkäten
__________
11
Även forskning från andra länder pekade då sedan ett antal år tillbaka på att mäns våld
mot kvinnor är en vanlig orsak till skilsmässa, se t. ex. Borkowski m. fl. (1983), Christensen och Koch-Nilsen (1992); Koch-Nilsen (1984).
12
För den svenska/nordiska kontexten, se t. ex. Bergman (1987), Hydén (1995); Lundgren (1989; 1990; 1993), Månsson (1994); Skjørten (1994).
13
Det är värt att notera att några studier tillkommit efter det att forskningsprojektet formulerades. Se t. ex. Hydéns (2000) samt Holmberg och Enanders (2003) studier av kvinnors uppbrott från misshandelsrelationer.
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till den första nationella svenska undersökningen av mäns våld mot kvinnor. I
den enkäten – som skulle gå ut till 10 000 kvinnor – inkluderades ett par frågor
med direkt relevans för ”För barnens bästa”: om barns utsatthet (genom att se
våld och/eller utsatthet för fysiskt våld/sexuella övergrepp)14 samt om våld mot
kvinnan efter separationen generellt och vid umgänge speciellt.
Tanken var att det kvantitativa materialet skulle fungera som underlag för
fördjupningen i den kvalitativa delen av projektet. Avhandlingsarbetet visade sig
dock inte fungera så i praktiken. I avhandlingen används de resultat från omfångsundersökningen som redovisas i rapporten Slagen Dam (Lundgren m. fl. 2001)
till att ge perspektiv på resultaten från analysen av det kvalitativa materialet (kapitel nio).
Den engelsk-danska studien om våld och vårdnads-/umgängesarrangemang
var betydligt större än den som skulle vara möjlig inom ramen för forskarutbildningen. I den hade en forskargrupp intervjuat såväl våldsutsatta kvinnor med
barn som en rad olika grupper professionella: advokater, kvinnojoursarbetare,
socialarbetare, med flera. För att forskningsprojektets empiriska material skulle
bli hanterbart i en avhandling fokuserades våldsutsatta kvinnor med barn och en
professionell grupp: familjerättssekreterare, det vill säga socialsekreterare specialiserade på frågor om föräldraskap, vårdnads- och umgängesarrangemang.15
Det fanns flera skäl till det valet. I Hester och Radfords studie var den engelska och danska motsvarigheten till familjerättssekreterare en nyckelgrupp. I de
få undersökningar som då fanns i Sverige om hur våldsutsatta kvinnor uppfattar
bemötandet från olika myndigheter fick särskilt socialtjänsten ett lågt betyg (Elman och Eduards 1991; Rosengren 1994) Kritiken mot just denna myndighet
återkom även i Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid (SOU
1995:60). Där fick socialtjänsten skarp kritik för såväl bristande kompetens som
brister i handläggning.
Ytterligare ett skäl för detta val – det tyngsta – var att förändringar i Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL) i början av 1990-talet lett till att familjerättssekreterare fått utökade arbetsuppgifter och en alltmer central roll i
konflikter kring vårdnad, barns boende och umgänge (se kapitel tre). De har mer
och mer kommit att framstå och uppfatta sig som en egen grupp av socialarbetare. Som ”familjerättssocionomerna” bildade de också en egen riksförening (FSR)
i mitten av 1990-talet.16
Vid en rättslig tvist om vårdnad om barn, barns boende eller umgänge är
domstolen skyldig att se till att barnets förhållanden blir ordentligt utredda (6 kap.
__________
14
Den nationella studien skulle alltså – om än via mödrar – ge en mer generell bild av
barns utsatthet än de då existerande studierna.
15
De är i botten oftast socionomer.
16
För information om FSR, se http://www.algonet.se/~fsr-bw/index.htm [030901]
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19§ FB). Socialnämnden ska alltid få tillfälle att yttra sig, och om nämnden har
upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen är den skyldig att lämna information till domstolen. Om det behövs en ytterligare utredning kan domstolen ge socialnämnden i uppdrag att genomföra denna. I praktiken är det familjerättssekreterare som utreder. På många håll i landet är sekreterarna knutna till
en särskild enhet inom socialtjänsten med flera handläggare, men på mindre orter
kan det familjerättsliga arbetet utgöra en del av en heltidstjänst.
Familjerättssekreterare genomför också samarbetssamtal. Kommunerna är
skyldiga att erbjuda samtal under sakkunnig ledning för föräldrar som vill försöka komma överens kring gemensamma barn.17 Förutom dessa frivilliga samtal
kan samarbetssamtal också genomföras efter en remiss från domstol. Är föräldrarna överens kan de via socialtjänsten/familjerättsenheterna skriva ett avtal om
vårdnad, boende och umgänge. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänns av
socialnämnden. Ett godkänt avtal är juridiskt bindande och har samma verkan
som en dom (6 kap. 6§, 14a2§, 15a2§). 18

Misshandlade kvinnor blir fäders våld
Forskningsprojektets syfte och frågeställning formulerades ursprungligen på följande sätt:
Projektet ”För barnens bästa” tar sin utgångspunkt i de misshandlade kvinnornas erfarenheter och uppfattning om sin egen och sina barns situation i
möte med socialtjänsten. Mot denna bakgrund undersöks hur de som inom
socialtjänsten möter misshandlade kvinnor och deras barn i samband med
vårdnads- och umgängesfrågor förhåller sig till barnens situation samt till
den misshandlande mannen och den misshandlade kvinnan som föräldrar.
Mot bakgrund av tidigare forskning om både våld i heterosexuella parrelationer19
__________
17
Sedan 1 mars 1991 enligt Socialtjänstlagen/SoL (1980:620), idag enligt 5 kap. 3§ SoL
(2001:453).
18
I praktiken är det inte alltid vattentäta skott mellan utredning och samarbetssamtal och/
eller överenskommelser mellan föräldrar. En eller båda av de föräldrar som börjar med
att gå i samarbetssamtal kan senare komma att ta frågan om vårdnad, boende eller umgänge till domstol, och under en utredning kan föräldrar komma till en överenskommelse
och avbryta den rättliga processen.
19
Se t. ex. Dobash och Dobash (1970; 1992); Hester m. fl. (1996); Hydén (1995); Johnson och Sacco (1995); Kelly (1988); Lundgren (1985; 1989; 1990; 1993); Mullender
(1996); Olsson och Wiklund (1997); Skjørten (1994). Under avhandlingsarbetets gång
har ytterligare litteratur tillkommit, se t. ex. Boasdóttir (1998); Bowker (1998); Dobash
och Dobash (1998); Dobash m. fl. (2000); Hanmer och Itzin (2000); Hearn (1998).
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och föräldraskap20 skulle ett fokus på kön kopplat till makt samt en problematisering av professionellas förståelser av kön vara centrala för analysen av materialet.21 Även Hester och Radfords (1996) resultat underströk vikten av ett könsperspektiv. De fann bland annat att kvalitén på kontakten mellan barn och den våldsutövade mannen sällan ifrågasattes av inblandade professionella (kvinnojoursarbetare undantagna). De menar att det i de flesta fall var tillräckligt att han visade
ett intresse för att träffa barnen för att han skulle uppfattas som en ”tillräckligt
bra pappa” (Hester och Radford 1996, 4). Detta väckte en rad frågor om vad
förväntningar knutna till kön och föräldraskap betyder för tolkningar av tillräckligt bra ”mammor” respektive ”pappor” då mannen utsatt kvinnan för våld.
Idag är jag emellertid varken nöjd med projektets ursprungliga syfte eller
med det könsperspektiv jag först formulerade. Den inledande – och kanske viktigaste – impulsen till en omorientering kom från intervjuerna med familjerättssekreterarna. Som kommer att framgå av den del av avhandlingen som behandlar
dessa var det betydligt lättare för sekreterarna att lägga ut texten om våldsutsatta
kvinnor ”som mammor” än om våldsamma män ”som pappor”. Ju längre arbetet
med analysen fortskred desto mer upptagen blev jag av det här ”glappet” mellan
män och pappor. Det fick mig att ställa nya frågor både till intervjumaterialet och
till svensk lagstiftning och dess förarbeten. Frågorna ledde i sin tur till nya insikter som avhandlingens empiriska delar redogör för.
Jag ställde också nya frågor till litteraturen på området. När det gäller forskningen om män generellt har det funnits ett påtagligt ointresse för våldsutövande
av fäder och män i andra omsorgspositioner.22 I den kartläggning av nordisk mansforskning som publicerades år 2000 finns så vitt jag kan se inte en enda titel som
tar upp mäns våld mot kvinnor och mäns föräldraskap (Folkesson 2000a; 2000b;
2000c).23 Nordiska studier av faderskap och fäder har framförallt haft en jämställdhetsagenda (se Højgaard 1997). Nyare svenska studier av faderskap och
fäders praktiker har framförallt fokuserat på ”nya” pappor eller ”vanliga” pap__________
20

Se t. ex. Ahrne och Roman (1997); Badinter (1981); Björnberg m. fl. (1994); Holm
(1993; 1995); Holter och Aarseth (1994); Nordborg (1995; 1997); Thorne och Yalom
(1992). Se även senare empiriska studier som Bekkengen (1999; 2002); Berg och Johansson (1998); Elvin-Nowak (1999); Hagström (1999); Kugelberg (1999); Plantin
(2001).
21
Avhandlingens analytiska grepp och centrala begrepp diskuteras mer utförligt i nästa
kapitelavsnitt.
22
Se Hautanen (2002); Hearn (1990; 1999); Pringle (1998)
23
I Norden pågår dock åtminstone ett forskningsprojekt med våldsamma fäder explicit i
fokus (Hautanen pågående). Med medel från Kön och våld – ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 (Nordiska Ministerrådet) inleder jag (i samarbete med Katarina Schough,
Karlstads universitet) också projektet Mäns våld, föräldraskap och vardagsliv efter separationer i Sverige under hösten 2003.
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por.24 Våld har inte varit ett framträdande tema. Litteraturen om våld, å andra
sidan, har inte fokuserat på våldsutövande män som föräldrar i någon högre utsträckning (Peled 2000).
Enligt de få internationella studier som finns på området har män som misshandlar kvinnor en tendens att tänka på faderskap som äganderätt till sina barn.
Vidare kan de efter en separation vara mer upptagna med att få eller behålla
kontrollen över barnen än av att ge dem omsorg.25 I en studie fann man att de var
mer benägna att gå in i rättsliga processer om vårdnaden, eller vägra att betala
underhåll, än män som inte varit våldsamma (Peled 2000, 29). En senare studie
från Storbritannien pekar dels på att fäder kan utsätta barn för våld vid umgänge,
dels på att deras våld kan vara knutet till den faktiska omsorgen om barnen, alltså
situationer som måltider, läggdags och liknande (Harne 1999; kommande). Föräldrars (och andras) omsorg om barn förutsätts gärna bli utförd på ett ”omsorgsfullt” sätt (det är därför vi kallar det omsorg). Den här studien pekar dock på att
fäders våld och omsorgspraktiker i vissa fall kan vara tätt förknippade med varandra.
Så länge det saknas liknande svenska eller nordiska studier håller jag de här
forskningsresultaten som relevanta för diskussionen om fäders våld och föräldraskap i Sverige. Det kan naturligtvis finnas skillnader mellan olika länder – bland
annat beroende på skilda attityder till och olika lagstiftning om aga – men man
kan inte med automatik utgå från att i Sverige är (våldsutövande) fäder bättre
föräldrar. Hur deras praktiker ser ut är en fråga som empiriska studier får besvara.
Existerande kunskap om könsrelationer, makt och våld ger också ingångar
till att förstå fäders föräldraskap då de utövar våld mot kvinnor. I det nordiska
sammanhanget är i synnerhet Eva Lundgrens teori om våld i parrelationer och
förståelsen av våld som en arena för könsskapande processer relevant (Lundgren
1989; 1990; 1993).26 Lundgren menar att nära relationer, och våldet i relationen,
kan förstås som arenor för mäns identitetsarbete som män och för könsskapande
praktiker. Kort sagt: arenor för att ”göra kön” (Kessler och McKenna 1978; West
och Zimmerman 1987). I detta perspektiv kan våld och maktutövande tolkas som
integrerade i mannens sätt att skapa manlighet (Se även Connell 1987; 1995;
Pringle 1995). Kön görs som en asymmetrisk maktrelation.
__________
24

T. ex. Bekkengen (2002); Berg och Johansson (1998); Hagström (1999); Kearney m. fl.
(2000); Plantin (2001).
25
Arendell (1992); McMahon och Pence (1995) citerade i Peled (2000). Se även Bancroft och Silverman (2002).
26
Teorin om våldets normaliseringsprocess som en könskonstitueringsprocess. Jag sammanfattar här ett resonemang om teorins relevans för forskning om fäders våld som jag
utvecklat mer utförligt i ett annat sammanhang (Eriksson 2002).
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En förklaring till den i forskningen dokumenterade överlappningen mellan
mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot barn kan vara att våldsutövande mäns
relationer till partnern och till barnen kopplas till varandra genom hans specifika
sätt att göra sig till man och far. Båda relationerna kan förstås som arenor för
könsskapande praktiker och för männens överordnade könsprojekt (Lundgren
1993).27 Resultat från några olika empiriska studier pekar i den riktningen: att
män kan göra manlighet som dominans också i relation till barn.28 Jag vill här
understryka betydelsen av att fäder inte bara ägnar sig åt identitetsarbete som
män, utan också som fäder.29 Både manlighet och ”faderlighet” kan skapas genom våld och maktutövning.
Vidare pekar studierna på att även om pojkar och flickor kan dela erfarenhet
av att vara den underordnade parten i förtryckande far-barn relationer, tar sig
könsskapandet olika uttryck i en far-son relation respektive far-dotter relation.
Fäder som är våldsamma mot kvinnor kan, till exempel, förhålla sig till döttrar
som ett slags ”ersättningshustru”, och skapa en gemenskap med sina söner med
föreställningar om en gemensam manlighet (Brantsæter 2001; Morris 1999/2000).
Här ska också tilläggas att även sexuella övergrepp mot döttrar kan fungera som
en arena för fäders identitetsarbete.30
Några av de slutsatser som alltså kan dras av forskningsläget är att både
våldsutövande mäns praktiker i relation till sina barn och deras identitetsarbete
som fäder behöver problematiseras och synliggöras. Under avhandlingsarbetets
gång började fokus förskjutas från ”misshandlade kvinnor” till fäder och förståelser av deras våldsutövande. Vidare drog jag slutsatsen att jag behövde utveckla
en begreppsapparat som kan fånga könsskapande processer i relationer mellan
vuxna och barn, särskilt föräldrar och barn. Jag blev allt mer intresserad av makt
kopplad till ålder.
Mitt intresse för barn och deras situation bidrog till förskjutningen av fokus.
Ur barns perspektiv är det (i de fall som avhandlingen berör) inte helt rättvisande
att tala om misshandlade kvinnor eller mäns våld mot kvinnor. Det relativt etablerade begreppet ”kvinnomisshandel” benämner våldet ur ett specifikt perspektiv. Ur barns perspektiv borde begreppet översättas med ”mammamisshandel”
__________
27
Om könsprojekt, se kapitelavsnittet om analytiskt grepp. Jag utgår från att det är en
empirisk fråga på vilket sätt och i vilken grad relationerna/arenorna är kopplade till varandra. Här behövs mer forskning.
28
Se t. ex. Brantsæter (2001); Lundgren (1992; 1994); Weinehall (1997).
29
Se Bekkengen (2002); Björnberg m. fl. (1994); Hagström (1999); Hobson och Morgan
(2002); Højgaard (1997); Johansson (2003); Kearney m. fl. (2000); Marsiglio (1995);
Plantin (2001).
30
Se t. ex. informanterna Christian i Brantsæter (2001, 157ff) och Mikael i Lundgren
(1992).
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(Arnell och Ekbom 1999). Den kvinna som utsätts för våld är någon barnet har
en nära relation till. Mannen som utövar våld är också någon som barnet har en
nära relation till och dessutom någon som har en rad juridiska rättigheter i kraft
av sin position som ”förälder”. Det har blivit nödvändigt att i avhandlingen använda en terminologi som gör detta explicit: att tala om fäders våld mot mödrar i
stället för mäns våld mot kvinnor.31
Avhandlingens terminologi ska alltså ses som en kritik av ett vuxencentrerat
könsperspektiv. Kritiken gäller även mitt eget tidigare språkbruk. I den fortsatta
texten talar jag i första hand om fäder och mödrar (när det är det som berörs), inte
kvinnor och män. Terminologin är också knuten till det analytiska grepp jag tar
om det empiriska materialet, vilket diskuteras längre fram i kapitlet.

Föreställningar om barn och barndom
Framförallt mötet med familjerättssekreterarnas och andra professionellas tal om
vad barn ”är” och behöver fick mig att reflektera över såväl deras som min egen
förståelse.32 Till tankeprocessen bidrog också den ”nya” barndomssociolgin/barndomsforskningen. Detta forskningsfält har under de senaste decennierna vuxit
fram som en kritik av tidigare forskning om barn, såväl psykologisk som sociologisk.33 Den centrala invändningen mot tidigare forskning gäller dess uttalade eller underförstådda konstruktioner av vuxna och barn där vuxenhet är norm och
barn förstås som ofullständiga människor: som ”halvutvecklade” alternativt ”halvsocialiserade” och/eller passiva ”offer” för vuxenvärlden.34 Kritik har också riktats mot att forskare varken analytiskt eller i forskningspraktiken förhåller sig till
barn som aktörer. Barn har tenderat att behandlas som objekt, inte subjekt.
Hittills har en stor del av kunskapsproduktionen om barn som upplever våld
(både internationellt och i Norden) tagit sin utgångspunkt i etablerade teorier om
socialisation och/eller barns utveckling, trauma och överlevnad.35 Tendensen att
barn behandlas som objekt kan ses även på detta fält. Generellt sett har barns

__________
31

Tack också till Nea Mellberg för samtal om hur formuleringar sätter fokus på, alternativt osynliggör, våldsutövarens ansvar för barnens situation.
32
Detta har inte bara fått betydelse för tolkningen av intervjuerna med familjerättssekreterarna utan jag har också återvänt till intervjuerna med de separerade mödrarna med nya
frågor (se kapitel två).
33
Se t. ex. Alanen (1988; 1992; 2001); Hockey och James (1993); James m. fl. (1998);
James och Prout (1990); Jenks (1982); Näsman och von Gerber (1996); Quartrup m. fl.
(1994); Smart m. fl. (2001).
34
För en mer utförlig diskussion, se t. ex. Alanen (1988); James m. fl. (1998).
35
Se t. ex. Arnell och Ekbom (1999); Christensen (1990); Christensen och Persson (1998);
Jaffe m. fl. (1990); Metell (2001); Weinehall (1997).
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egna beskrivningar och tolkningar av sin situation inte varit centrala.36 Det finns
sedan tidigare dock exempel på hur barn kan inkluderas som informanter i forskning och analyseras som sociala aktörer (se Leira 1990; Lundgren 1994; Weinehall 1997). Idag är flera nordiska forskare aktiva på fältet barn och våld influerade av barndomssociologin (se t. ex. Cater 2002; Forsberg 2002; Solberg 2001).

Avhandlingens problemområde
Med diskussionen ovan vill jag – genom ett par exempel – peka på aspekter av
forskningskontexten för avhandlingsarbetet och av den forskningsprocess som
lett fram till föreliggande text. Konstruktioner av kön var min utgångspunkt. Jag
har sedan blivit mer och mer upptagen också av konstruktioner av ålder och föräldraskap. Genom arbetet med intervjumaterialet har jag blivit uppmärksam på
dessa och upptäckt relevansen av ett mer sammansatt analytiskt grepp.
Jag vill understryka att texten är skriven med utgångspunkt i forskningsprojektets resultat. Avhandlingens syfte har blivit ett annat än forskningsprojektets
och är i en mening ett resultat i sig. I avhandlingen undersöks vad fäders våld
betyder för, och hanteras i, mödrars liv efter en separation, samt hur familjerättssekreterare hanterar fäders våld. Vidare har analysen av svensk lagstiftning och
dess förarbeten utvecklats så mycket att den inkluderas som en delstudie. I denna
undersöks hur frågan fäder med en våldsproblematik hanterats i svensk offentlig
politik under 1990-talet.
Det kan vara värt att notera att vare sig intervjuer med barn eller med fäder
ingår i det empiriska materialet. Det beror framförallt på avhandlingens historik
och på att det finns gränser för vad som är möjligt att genomföra inom ramen för
forskarutbildningen (se ovan om forskningsprojektets design). Det är också så
att det är hanteringen av fäders våld som är undersökningsobjektet, inte våldsutövandet i sig. Även om avhandlingen inte bygger på barns egna röster är ambitionen att jag genom min förståelse av barn som sociala aktörer och en diskussion
av makt kopplad till ålder kan bidra till mer barncentrerade könsperspektiv.
Av beskrivningen ovan framgår att jag funnit det nödvändigt att utveckla min
begreppsapparat. Genom förskjutningen av fokus har avhandlingen fått ytterligare ett syfte. Även avhandlingens analytiska grepp kan förstås som ett resultat
och som ett försök att bidra till en teoretisk diskussion. Inom feministisk forskning/ könsforskning/ genusforskning/ kritiska studier av män och maskulinitet (i
__________
36
Efter en genomgång av litteraturen på området menar Christensen (2002) att barns
egna upplevelser och tolkningar alltför sällan satts i fokus i forskning och praktik. Hon
efterlyser därför ytterligare kvalitativa studier som kan ge kunskap om hur barn själva
förstår och förhåller sig till sin pappas våld mot mamma.
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korthet: könsforskning) pågår idag en debatt om hur kön är relaterat till exempelvis ras/etnicitet, klass, funktionshinder.37 Mitt bidrag anknyter till denna genom
att analytiskt och empiriskt relatera kön till släktskap och ålder.

Teoretisk ram och analytiskt grepp
[…] it takes more than making babies to make Families. […] the Family
(thought to be universal by most social scientists today) is a moral and ideological unit that appears, not universally, but in particular social orders. The
Family as we know it is not a ”natural” group created by claims of ”blood”
but a sphere of human relationships shaped by a state that recognizes Families as units that hold property, provide care and welfare, and attend particularly to the young – a sphere conceptualized as a realm of love and intimacy
in opposition to the more ”impersonal” norms that dominate modern economies and politics. (Collier m. fl. 1992, 40)
På ett mer allmänt plan kan min teoretiska ansats hänföras till en tolkande sociologi och till den breda socialkonstruktionistiska fåran (Se Järvinen och Bertilsson 1998). Avhandlingen är skriven med förståelsen att såväl kön, släktskap och
ålder, som organisation och profession är något som skapas i och genom vardagliga praktiker. Genom hela forskningsprocessen har jag varit upptagen av att försöka förstå hur aktörer skapar mening i sina vardagsliv samt av meningsskapandets förutsättningar och konsekvenser. Jag utgår från att både mödrarna och familjerättssekreterarna är ”vetande” (knowledgeable) aktörer, det vill säga att de
som alla andra sociala aktörer har en kunskap om sin sociala värld och har en
förmåga att förstå vad de gör medan de gör det (Giddens 1984, xxii).38 De kan
därför ge mig, forskaren, kunskap om den sociala världen och de meningssammanhang som de förhåller sig till och (åter)skapar. Förmåga till ”vetande” (knowledgeability) är dock endast delvis språklig: det aktörer vet om vad de gör och
varför de gör som de gör är ofta en tyst kunskap.39 Därför kan det krävas ett
__________
37

Se t. ex. Acker (2000); Acker och van Houten (1999); Anthias och Yuval-Davies (1992);
Barron (1997); Brah (2001); Connell (1995; 1998); Johansson och Molina (2002); Lykke (2003); Messerschmidt (1997); Mulinari (2003); Pease och Pringle (2001); Pringle
(1998b); de los Reyes (1998); West och Fenstermaker (1995); Williams (2001); YuvalDavies (1997).
38
I föreliggande arbete syftar aktör på individer, inte kollektiv. Här bör kanske klargöras
att även om aktörer har en förmåga till vetande kan deras handlingar naturligtvis ha för
dem oavsedda och oförutsedda konsekvenser.
39
Jag syftar här på det Giddens (1984) kallar praktiskt medvetande.
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tolkningsarbete för att vetandet ska bli explicit. I avhandlingen försöker jag således både ge en tolkning av de meningssammanhang de våldsutsatta mödrarna
och familjerättssekreterarna förhåller sig till och (åter)skapar, och samtidigt ”översätta” dessa beskrivningar till den sociologiska barndoms-, köns- och organisationsforskningens meningssammanhang.40
Ett fokus på kön är nödvändigt men inte tillräckligt för tolkningen av informanternas tolkningar av sina liv, eller för att förstå förutsättningarna för att som
mor/medförälder respektive familjerättssekreterare hantera fäders våld. Med endast kön som analysredskap kommer jag inte tillräckligt nära informanternas förståelser. Analysen räcker då inte för att förstå det informanterna vet och måste
veta för att kunna fungera i sina vardagsliv. Den räcker inte heller om vi ska
förstå villkoren för hanteringen av fäders våld.
Jag har försökt hantera det här ”motståndet” från empirin genom att arbeta
om mina analysredskap. De har utvecklats i förhållande till bland annat interaktionistiska, etnometodologiska och hermeneutiska perspektiv. Avhandlingen har
som sagt en specifik historik och denna har medfört ett relativt stort teoretiskt
beroende av könsforskningen. Det hade säkert varit möjligt att utveckla mitt analytiska grepp med utgångspunkt i till exempel barndomssociologin och konstruktionen av ålder. Nu är det dock inte så utan forskningsprocessen inleddes i könsforskningen och det är främst det sammanhanget avhandlingen försöker vidga.
Viktiga inspirationskällor är Joan Acker (1990; 2000), Bob Connell (1987;
2002) Silvia Gherardi (1994; 1995), Päivi Korvajärvi (1998) och Eva Lundgren
(1993). I likhet med dessa teoretiker förstår jag kön (samt släktskap och ålder, se
vidare nedan) som socialt konstruerat i och genom processer som har såväl föränderliga som mer stabila inslag. Med avstamp i några centrala tankegångar hämtade från dessa och andra forskare på fältet skisserar jag i det följande avsnittet
avhandlingens teoretiska ram och det analytiska grepp jag tar om det empiriska
materialet. Här kan också tilläggas att jag har funnit det fruktbart för analysen att
hämta redskap även från andra håll. För att det ska vara lättare för läsaren att
följa deras användning presenteras de i anslutning till analyserna av det empiriska materialet.41
__________
40
För en mer utförlig diskussion om samhällsvetenskapens dubbla hermeneutik, se t. ex.
Giddens (1984).
41
Också delar av diskussionen om annan forskning förs löpande i texten i stället för så här
inledningsvis. En not om forskningen på ”området”. Avhandlingen ligger i skärningspunkten mellan en rad etablerade forskningsfält, de flesta med en mer eller mindre tvärvetenskaplig karaktär: barndomssociologi/ barndomsforskning, familjerätt, familjesociologi, könsforskning, forskning om våld, kriminologi/ viktimologi, organisations- och professionsforskning, forskning om socialpolitik och välfärdsstat, socialt arbete, m. fl. En
systematisk genomgång av relevanta empiriska undersökningar och pågående debatter på
alla dessa områden låter sig inte göras inom ramen för den här avhandlingen (om det
överhuvudtaget nu är möjligt).
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Strukturerade och strukturerande praktiker
Kön konstrueras genom social interaktion (Kessler och MacKenna 1978; West
och Zimmerman 1987). I vår vardag kategoriserar vi människor med utgångspunkt i bland annat olika kroppsliga tecken, som en smal midja eller skägg, och
skapar de ömsesidigt uteslutande kategorierna kvinna och man.42 Vi ger dessa
kategorier ett specifikt innehåll och relaterar dem till andra kategorier – barn till
exempel (även den en kategori skapad genom tolkningar av kroppsliga tecken).
Vi handlar med utgångspunkt i kategoriseringen i kvinnor och män: den strukturerar våra praktiker och dessa praktiker får de två könen – kvinna och man – att
framstå som naturliga, med vissa biologiskt grundade egenskaper. För att begreppsliggöra sådana könsskapande praktiker myntade Candace West och Don
Zimmerman (1987) begreppet doing gender, ”göra kön”. Enligt dem är kön ”a
situated accomplishment of societal members, the local management of conduct
in relation to normative conceptions of appropriate attitudes and activities for
particular sex categories” (West och Zimmerman 1987, 134f).
Min könsförståelse ligger nära denna ansats. West och Zimmerman lägger
dock en mycket stark betoning på det lokala och specifika – interaktionen i en
situation här och nu – och de behandlar inte det som ligger implicit i situationen
(Andersson 2003, 25. Jfr. även West och Fenstermaker 1995, 30). Det gör att
deras ansats blir otillräcklig för mina syften. Den betydelse kön har för social
handling kan åtminstone delvis bedömas utanför den omedelbara interaktionen,
genom en analys av det som ligger implicit i situationen. Trots talet om kontext är
West och Zimmermans aktörer påtagligt kontextlösa. Kön är ju inte bara något
som görs här och nu utan också ”historia”: (handlings)mönster institutionaliseras
och skapar i sin tur ett sammanhang för nya praktiker och för vårt sätt att förstå
världen (Berger och Luckmann 1979, 69ff. Jfr. Eduards 1998).
Flera olika författare har pekat på de begränsningar som doing gender-perspektivet i West och Zimmermans tappning har. Det finns också olika exempel på
en vidareutveckling av deras teori. Ett kommer från Silvia Gherardi som utöver
vardagspraktik- och interaktion (the gender we do) även lyfter fram meningssystem: the gender we think (Gherardi 1994). I hennes formulering betyder dock the
gender we think per definition könsdikotomi med Kvinnan och Mannen som kulturella ”arketyper”.43 Susanne Anderssons begrepp för-gjorda genusbetydelser är
__________
42

Skägg är mer än bara hår i ansiktet, menar Lundgren och Kroon (1996). Det är ett
tecken på man. Det uppfattas på olika sätt beroende på om det växer i en kvinnas eller
mans ansikte – trots att det är lika naturligt i båda fallen. Om kropp och symbol, se också
Solheim (1998); Søndergaard (1994). Här kan tilläggas att den könsteori som skisseras
är utvecklad i/för att förstå västerländska samhällen, jfr. Nilsson (1996).
43
Att jag talar om system nedan ska inte förstås som att jag förutsätter att det är homogent,
stabilt, tydligt avgränsat, etc., se Sewell (1999). Jag vill helst undvika att bygga in en förut-
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ett annat, i min mening mer fruktbart, exempel (Andersson 2003, 27). Med detta
begrepp avses socialt konstruerade betydelser för genus vilka utgör verksamma
strukturer, i form av symboler och diskurser, vid konstruerande av genus i organisationer.44
Min egen ingång till att förstå detta både-och ligger nära Anderssons: Anthony Giddens teori om strukturering och i synnerhet Bob Connells vidareutveckling av densamma (Connell 1987; Giddens 1984).45 Enligt Giddens är struktur de
egenskaper hos sociala system som gör att mönster i människors praktiker existerar över tid och rum. Vidare menar han att strukturer endast ”finns” genom aktörers praktiker och som ”minnesspår” vilka påverkar handling (se Giddens 1984,
kapitel 4). Praktik är alltså både strukturerad och strukturerande. Strukturer kan
förstås som kollektiva regler och resurser som både möjliggör och begränsar
praktiker.46 Eftersom struktur ofta tenderar att förstås som liktydigt med begränsningar eller hinder vill jag här understryka att enligt teorin om strukturering möjliggörs också social handling av strukturer.
Jag vill också lyfta fram Giddens förståelse av aktör och makt samt hur han
kopplar dem till varandra (och till struktur) genom betoningen av handlingsförmåga: makt förstås som förmåga att göra skillnad (en förmåga som till exempel
kan bero på att man kan mobilisera de resurser som finns inbyggda i sociala
institutioner); aktörskap refererar till det som aktörer får att hända, till deras handlingsförmåga. Aktörskapet implicerar alltså, enligt Giddens, makt som transformerande kapacitet. Makt kan å sin sida förstås både som aktörers kapacitet att
uppnå önskade resultat och som en egenskap hos sociala relationer och institutioner.47 Det är något som aktörer både använder sig av och skapar genom sina
praktiker. Av Giddens formulering av relationen mellan aktörskap och makt följer också att makt och asymmetriska maktrelationer (dominans/underordning)
__________

sättning om stabilitet i de begrepp som används för att förstå konstruktionsprocesser. Sålunda finner jag Connells koppling av vissa återkommande könskonstruktioner till hegemoni mer fruktbar än att som t. ex. Gherardi koppla dem till (förutsatt stabila) kulturella
”arketyper”. Jfr. Søndergaards (1994) diskussion om betydelsetillskrivning i ett ”posttraditionellt” samhälle, samt Thurén (1996) som talar om stabilitet/förändring med hjälp av
begreppen (genus) styrka, räckvidd och hierarki. Se även Eriksson (2001); Eriksson och
Eriksson (2003).
44
Andersson använder begreppet genus, men jag uppfattar det som att hennes genusbegrepp ligger mycket nära mitt könsbegrepp.
45
Det är en ingång som även är nära besläktad med Pierre Bourdieus ansats (1977; 1999).
46
Giddens menar att regler både talar om vad något är (konstituerar mening) och hur
man bör göra (sanktionerar handling). Det är dock enligt honom inte fråga om två typer
av regler, utan reglers olika aspekter. Regler kan, enligt honom, både fungera sanktionerande (normerande) och konstituera mening samtidigt (1984, 19f).
47
Huruvida makten har ”två” eller ”tre” ansikten låter jag här vara osagt. För en mer
utförlig diskussion, se Giddens (1984, 15ff); Lukes (1974).
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inte är synonyma begrepp. Att vissa aktörer befinner sig i underordnad position
och har ett begränsat handlingsutrymme betyder inte att deras förmåga till handling upphör.
I sitt teoribygge om kön tar Connell avstamp i Giddens teori om strukturering, även om han menar att den logiska koppling Giddens gör mellan struktur
och praktik – att praktik med nödvändighet aktiverar sociala regler och resurser
och inget led är tänkbart utan det andra – är problematisk (Connell 1987, 94f).
Connells lösning är att i stället betona den sociala världens historicitet. Han formulerar det som att praktik alltid sker i förhållande till en situation: praktik är
transformationen av situationen i en bestämd riktning. Att beskriva strukturen är
enligt honom att specificera vad det är i situationen som begränsar praktiker.
Eftersom praktikens effekt är en transformerad situation, som i sin tur blir föremålet för nya praktiker är ”struktur” ett sätt att beskriva hur praktik – över tid –
begränsar praktik (Connell 1987, 95).48 Även om jag vill betona strukturers möjliggörande aspekt på ett sätt som inte Connell gör finner jag hans formulering
samt betoning av den historiska dimensionen fruktbar. Med Connells formulering kan också process begreppsliggöras som praktik över tid, i form av specifika
situationer transformerade i en bestämd riktning.
I ett givet historiskt ögonblick är det möjligt att inventera det mönster av
sociala relationer och det meningssystem – föreställningar om manlighet och
kvinnlighet till exempel – som ”för-gjorts”, alltså över tid skapats genom våra
vardagliga praktiker (Connell 1987, 98). Inventeringen kan gälla ett helt samhälle eller en specifik organisation. De könsskapande praktikerna kan med andra
ord även analyseras som könsordning.49 I Sverige (som i de flesta kända samhällen) innebär könsordningen hierarki: den sociala könsrelationen är också en asymmetrisk maktrelation. 50
Eftersom kön görs är förändring möjlig. Detta betyder dock inte att betydelser av kön och handlingsmönster med nödvändighet ändras entydigt, lättvindigt
och snabbt.51 Könskonstruktioner är – liksom många andra sociala konstruktioner – empiriskt sett ofta seglivade och svårföränderliga fenomen (se t. ex. Wikan__________
48

Jfr. Andersson som menar att den logiska slutsatsen av Connells resonemang är att helt
göra sig av med begreppet struktur. Som alternativ utvecklar hon begreppet ordnande
praktiker (2003, 40ff).
49
Connell benämner ett helt samhälles ordning gender order och ordningen i en specifik
organisation eller institution gender regime (1987, 98ff).
50
För en mer ingående diskussion om begrepp som könssystem, genussystem och patriarkat, se Eduards och Manns (1987); Ellingsæter (1999); Hagemann (1994); Hirdman
(1988; 1993); Liljeström (1995); Wetterberg (1992); Åquist (1990).
51
En av könsforskningens omtvistade frågor är könsordningens föränderlighet respektive stabilitet. Se t. ex. Haavind (1992); Hirdman (2001); Liljeström (1995); Lundgren
(1993); Martinsson (1997); Wetterberg (1992); Wikander (1994).
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der 1994). Samtidigt kan betydelsen av kön inte låsas fast. Connell menar att det
finns en inbyggd instabilitet i könsordningen i samhället i stort då den är präglad
av historisk ”ojämnhet” – könskonstruktioner från olika perioder existerar sida
vid sida – motsättningar och intern differentiering (Connell 1987, 96).52 Stabilitet över tid är inte givet utan något som måste åstadkommas och ytterst ett uttryck
för makt kopplad till kön (Connell 1987. Jfr. Eriksson 2001, 7; Sewell 1999, 57).
I avhandlingen är jag särskilt upptagen av de motsättningar och den differentiering som uppstår i mötet mellan konstruktioner och konstruerandet av kön, släktskap och ålder och det utrymme för förändring som därmed skapas.

Kön, släktskap och ålder som praktik, process och ordning
Vissa av de sociala systemens strukturella drag kan bäst benämnas som relationer av position-praktik, menar Giddens (1984, 83). Sociala positioner är kopplade till en typifiering av aktörer (se även Berger och Luckmann 1979, 41ff). De
kan betraktas som sociala identiteter som bär med sig en rad – om än diffust
definierade – rättigheter och skyldigheter (jfr. Frønes 2001, 49). Dessa rättigheter och skyldigheter kan aktörer som tillskrivs eller ”bebor” positionen aktivera
och agera ut (Giddens 1984, 84).53 Avhandlingen undersöker hanteringen av våld
utövat av aktörer som tillskrivs eller ”bebor” den sociala positionen far (mot de
som tillskrivs eller ”bebor” de sociala positionerna mor, dotter och son). Denna
position överlappar delvis – men inte helt – positionen man. Den överlappar
också delvis positionen förälder. Hur ska då aspekter av positionen far förstås?
Hur kan denna position som helhet – och de strukturer den ingår i – analyseras?
För att förstå relationen mellan kön, ras och klass har West (tillsammans med
Sarah Fenstermaker) vidareutvecklat doing gender-perspektivet (West och Fenstermaker 1995). West och Fenstermaker är mycket kritiska till användandet av
matematiska metaforer i könsteori – som i talet om kön, ras och klass som ”faktorer” eller om ”dubbelt” eller ”multipelt” förtryck – framförallt på grund av det
underliggande antagandet att det är möjligt att förstå kön ”isolerat” från klass
__________
52

Tack också till Mats Franzén för samtal om betydelsen av ”osamtidigheternas samtidighet”.
53
Begreppet position ligger nära begreppet institution. Institutioner är dock inga aktörer
och kan heller inte ”bebos” (Ahrne och Papakostas 2002, 47ff). Se Ahrne och Papakostas
diskussion om familjen som institution respektive konkret ”bebodd” organisation (2002,
49). Relationen mellan position och institution kan beskrivas som att den förra aktiverar
den senare: positionen far aktiverar institutionen faderskap och alla de normer och föreställningar som utgör densamma. Jfr. Brembeck (1999) om familj som relationen mellan
en barn-, faders- och modersposition och Lövkrona (1999) om (det förmoderna) hushållets positioner som möjliga subjektspositioner, respektive Morgans (1996, 11) förståelse
av familj som en uppsättning praktiker.
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och ras.54 De menar också att talet om ”korsande” (intersecting) system av förtryck är problematiskt (West och Fenstermaker 1995, 12ff). Visserligen är det
möjligt att förstå kön, klass och ras som separata sociala system vilka ”korsas”
men de upplevs samtidigt. Vidare menar de att kön, klass och ras inte bara upplevs utan också görs samtidigt: samma praktik skapar både kön, ras och klass (se
t. ex. Messerschmidt 1998). Det är denna samtidighet som är svår att begreppsliggöra och beskriva empiriskt.
I avhandlingen är det inte i första hand ras/etnicitet55 och klass som står i
centrum (även om båda berörs på vissa ställen) utan släktskap och ålder: förälder
och barn är samtidigt både ålders- och släktskapspositioner. I samhällen som vårt
är far, mor, dotter och son relationer av position-praktik knutna till flera strukturer, vilka jag här omtalar som kön, ålder och släktskap. Det är möjligt att analysera dessa var för sig och som praktik, process och/eller ordning. De sociala
positionerna kvinna och man kan då förstås som invändigt relaterade till varandra – det vill säga den ena positionen definieras i relation till och kan inte existera
utan den andra – samt som knutna till strukturen kön, vuxen och barn kan förstås
som invändigt relaterade positioner knutna till ålder, förälder och barn som invändigt relaterade positioner knutna till släktskap (jfr. Alanen 2001, 19). Det är
också möjligt att i ett givet historiskt ögonblick inventera ett samhälles åldersordning respektive släktskapsordning (jfr. ovan om könsordning).56
I familjen möts dock dessa och som redan framgått menar jag att det är mer
fruktbart för analysen av mitt empiriska material att koppla samman kön, släktskap och ålder.57 På så sätt kommer jag närmare det informanterna ”vet” om sin
sociala värld och kan lyfta fram komplexiteten i densamma. Jag utgår från att
empiriskt upplevs kön, släktskap och ålder samtidigt samt skapas samtidigt, genom samma praktiker och processer. Föreställningar om kön ger mening åt föreställningar om ålder och släktskap och vice versa. De konstruerar och konstrueras i förhållande till varandra (jfr. Lykke 2003, 52). Analytiskt håller jag dem
samman genom begrepp som köns-, släktskaps- och åldersskapande praktiker
och processer (se också nedan om informanternas projekt). Den terminologi jag
__________
54

Här finns en parallell till den könsteoretiska diskussionen om kopplingen mellan kön
och (hetero)sexualitet, se t. ex. Adkins (1995); Butler (1990); Liljeström (1990).
55
I avhandlingen diskuteras främst den sociala konstruktionen av etnicitet som tillhörighet till en kulturell grupp i kraft av ursprung. Då kroppsliga tecken – som ansiktsdrag
och hårfärg – har en central betydelse för konstruktioner och konstruerandet av etnicitet
är begreppet delvis överlappande med ras (rasifiering). Jfr. Mirza (1997).
56
Jag följer här Närvänen och Näsman (kommande) som föredrar att tala om åldersordning i stället för generationsordning då generation redan ges en rad olika betydelser inom
barndomsforskning och sociologisk dito. Jfr. Alanen (2001).
57
Jfr. Bekkengens (1999; 2002) och Janssons (2001) diskussion om föräldraskap respektive moderskap som könsrelation.
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valt att använda – fäders våld mot mödrar – är ett försök att hålla samman de
relationer och positioner som avhandlingen handlar om då temat våld berörs. Far
är ett relationellt begrepp på två sätt: det betyder både medförälder och förälder
i förhållande till barn. För att ”frysa” bilden och benämna det mönster av maktrelationer och det meningssystem som skapats genom det – samtidiga – görandet
av kön, släktskap och ålder använder jag begreppet ojämlikhetsordning (Acker
och van Houten 1999).58 Här ska dock tilläggas att även om utgångspunkten är
att kön, släktskap, och ålder konstrueras i förhållande till varandra, i och genom
samma praktiker, är frågan hur detta går till empirisk (jfr. West och Fenstermaker
1995, 30). För att kunna påvisa hur pendlar analysen som följer mellan att hålla
kön, släktskap och ålder isär och ihop.
Medan kön och ålder är begrepp som debatterats flitigt inom såväl sociologi
som antropologi, är skillnaden mellan de båda disciplinerna påtaglig när det gäller släktskap. I sociologiska sammanhang görs sällan frågan om vad släktskap
”är” explicit.59 Än mindre frågan om hur det görs. En förklaring kan vara en
(underförstådd) utgångspunkt att medan släktskap organiserar ”traditionella” samhällen, har det mist sin betydelse i ”moderna” (jfr. Giddens 1990). Hos mig väcker denna tystnad om släktskap också frågan om sociologer i praktiken tenderar
att operera med en vardagsförståelse av släktskap grundad i för-givet-tagna föreställningar om ”blodsband” (jfr. citatet i kapitelavsnittets inledning).60

Tal som social praktik
Informanternas tal om sin situation och sig själva kan förstås som en köns-, släktskaps- och åldersskapande praktik och därmed också som en del av köns-, släktskaps- och åldersskapande processer (jfr. Dryden 1999).61 Att tala om sina erfarenheter, till exempel i en forskningsintervju, är ett sätt att presentera sig själv
(Goffman 1974). Min utgångspunkt är att informanterna i studien – både mödrarna och familjerättssekreterarna – försöker presentera sig själva för mig (och sig
själva) på ett sätt som skapar en för dem acceptabel självbild och en bild som kan
ge bekräftelse från andra, som mig och eventuella framtida läsare av avhandling__________
58
Detta är en översättning av regime of inequality, ett begrepp de utvecklat för att analysera organisationer.
59
Det finns naturligtvis undantag, se t. ex. Ahrne och Papakostas (2002) om släktskap
som organisation.
60
För en översikt över senare års antropologiska debatt om släktskapsbegreppet, se Stone (2001).
61
Jag förutsätter att jag genom analysen av dessa praktiker kan få en inblick i hur praktiker kan gå till även utanför intervjusammanhanget. Jfr. Frønes (2001, 87ff) diskussion
om berättelser som kulturprodukter och som å ena sidan skapade i en specifik kontext
och å andra sidan kopplade till en mängd relationer och processer.

31

I skuggan av Pappa.pmd

31

2007-01-29, 10:14

en. Såväl mödrarna som familjerättssekreterarna ”etablerar och försvarar sig själva
som innehavare av moraliskt acceptabla identiteter” (Ribbens MacCarthy m. fl.
2001, 786).62 I linje med detta tolkar jag informanternas tal om sig själva som
(också) ett uttryck för hur de uppfattar att de bör vara som (moraliskt fullvärdiga)
vuxna, föräldrar, kvinnor, män och så vidare. Berättelser om att vara exempelvis
mor handlar också om att vara en (tillräckligt) god mor.
Då familjerättssekreterarna ”etablerar och försvarar sig själva som innehavare av moraliskt acceptabla identiteter” är det en professionell identitet som står
på spel. De är intervjuade i egenskap av just familjerättssekreterare, och jag förstår den talar-/berättarpositionen som central för såväl intervjuernas struktur och
innehåll, som för min egen tolkning av vad informanterna gör när de talar som de
gör. Forskningsintervjun kan i en mening förstås som en professionell kontext
där informanterna gör organisation och profession. Detta betyder att när informanterna från den här intervjugruppen gör kön, släktskap och ålder, gör de också
organisation och profession och vice versa (Acker 1990; Eriksson 2001; Gherardi 1994).63 Jag förstår med andra ord tal som en (av flera) organisationspraktik(er).
Detta gäller tal både i bemärkelsen det professionella talet i konkreta professionella kontexter och hur man talar om det professionella sammanhanget, till exempel i intervjuer.
I linje med Joan Ackers resonemang om olika ingångar i analysen av könade
och könande organisationsprocesser närmar jag mig mitt forskningsobjekt med
flera olika fokus (se Acker 1990; Korvajärvi 1998, 28).64 Som framgår ovan är en
av ingångarna just fokus på organisation och profession. Köns-, släktskaps- och
åldersskapande praktiker är en del i skapandet av social ordning också i organisatoriska och professionella sammanhang, som vid utredningar om vårdnad, boende och umgänge på en familjerättsbyrå. När det gäller mina perspektiv på organisation och profession är jag framförallt inspirerad av de teoretiker som fokuserar kön och organisationers processuella karaktär (t. ex. Acker 1990; Korvajärvi 1998). Jag har i andra sammanhang (tillsammans med Kristina Eriksson) diskuterat min förståelse av kön, organisation och profession mer ingående och nöj__________
62
Se också Brantsæter (2001); Goffman (1974); Simpson (1998). Även om jag inte genomgående använder den begreppsapparat som utvecklats inom narrativ teori finns en
del paralleller mellan den analys jag gör och de forskare på fältet som undersöker narrativ identitet, se t. ex. Keskinen (2002).
63
I detta processperspektiv konstituerar och konstitueras inte bara kön, släktskap, ålder
utan också organisation och profession i relation till varandra i och genom informanternas praktiker (här tal). Återigen: hur detta kan ta sig uttryck är en empirisk fråga.
64
Även om jag inte finner hennes modell helt tillfredsställande har den varit fruktbar för
min tankeprocess. En mer utförlig diskussion och kritik har publicerats i ett annat sammanhang, se Eriksson (2001). Se även West och Fenstermaker (1995, 18f).
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er mig därför här med några resonemang av direkt relevans för den analys som
följer (se vidare Eriksson och Eriksson 2002; 2003; Eriksson 2001).

Informanternas projekt
Genom talet om sitt arbete, sina professionella och organisatoriska sammanhang,
”gör” familjerättssekreterarna sig själva professionella. Intervjusituationen kan
förstås som en arena för individuella professionell projekt, för informanternas
”familjerättssocionomering” (Eriksson 2001; Eriksson och Eriksson 2002). Det
individuella professionella projektet inbegriper att tillägna sig och av andra tillerkännas ett fullvärdigt professionellt medlemskap, vilket innebär att de intervjuade familjerättssekreterarna förhåller sig till vissa mer eller mindre uttalade
professionella normer och regler. I de individuella professionella projekten förhåller sig informanterna explicit och implicit till en kollektiv representation av
sin profession. I linje med detta tolkar jag informanternas tal om sin hantering av
fäders våld som (också) ett uttryck för hur de uppfattar att de bör göra som (tillräckligt goda) familjerättssekreterare. Såväl berättelser från det egna arbetet, som
principiella och hypotetiska resonemang om att hantera fäders våld, handlar (också) om hur fenomenet bör hanteras, om en professionell familjerättssekreterares
rimliga eller ideala hantering av våld. Den kollektiva representationen av den
egna professionen kan också ifrågasättas i och genom den enskilda informantens
skapande av sig själv som professionell. I texten som följer ges ett par exempel
på hur det kan gå till. Även intervjuerna med mödrarna kan ses som en arena för
individuella projekt. Här är det föräldraskapet som står i centrum: dessa informanter ägnar sig åt ett föräldraskapande projekt. I det projektet förhåller sig informanterna explicit och implicit till bland annat etablerade konstruktioner av
moderskap.65
Båda dessa projekt – det professionella och det föräldraskapande – kan förstås som samtidigt köns-, släktskaps- och åldersskapande. Hur denna samtidighet ser ut är (som sagt) en fråga som undersöks. Projektbegreppet bygger bland
annat på Lundgrens tanke att varje människa livet igenom är sysselsatt med sitt
eget könsprojekt: att vi i vårt vardagliga liv utvecklar olika sätt att leva efter, och
ibland bryta med, normer för kön (Lundgren 1993, 191ff). Vi presenterar oss för
oss själva och andra som (riktiga) kvinnor och män, till exempel genom gester,
sättet att prata, klädsel, val av aktiviteter, och så vidare. Därigenom bidrar vi
också till att återskapa, vidareutveckla och förändra föreställningarna om vad en
”riktig” kvinna och man är. Lundgren menar att ett övergripande projekt för
konstituering av kön med nödvändighet kommer att vara mycket sammansatt och
__________
65
För en diskussion av samtida föreställningar om moderskap specifikt i kontexten av
fäders (sexuella) våld mot barn, se Hooper (1992); Mellberg (2002); Mossige (1998).
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att vi måste använda växlande och mångfacetterade analysbegrepp och -redskap
för att förstå det. Poängen med projektmodellen är dock att aktörers olika praktiker måste tolkas i ljuset av något mer omfattande och övergripande.

Att göra skillnad och likhet
De praktiker och processer som står i centrum för analysen är relaterade till bestämda distinktioner: mellan kvinnor och män, vuxna och barn, föräldrar och
barn, släkt och icke-släkt, manligt och kvinnligt, vuxet och barn(s)ligt, och så
vidare. Om det ska vara möjligt att fånga förskjutningar i och överskridanden av
sådana distinktioner kan man inte använda en begreppsapparat som med nödvändighet förutsätter samma distinktioner, till exempel genom att anta att ”är det kön
är det olikt, är det likt så är det inte kön” (jfr. Eriksson och Eriksson 2002). Jag
förutsätter därför att i (den historiskt skapade) kontexten av sådana distinktioner
kan informanterna göra kön, ålder och släktskap både som ”likhet” och ”skillnad”. Praktikerna kan både innebära dikotomisering (Lundgren 1993) och likhetsskapande/neutralisering.66
För att kunna fånga likhetsskapande praktiker/processer krävs bland annat
en könsneutral begreppsapparat, och speciellt när det gäller föräldraskap krävs
begreppsutveckling. Genom analysen har det visat sig vara viktigt att åtminstone
principiellt kunna tala om föräldraskapande projekt och omsorgspraktiker i relation till barn som olika saker. I det svenska språket finns inget namn för någon av
dessa praktiker, men i avhandlingen används begreppen föräldraskapande respektive föräldrande. Med hjälp av dessa begrepp är det möjligt att tydligare visa
hur det går till när kön, ålder och släktskap konstruerar och konstrueras i förhållande till varandra.
Här bör också en del andra sätt att begreppsliggöra fäders och mödrars varande, görande och relationen dem emellan kommenteras. En ofta citerad svensk
författare på området kön och föräldraskap är filosofen Ulla Holm (1993). Hon
menar att det att bära, föda och amma ett barn är något helt annat än att göra allt
det vi förknippar med mödrar (särskilt mödrar till små barn): att vårda och sköta
barnet, att ge det ömhet och närhet, mycket tid, att finnas tillgänglig, etcetera.
Hon kallar dessa praktiker modrande och hävdar att det i princip inte är knutet
till vare sig biologi eller kön (Holm 1993, 139).67 Jag utgår från att mödrars
föräldraskapande projekt i många fall är dels ett moderskapande projekt – där en
distinktion mellan mödrar och fäder står central (jfr. Eriksson 2001c) – samt är
__________
66
Jfr. Connell (2002); Eriksson och Eriksson (2003); Thorne (1993) citerad i Morgan
(1996, 93); Thurén (1996).
67
Ergo: många fäder gör det fäder brukar göra – fadrar – men fäder kan i princip också
modra.
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nära förknippat med modrande. Åtminstone hypotetiskt måste det dock inte nödvändigtvis innebära vare sig det ena eller andra. Detta blir dock svårt att fånga
utan en distinktion mellan de olika praktikerna och utan en könsneutral begreppsapparat.
För att kunna fånga de komplexa kopplingarna mellan specifika individer,
föreställningar, institutioner och praktiker använder sig Barbara Hobson och David
Morgan (2002) av triangeln fathers, fatherhood och fathering.68 De skriver bland
annat att faderskapande praktiker kan ske på olika arenor. De menar att i princip
behöver inte ett barn vara närvarande för att en far ska kunna ägna sig åt fathering
– han kan till exempel skapa sig själv som (en god) far genom att ansöka om
föräldraledighet – men att fäder också kan göra sig till (goda) sådana i interaktionen med sina barn. Deras distinktioner är klargörande, men det finns som jag ser
det ett grundläggande problem med deras användning av fathering eftersom de
inte skiljer ut fäders faderskapande projekt från deras praktiker som vuxna föräldrar till minderåriga barn. Alltså den typ av praktiker jag kallar föräldrande.

Syfte
Avhandlingen har två syften. Det ena är att belysa hanteringen av fäders våld i
samband med skilsmässor och separationer i Sverige idag. Det andra är att analytiskt och empiriskt relatera kön, släktskap och ålder till varandra. De båda syftena är kopplade till varandra på så sätt att hanteringen av fäders våld är min empiriska ingång till analysen av hur kön, ålder och släktskap konstruerar och konstrueras i relation till varandra. Syftet uppfylls genom tre delstudier av vad konstruktioner och konstruerandet av kön, ålder och släktskap betyder för hanteringen av fäders våld. I den första undersöks hanteringen av fäders våld i svensk
offentlig politik. I den andra undersöks vad fäders våld kan betyda för – och hur
det kan hanteras i – mödrars liv efter separationer. I den tredje undersöks hur
familjerättssekreterare hanterar fäders våld i sin professionella vardag.
Här kan tilläggas att balansen mellan konstruktioner och konstruerande ser
olika ut i de olika delarna. I den första analysdelen gör jag en inventering av den
offentliga politikens ojämlikhetsordning. Genom undersökningen av hanteringen av det problem jag definierat – fäders våld – ges en bild av de formella ramar
och verktyg för hantering av fäders våld som lagstiftningen gjort tillgängliga för
såväl separerade mödrar som familjerättssekreterare. Dessutom vill jag genom
en diskussion av i vilken utsträckning och på vilka sätt våldsamma fäder definie__________
68

I litteraturen finns flera liknande exempel på begreppsliggörande av fäders varande
och görande. Se t. ex Hagströms (1999) distinktion mellan statens faderskapande och
fäders egna pappablivande.
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ras som ett problem i politiken synliggöra tillgängliga ramar för vardagliga tolkningar av fäders våld (både mödrarnas och familjerättssekreterarnas). I såväl diskussionen av de formella ramarna som tillgängliga tolkningsramar återkommer
jag till frågan om vilka konstruktioner av kön, ålder och släktskap som förutsätts
och därmed återskapas. De följande två empiriska delarna fokuserar tydligare på
praktiker och hur kön, släktskap, ålder konstituerar och konstitueras i relation till
varandra i och genom informanternas presentation av sig själva i forskningsintervjun och deras individuella projekt. Relationen mellan politik, vardagsliv och
-praktik diskuteras löpande samt i avhandlingens avslutande kapitel.
Då avhandlingens fokus ligger på hanteringen av fäders våld övervägde jag
under en period att lägga tyngdpunkten på offentlig politik och det professionella
arbetet och endast kort beröra det empiriska materialet från intervjuerna med
våldsutsatta mödrar. Jag har dock valt att genomföra alla tre delstudierna. Ett av
de viktigaste skälen till det är den undran, det forskningsläge och det kunskapsbehov som beskrivs inledningsvis. Det finns överlag lite svensk forskning om
våld och separationer, och än mindre om våld, separationer och makt knuten till
kön, släktskap och ålder.69 Därför kan intervjuerna med våldsutsatta mödrar förväntas ge ny och viktig kunskap.
Positionen som våldsutsatt och separerad mor i möte med socialtjänst och
familjerätt är strukturellt underordnad både när det gäller kön och i välfärdssystemet.70 Att välja bort att diskutera de bilder de separerade mödrarna ger av sitt
och sina barns liv innebär att välja bort kunskap om vad en sådan underordnad
position kan innebära. Eftersom kunskaper om och tolkningar av välfärdssystemet är situerade, det vill säga präglade av den position varifrån tolkningar görs,
finns det också en kunskapsmässigt viktig poäng med att lyfta fram dessa informanters berättelser om sina liv. ”Klienter”71 har inte samma möjligheter att sprida sina beskrivningar av verkligheten och definitioner av problem som professi__________
69
Ett av de få arbeten som åtminstone delvis belyser detta och det arbete som ligger
närmast avhandlingen är Nea Mellbergs (2002) avhandling om mödrars situation då deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder. Det finns både tydliga paralleller och
skillnader i våra ingångar respektive resultat. Jag kommenterar Mellbergs resultat löpande i texten.
70
Det svenska välfärdssystemet brukar omtalas som ”välfärdsstaten”. Välfärd och stat
behöver dock vare sig teoretiskt eller empiriskt med nödvändighet vara kopplade till
varandra. Detta tydliggörs ytterligare då välfärd studeras i ett internationellt perspektiv,
se t. ex. Arts och Gelissen (2002); Pringle (1998b). Därför föredrar jag att tala om välfärdssystem. Se också Pringles (1995) diskussion om hur icke-våldsutövande föräldrar
kan bli en del av välfärdssystemet för barn utsatta för sexuella övergrepp, samt Metell
och Lyckners (2001) diskussion om hur mödrar kan fortsätta arbetet med barn som upplevt våld efter insatsen från professionella hjälpare.
71
För en diskussion av klientbegreppet, se t. ex. Kåhl (1995, 28ff); Pringle (1995: 17ff).
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onella har, särskilt inte om deras verklighetsbeskrivningar och problemdefinitioner är i konflikt med de professionellas. Detta betyder att jag utgår från att våldsutsatta, separerade mödrars beskrivningar av problem i mötet med socialtjänst
och familjerätt är underrepresenterade i det offentliga samtalet om hur det svenska välfärdssystemet fungerar. Jag menar att det är moraliskt och politiskt problematiskt att inte försöka göra något åt det när jag har möjlighet.

Disposition
Närmast följer ett kapitel som redogör för det empiriska materialet och analysprocessen mer konkret. Därefter följer tre empiriska delar. Den första delen består av två kapitel som båda behandlar våldsamma fäders plats i svensk offentlig
politik under det senaste decenniet. Det första kapitlet (tre) redogör för senare
års utveckling i offentlig politik gällande skilsmässor, separationer och föräldraskap i allmänhet med syfte att peka på formella ramar kring barns, fäders och
mödrars liv efter separationer. Vidare diskuteras de konstruktioner av kön, ålder
och släktskap som både förutsätts och återskapas genom denna politik. Fokus
ligger på politikens resultat – lagstiftningen – och inte på föregående processer.
För att synliggöra konstruktioner och konstruerandet av kön, ålder och släktskap
granskas lagstiftningen även i förhållande till den bild av vardagspraktiker som
offentlig statistik om vårdnad om barn, barns boende och umgänge ger. I det
följande kapitlet (fyra) fördjupas diskussionen av politikens förutsättningar och
konsekvenser genom ett fokus på fäders våld och skilsmässor och separationer.
Här undersöks vilken plats fäders våld ges – eller inte ges – på tre politikområden: våld i nära relationer; utsatta barn; föräldraskap, separationer och skilsmässor. Avslutningsvis återvänder jag till politiken och relaterar de formella ramarna
för hanteringen av fäders våld till domstolarnas praktik på området.
Därefter följer två kapitel som tillsammans utgör avhandlingens andra empiriska del. Den bygger på fjorton intervjuer med tretton separerade mödrar som
utsatts för våld av sin medförälder/före detta partner. Syftet är att belysa vad
fäders våld kan betyda för mödrars liv efter separationer samt vad kön, släktskap
och ålder betyder för mödrars hantering av våldsamma fäder i samband med och
efter skilsmässor och separationer. I det första kapitlet (fem) rekonstrueras ur
informanternas berättelser separerade våldsutsatta mödrars livslopp, särskilt deras situation under och efter separationer samt i mötet med myndigheter. Tanken
är att kapitlet ska ge en bild av några av de effekter den offentliga politiken kan få
(genom lagstiftningen) i separerade mödrars liv. I kapitel sex fördjupas diskussionen av konstruktioner och konstruerandet av kön, släktskap och ålder genom
en undersökning av hur informanterna talar om sina barn, deras situation och
behov, barnens relation till och umgänge med fäderna samt sin egen roll och
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relation till barnen. Frågan här är hur kön, släktskap och ålder görs. I kapitlets
sista avsnitt återknyter jag till analysen i kapitel fem.
Den tredje och sista empiriska delen består av två kapitel som bygger på
intervjuer med tio familjerättssekreterare. Syftet med denna del är att belysa vad
konstruktioner och konstruerandet av kön, släktskap och ålder betyder för familjerättssekreterares hantering av fäders våld i den professionella vardagen. I det
första kapitlet (sju) rekonstrueras familjerättssekreterares sätt att hantera fäders
våld. Här visas att materialet som helhet är präglat av å ena sidan två skilda
förhållningssätt till fäders våld som en fråga i arbetet, och å andra sidan ett genomgående förhållningssätt till våldsutövande fäder i förhållande till barn. I kapitel åtta fördjupas analysen av dessa mönster i materialet genom en närmare
diskussion av först konstruktioner av professionalitet och individuella professionella projekt, därefter konstruktioner och konstruerandet av föräldraskap samt
av barn och vuxna.
I avhandlingens avslutande kapitel (nio) sammanfattas och fördjupas analysen dels genom att resultaten från de tre empiriska delarna kopplas till varandra,
dels genom att de diskuteras i förhållande till en vidare forskningskontext. När
det gäller annan forskning går jag framförallt i dialog med några nyare svenska
arbeten som ligger avhandlingen nära. Avhandlingens resultat relateras dock även
till ett vidare familjesociologiskt sammanhang.
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2. Metod, material och analysprocess
Undersökningen av hanteringen av fäders våld i samband med separationer och
skilsmässor samt konstruktioner och konstruerandet av kön, släktskap och ålder
genomförs med tre ingångar, i tre led. Jag närmar mig mina forskningsobjekt från
det enskilda vardagslivets horisont (med utgångspunkt i moderspositionen), den
professionella vardagen i en myndighet, samt den offentliga politiken. Varje led
bygger på ett specifikt material: tematiskt strukturerade intervjuer med mödrar
utsatta för våld respektive med familjerättssekreterare, samt offentligt tryck (se
vidare nedan).
I det föreliggande kapitlet redogör jag för hur materialet skapats och för
några av de metodologiska överväganden jag gjort. Närmast kommer ett avsnitt
som bland annat berör urval och informantgruppernas sammansättning. Därnäst
diskuteras förberedelserna inför och genomförandet av intervjuerna. Vidare följer ett avsnitt om strategier i analysarbetet. Kapitlet avslutas med en diskussion
om intervjumaterialets karaktär och begränsningar.

Texter och informantgrupper
Mitt intresse för hanteringen av fäders våld började i utsatta mödrars vardagsliv.
Som framgår av redogörelsen i föregående kapitel innebar resan till avhandlingen att jag därifrån gick vidare till först förvaltningsapparaten och sedan den offentliga politiken, vilka båda utgör delar av det enskilda vardagslivets kontext.
Detta har bland annat inneburit att många av avhandlingens frågeställningar är
formulerade med utgångspunkt i mödrars vardagsliv. Presentationen av forskningsresultaten följer dock inte forskningsprocessens ordning utan börjar ”från
slutet”: i den offentliga politiken. Därefter diskuteras mödrars liv och sedan familjerättssekreterares hantering av fäders våld. Som helhet bedömer jag att det
här sättet att organisera framställningen är det mest läsarvänliga och mest lämpat
för att uppfylla avhandlingens andra syfte: att empiriskt relatera konstruktioner
och konstruerandet av kön, släktskap och ålder till varandra. Dispositionen kan
dock möjligen betyda det är först efter läsningen av helheten som relevansen i
olika frågeställningar och avgränsningar blir tydlig.

Det offentliga trycket
Resonemanget ovan gäller i synnerhet utpekandet och avgränsningen av de tre
politikområden som undersöks: våld i nära relationer; utsatta barn; föräldraskap,
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separationer och skilsmässor (i korthet separationer). Dessa politikområden sammanfaller inte med de gängse i studier av svensk socialpolitik (se SCB 1997, 10;
Sutton 1998, 20ff).72 Av analysen som följer (kapitel fyra) framgår att det problem som definierats i avhandlingen inte har någon given plats i form av ett
etablerat område i svensk offentlig politik. Frågan om fäder med en våldsproblematik berör dock flera olika etablerade politiska frågor, till exempel mäns våld
mot kvinnor. En diskussion av gällande lagstiftning har varit nödvändig men inte
tillräcklig för att förstå informanternas hantering av fäders våld, eller för att ge
perspektiv på deras tolkningar. Om det hade funnits en artikulerad politik hade
det varit möjligt att gå direkt till den, men nu är det inte så utan jag har fått söka
på andra håll för att få grepp om etablerade och aktuella tolkningsramar som kan
vara tillgängliga för informanterna.
Således har jag gått till förarbeten till gällande lagstiftning och annat offentligt tryck med relevans för frågan fäder med en våldsproblematik, till det tryck
dessa texter i sin tur hänvisar till, samt till annan forskning på området. Jag har
nystat vidare tills jag uppfattat att jag har tillräckligt med material för att kunna
ge en bild av kontexten för de intervjuade mödrarna och familjerättssekreterarna.
Parallellt har jag formulerat tre politikområden, vilka i viss mån fått styra det
fortsatta urvalet.73 Definitionen och avgränsningen av politikområdena är med
andra ord empirisk och ett resultat. Det är en tolkning som naturligtvis kan diskuteras, men relevansen bör som sagt bli tydlig genom en läsning av helheten.74
Det finns flera skäl till valet att kontextualisera intervjuerna med mödrarna
och familjerättssekreterarna genom en analys av den offentliga politiken. Andra
kontextualiseringar hade varit möjliga (principiellt sett om än inte i praktiken, se
nedan).75 Då avhandlingen berör en situation (separation och skilsmässa) som är
__________
72
Politikområden tenderar att formuleras i förhållande till etablerade definitioner av välfärd. I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden exempelvis ”mäts” individers och
hushållens välfärd med hjälp av följande ”komponenter”: utbildning; sysselsättning och
arbetstider; arbetsmiljö; ekonomi; boendeförhållanden; transporter och kommunikationer; fritid; sociala relationer; politiska resurser; trygghet och säkerhet; hälsa; social rörlighet (SCB 1997, 10).
73
I avhandlingen berörs t. ex. endast i förbigående Brottsofferutredningens arbete och
den brottsofferdiskurs som kan rekonstrueras ur betänkandet och den följande propositionen. I första hand är det för att jag uppfattar Kvinnovåldskommissionens arbete som
det mest centrala för frågan fäders våld och området våld i nära relationer, även om en
avgränsning varit nödvändig också av utrymmesskäl.
74
”Sociala problem” existerar inte oberoende av det sätt på vilket de omtalas och framställs. Se Bacchi (1999); Sutton (1998, 22). Relationen mellan områdena diskuteras närmare i kapitel fyra.
75
Jag hade t. ex. kunnat studera det familjerättsliga arbetet som en del i ett samspel
mellan en rad olika konkreta organisationer och/eller i en specifik region.
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offentligt reglerad uppfattar jag dock en analys av den offentliga politiken som
mycket viktig för förståelsen av hanteringen av fäders våld. Den offentliga politiken rörande separationer och skilsmässor tillhandahåller ”ämbetsinstruktionen”
för familjerättssekreterarnas arbete. Sedan är det en empirisk fråga vad ramen
för det familjerättsliga arbetet betyder i praktiken och vilka frihetsgrader som
finns: relationen mellan det officiellt påbjudna och det professionellt/organisatoriskt praktiserade går inte att slå fast a priori.
Enskilda aktörers handlingsutrymme beror bland annat på vad som är ”tänkbart”. Genom att den första empiriska delen av avhandlingen vidgats till att omfatta flera politikområden finns en bredd i beskrivningen av offentligt etablerade
tolkningsramar. Därmed kan analysen ge perspektiv på de alternativa verklighetsbeskrivningar och problemformuleringar som kan användas av såväl familjerättssekreterare som mödrar. Det hade varit möjligt att ge ett sådant vidare
meningssammanhang också på andra sätt, till exempel genom en analys av media. Jag bedömde det dock som att en sådan analys inte skulle vara möjligt att
genomföra inom ramen för avhandlingen. Det är en uppgift för en annan studie.
De texter som analysen grundar sig på är alltså valda strategiskt och under
analysprocessens gång.76 Tryck som tillkommit efter 2001 har inte inkluderats.
Då en begränsning av materialet varit nödvändig ligger fokus på 1990-talet av
två skäl. Dels sammanfaller den perioden med tiden då mödrarna separerat och
varit i kontakt med familjerätten, samt med tiden då samtliga familjerättssekreterare arbetat med familjerättsliga frågor.77 Vidare har så mycket hänt på dessa
politikområden under det senaste decenniet att materialet från 1990-talet mer än
väl räcker till att fånga den relevanta kontexten till intervjumaterialet.

Informanterna
Jag har intervjuat femton mödrar som lämnat en misshandlande partner (sambo/
__________
76
Det rör sig bl. a. om Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid (SOU
1995:60); regeringens proposition med samma namn (Prop. 1997/98:55); Brottsofferutredningens betänkande Brottsoffer (SOU 1998:40); propositionen Stöd till brottsoffer
(2000/2001:79); Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga (SOU
2000:77); del och slutbetänkanden från Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2000:42;
SOU 2001:18; SOU 2001:72); Särskild företrädare för barn (Prop. 1998/99:133); betänkandet från Sexualbrottskommittén (SOU 2001:14); Vårdnadstvistutredningens betänkande Vårdnad, Boende, Umgänge (SOU 1995:79) samt regeringens proposition
Vårdnad, boende och umgänge (Prop. 1997/98:7).
77
Ungefär hälften av informanterna började arbeta med familjerätt i början av 1990-talet.
Inledningen av deras arbete som familjerättssekreterare sammanfaller alltså tidsmässigt
med förändringarna i Föräldrabalken som trädde i kraft 1991 och utbyggnaden av samarbetssamtal. Ett par informanter arbetade med familjerättsliga frågor före 1990, några
började i mitten av 1990-talet.
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make) som är far till deras barn. De har kommit i kontakt med socialtjänsten – i
första hand familjerätten – i samband med eller efter separationen/skilsmässan.
Efter att de fått se hela sin utskrivna intervju bestämde sig två mödrar för att de
inte ville medverka av anonymitetsskäl. Därför bygger analysen på intervjuer
med tretton av mödrarna.78 Tillsammans har de tretton 32 barn, sexton flickor
och sexton pojkar. I gruppen familjerättssekreterare ingår tio informanter.
I sökandet efter informanter användes så kallat självurval. Jag spred information om projektet genom en rad olika kanaler (se nedan) och de mödrar respektive familjerättssekreterare som kunde tänka sig att medverka i projektet tog
kontakt på eget initiativ. Då området var relativt outforskat och forskningsprojektet explorativt var strategin vid sökandet efter informanter att få så stor bredd
i respektive informantgrupp som möjligt. När det gäller mödrarna försökte jag få
bredd i informantgruppen enligt fem olika kriterier: att gruppen innehåller informanter från olika sociala grupper (utbildning, sysselsättning, ålder, etnisk tillhörighet och/eller erfarenheter av rasism, etc.); spridning vad gäller barnen (antal,
kön, ålder); erfarenheter av våld (egna och barnens); tiden som gått sedan separationen; erfarenheter av möten med socialtjänsten och då särskilt familjerätten
(vilka typer av ärenden, positiva och negativa erfarenheter). I viss mån var det
också möjligt att få den bredd jag eftersträvade (se vidare nedan).
Vid urvalet av informanter till gruppen familjerättssekreterare användes två
kriterier: spridning i landet samt arbetsorganisation (större eller mindre byrå,
alternativt familjerätt på hel- eller deltid). I övrigt hade jag inte så stora möjligheter att välja (se vidare nedan).
Mödrarna och familjerättssekreterarna har inte varit involverade i samma
”ärende”. Jag var öppen för den möjligheten då sökandet efter informanter till
gruppen mödrar inleddes, men då jag dels fick en bra informantgrupp och flera
av mödrarna dessutom var mycket tydliga med att de inte ville att jag skulle
intervjua professionella i närheten av dem – av rädsla för att något skulle kunna
påverka deras situation negativt – gav jag upp den tanken av hänsyn till informanterna. I den här studien behandlas alltså relationen våldsutsatt mor-familjerättssekreterare som social relation, men inte som konkret relation.

Kontaktfasen: mödrar utsatta för våld
Sökandet efter informanter till gruppen mödrar inleddes genom ett brev till kvinnojourer anslutna till ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
i Sverige) där jag bad dem att hjälpa till med att sprida information om projektet
__________
78

Jag har naturligtvis lärt mig mycket även av de informanter som jag samtalat med, men
som inte ingår i avhandlingen. Deras berättelser finns med som en kunskapsfond till
analysen av materialet.
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till möjliga informanter. Information spreds också genom andra kontakter med
professionella och ideella hjälpare på fältet mäns våld mot kvinnor. Efter att intervjuerna inletts spred även några informanter information om projektet. Valet
av spridningskanaler innebär att de mödrar som ingår i studien har berättat om
sina erfarenheter för jourkvinnor och andra hjälpare före mötet med mig. Vad det
betyder för tolkningen av intervjuerna och för avhandlingens resultat är frågor
jag återkommer till.
Framförallt av etiska skäl fick kvinnojourerna fungera som spridningskanal.
Jag önskade att informanterna skulle ha eget stöd och andra att prata med om vad
de varit med om. Helst skulle deras stöd finnas i närheten av dem och finnas kvar
även efter intervjun eller intervjuerna. I något fall där informanten inte haft mycket
annat stöd har jag försökt hitta någon form av kontakt i hennes närhet. Jag ville så
långt det var möjligt försöka hålla på min roll som forskare. Med erfarenheten
från kvinnojoursarbetet i bagaget utgick jag från att det av ”energiskäl” inte skulle vara möjligt för mig att fungera som stödperson för informanterna parallellt
med avhandlingsarbetet: behoven skulle kunna vara mycket större än min kraft
och tid. Då det är etiskt problematiskt att bortse från behov som finns, ville jag
därför att informanterna helst skulle ha ett eget nätverk omkring sig.
I retrospektiv framstår det som en riktig bedömning. Under avhandlingsarbetets gång har jag åter fått bekräftat att mödrar som separerar från våldsutövande fäder behöver stöd och hjälp, men att det kan vara svårt för dem att hitta det
stöd de anser sig behöva. En av de mödrar som valde att avbryta sin medverkan
har jag haft fortsatt kontakt med under hela avhandlingsarbetet. Förutom de femton intervjuade mödrarna har jag genom avhandlingsprojektet dessutom fått kontakt med ytterligare ett antal mödrar från olika håll i landet. I en handfull fall
handlar det om mödrar som under flera års tid använt mig som samtalspartner för
att hitta strategier att hantera sin situation. I ytterligare ett antal fall har mödrar
hört av sig en eller flera gånger för att få information, råd och stöd, till exempel
inför en rättegång. Här kan även tilläggas att jag utöver dessa kontakter på nära
håll följt ett par mödrar genom komplicerade vårdnads- och/eller umgängestvister. De kontakterna etablerades under min tid som jourkvinna.
Informantgruppen har en spännvidd när det gäller de flesta av de kriterier jag
formulerade, till exempel vad gäller tid efter separationen (från separation drygt
ett år före intervjun, till separation för närmare femton år sedan) och erfarenheter
av socialtjänsten och familjerätten.79 I gruppen ingår en informant som i vuxen
__________
79

Mödrarna är i åldrarna 25-50 år, deras utbildning sträcker sig från grundskola till längre
universitetsutbildning. Det finns också en bredd i yrke/sysselsättning: från vårdbiträde,
sjuksköterska, socionom, lärare av olika slag, till chef i det privata näringslivet. En av
informanterna var arbetslös, en sjukpensionär, ett par studerande. Fäderna i fråga tenderar att följa sin partner vad gäller ålder, utbildning, yrke/sysselsättning, etc.
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ålder invandrat till Sverige från ett nordeuropeiskt land och en som är född i
Latinamerika och adopterad av ett svenskt par som liten.80 Vad gäller kriteriet
sociala grupper lyckades jag – trots försök genom olika kontakter – inte riktigt få
så många informanter som jag hade önskat vad gäller ett kriterium: etnisk minoritetsposition och/eller erfarenheter av rasism. De flesta mödrar framstod som
”vita” och ”svenska”, det vill säga födda i Sverige med föräldrar från den svenska etniska majoriteten. Här ska dock tilläggas att jag inte explicit frågade hur
informanterna definierar sin etniska tillhörighet (vilket jag skulle göra idag). Samtliga informanter har bott ihop med den våldsutövande medföräldern/före detta
partnern under någon period. En del har också varit gifta.
Då jag sökte informanter ville jag även ha en så bred intervjugrupp som
möjligt med avseende på det våld mödrarna levt med. Att definiera och kategorisera våld i nära relationer är inte oproblematiskt, vilket bland annat litteraturen
om survey-undersökningar om mäns våld mot kvinnor pekar på.81 Vad betyder då
våld i det här sammanhanget? Varken vid sökandet efter informanter eller i intervjuerna gav jag någon klar definition av våld. Av informationsbrevet till informanter i gruppen mödrar framgick att jag vill intervjua ”kvinnor som misshandlats av den man som de har barn tillsammans med” och som gått igenom en
skilsmässa eller separation samt haft kontakt med de sociala myndigheterna/familjerätten (se Bilaga 1). De potentiella informanter som tog kontakt hade alltså
själva definierat sig som utsatta för våld och det var så de presenterade sig för
mig.
I intervjuerna beskrev en del av mödrarna hur medföräldern/den före detta
partnern utsatt dem för upprepat och kraftigt fysiskt våld, ibland våld med tillhyggen eller vapen. Andra informanter talade om enstaka handlingar som de inte
framställde som så allvarliga fysiskt sett, men dock som allvarliga tillitsbrott
med långtgående konsekvenser. Samtliga informanter talade om handlingar från
medföräldern/den före detta partnern som kan placeras in någonstans på ett kontinuum av fysiskt våld. En tolkning av det är att fysiska övergrepp är centrala för
definitionen av sig själv som utsatt för våld (se även Kelly 1988, 138ff; Kelly och
Radford 1998). Några av mödrarna talade också om olika former av sexuella
övergrepp.
Samtliga informanter beskrev hur deras medförälder/före detta partner hotat
dem, försökt kontrollera deras liv, kommit med nedvärderande kommentarer, och/
eller kränkt dem på andra sätt. De beskrev med andra ord det som i forskning och
annan litteratur om mäns våld mot kvinnor omtalas som psykologiskt eller käns__________
80
En av informanterna har en medförälder/f.d. partner som invandrat från ett utomeuropeiskt land.
81
Se t. ex. Dobash och Dobash (1998); Johnson (1998); Lundgren m. fl. (2001); Walby
(2002).
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lomässigt våld (t. ex. Eliasson 1997; Nordenfors 1990). I vissa fall var det också
det begrepp informanterna själva använde för att beskriva beteendet:
Men det var mer den psykiska misshandeln som gradvis byggdes upp. Att
jag inte var något värd, att jag inte ens kunde laga mat. Jag kunde inte städa
huset, jag kunde inte ta hand om barnen. Barnen skrek för att jag var dåligt
inflytande mot dem. För barn ska inte skrika. Och så vidare, och så vidare.

Kontaktfasen: familjerättssekreterare
För att få informanter till gruppen familjerättssekreterare använde jag mig av
flera olika kanaler. Jag annonserade i tidningen Familjerättssocionomen, deltog
i ”familjerättsdagar” arrangerade av Familjerättssocionomernas riksförening och
försökte skapa kontakter genom personliga möten, samt kontaktade arbetsplatser
direkt och bad att få komma och presentera mig själv och projektet. I några fall
spred kvinnojourskvinnor information på sin ort. Jag fick kort sagt vara mycket
aktiv och ta många kontakter både via telefon, brevledes och ansikte mot ansikte.
Även om gruppen mödrar inte fick riktigt så stor spännvidd som jag önskade, så
var det betydligt lättare att få kontakt med dem än med familjerättssekreterare
som kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Svårigheten att hitta informanter till den senare gruppen kan tolkas som bland annat beroende på att ”mäns
våld mot kvinnor” är ett komplext och politiskt laddat tema, som dessutom är
negativt laddat i relation till deras professionalitet (se kapitel åtta). Familjerättssekreterare är en yrkeskår som blivit ifrågasatt för sitt sätt att hantera ärenden
med våld.82 Presentationen av projektet på ett par av arbetsplatserna fick karaktären av gruppdiskussion och att döma av diskussionerna kan våld också väcka
många – och olika – frågor kollegor emellan.
När jag till slut var nöjd med den grupp jag fått kontakt med bestod den av
tio informanter – åtta kvinnor och två män – från åtta arbetsplatser runt om i
Sverige. Några av informanterna arbetar på samma byrå och känner till varandras medverkan, men är intervjuade individuellt. En del informanter är speciellt
intresserade av frågan mäns våld mot kvinnor. Andra sa sig inte vara intresserade
av just denna fråga, men uttryckte däremot ett mer allmänt intresse av metod- och
kunskapsutveckling. Urvalet kan förstås som speciellt på så sätt att dessa informanter troligen är mer kvalificerade än genomsnittet, inte minst när det gäller
mäns våld mot kvinnor.83 Flera förefaller också ha en arbetssituation med en hög
__________
82
Sedan forskningsprojektet påbörjades har Socialstyrelsen inlett ett metodutvecklingsarbete på det här området, se Socialstyrelsen (2001; 2002; 2002b; 2002c).
83
När det gäller utbildning, år i yrket, erfarenhet av socialt arbete, typ av familjerättsbyrå
(storlek, organisation) samt omfattning av utredningar och samarbetssamtal finns det en
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frihetsgrad. Av hänsyn till informanternas anonymitet är det inte möjligt att gå in
i detalj på vad det innebär, men de har av olika skäl relativt stora möjligheter att
besluta om arbetets utformning. Sammanfattningsvis kan informanterna karaktäriseras som specialintresserade med stort inflytande över sin arbetssituation. Informantgruppens karaktär har naturligtvis implikationer för tolkningen av studiens resultat, vilket jag återkommer till i kapitel nio.

Arbete på fältet och fältarbete
Under hela forskarutbildningen har jag själv varit en aktör på det fält som undersökningen berör. Det har på flera olika sätt bidragit till avhandlingsarbetet. Under själva intervjufasen var framförallt bakgrunden i kvinnojouren viktig. Genom arbetet som stödkvinna hade jag skaffat mig erfarenhet av att prata med
kvinnor om det ämne forskningsintervjuerna berör. Jag upplevde själv att jag
hade stor nytta av den erfarenheten och många ”ingångar” till att prata om våld,
psykiska övergrepp, våldtäkter och andra centrala teman. Även erfarenheten av
att hantera de olika känslomässiga reaktioner sådana samtal kan ge upphov till –
hos mig och den kvinna som berättar – var viktig. Vidare har jourarbetet bidragit
till ett nätverk av kollegor och vänner som jag fått stöd av då den verklighet
informanterna talade om blivit alltför tung att möta. Jag har naturligtvis inte diskuterat enskilda informanter, men jag har kunnat få förståelse för vad dessa möten gör med mig. Jourarbetet har också inneburit att jag har följt flera mödrars
process ut ur våld på nära håll parallellt med avhandlingsarbetet. Även om de
mödrarna inte ingår som informanter, har kontakterna med dem givit oerhört
mycket värdefull information och impulser till nya frågeställningar.
Under 1997 och 1998 utvecklade en arbetsgrupp vid Landstinget i Uppsala
län kursen Barn till kvinnor som misshandlas.84 Kursen var ett pilotprojekt och
vände sig till olika grupper som i sitt arbete eller dagliga verksamhet kommer i
kontakt med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Med på kursen fanns personal
från hälso- och sjukvården, socialtjänsten (inklusive familjerätten), frivilligorganisationer som Uppsala kvinnojour och Barnombudsmannen, kriminalvården,
polis, skola, med flera. Jag engagerades dels som föreläsare, dels som ”sammanhållande kraft” under hela kursen. Detta innebar att jag följde tre grupper med
totalt cirka 75 deltagare i fyra (och senare fem) dagar.
Kursen kom att fungera som ett pilotprojekt även för avhandlingen. Redan
__________
bredd i gruppen. En av informanterna har invandrat till Sverige från ett nordeuropeiskt
land. De övriga är så vitt jag vet ”svenska”.
84
I samarbete med Eva Lundgren, då professor vid Sociologiska institutionen och min
handledare.
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första kursomgången gav viktig erfarenhetskunskap om olika yrkesgruppers perspektiv och arbetsvillkor. Jag bestämde mig därför att vänta med att intervjua
familjerättssekreterare tills jag avslutat arbetet med kursen. I efterhand uppfattar
jag kursen som oerhört värdefull för min egen kunskapsprocess. Förutom kunskap om den professionella grupp jag skulle intervjua gav den en större inblick i
forskningen om traumatiserade barn och i lagstiftningen på området, samt möjligheter att reflektera över vad ”Barnperspektivet” kan innebära. Under 1990talet har det successivt etablerats i socialt arbete med utsatta barn (se vidare kapitel fyra). Nea Mellberg var engagerad som föreläsare och särskilt hennes problematisering av Barnperspektivet var viktig för den fortsatta kunskapsprocessen. Hon ställde frågan om det döljer sig ett fadersperspektiv i Barnperspektivet.
Hos mig väckte det frågan hur det i så fall kan göra det.
Ett konkret exempel på hur kurserfarenheten bidrog till arbetet med intervjuerna är frågan om umgänge. Vid ett tillfälle fick deltagarna i uppgift att i mindre
grupper diskutera när ett umgänge med en far som använt våld (mot modern) inte
längre kan anses vara bra för barnet. Vid redovisningen menade några av deltagarna att deras grupp haft väldigt svårt att överhuvudtaget prata om att stoppa ett
umgänge. De sa att de i stället hade ägnat tiden åt att prata om hur umgänge i alla
fall skulle kunna göras möjligt, till exempel genom att det övervakades av en
kontaktperson. Deltagarna beskrev det som att det nästan inte går att tänka att
barnet inte ska ha umgänge med sin pappa. Deras beskrivningar av ett motstånd
i dem själva mot att överhuvudtaget tänka den tanken väckte min nyfikenhet.
Temat återkom också på olika sätt vid andra tillfällen under kurserna. Till intervjuerna tog jag sedan med mig frågan hur familjerättssekreterare förhåller sig till
gränser för umgänge.
Olika föreläsningar jag hållit, min medverkan också i andra utbildningar samt
referensgrupper har givit möjlighet att under forskningsprocessens gång möta
den yrkesgrupp jag intervjuat samt möjligheter att ta upp olika frågeställningar,
tolkningar och slutsatser till diskussion. Som framgår av avsnittet om sökandet
efter informanter ovan har jag också deltagit i några av familjerättssocionomernas träffar. Där har jag fört samtal över lunch och kaffe, hört reaktioner på och
kommentarer om föreläsningar, och så vidare. Även om arbetet på fältet vare sig
inneburit några systematiska deltagande observationer eller syftat till skapa material till avhandlingen85 har alla dessa erfarenheter naturligtvis ändå bidragit till
en kunskapsfond för såväl intervjuandet som analysarbetet.
Enligt vissa vetenskapsideal innebär ett inifrånperspektiv och forskarens
__________
85

Det är också etiskt problematiskt att direkt återge förda samtal. De människor jag
pratat med har inte givit sitt medgivande till att delta i studien. Jag har inte heller i alla
sammanhang varit explicit med att jag t. ex. inte är familjerättssocionom utan forskare.
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närhet till forskningsobjektet ett problem. Jag delar – som framgår ovan – inte
den uppfattningen utan ser arbetet på fältet som en tillgång. Den här typen av
kunskapsproduktion kräver närhet: det går inte att förstå meningssammanhang
utifrån. Självklart har närheten till ämnet samt till våldsutsatta kvinnors och jourkvinnors erfarenheter och förståelser av våld fått konsekvenser (se vidare nedan). Reflexiv kunskapsproduktion kräver också distans. Närheten har ställt krav
på mitt arbete med egna förståelser och tolkningar och det har varit nödvändigt
att lägga intervjuerna åt sidan i perioder för att sedan återkomma med nya ögon.
Inte minst analysen av intervjuerna med mödrarna krävde tidsmässig distans.
Krav på reflexivitet måste dock ställas i all forskning, oavsett eget arbete på det
utforskade fältet.

Intervjuerna
Jag har gjort 26 tematiskt strukturerade86 intervjuer på drygt en till drygt tre timmar vardera: sexton med mödrar (en informant har jag intervjuat två gånger); tio
med familjerättssekreterare. Metoden är vald av två skäl. Forskningsprojektets
syfte var att ta reda på hur våldsutsatta mödrar och familjerättssekreterare själva
uppfattar sin situation och de teman projektet berör. Då jag bland annat var intresserad av de tolkningsramar våldsutsatta mödrar och familjerättssekreterare
använder sig av när de talar om och tolkar sin situation, våld, barns behov, moderskap respektive faderskap, etcetera, uppfattade jag tämligen löst strukturerade intervjuer som den mest lämpliga metoden för att nå kunskapsmålen. Ett fast
frågeformulär eller starkare strukturerade intervjuer öppnar inte på samma sätt
för nya frågeställningar under forskningsprocessens gång. Öppenheten var viktig
eftersom syftet var att generera ny kunskap.87 Jag har försökt vara lyhörd för den
enskilda informanten och hennes/hans specifika sammanhang, om än med projektets centrala teman i fokus. Frågeställningarna har förskjutits något under processens gång i takt med att jag preciserat frågeställningarna kring våld (exempelvis som en fråga i arbetet, i förhållande till föräldraskap respektive barns utsatthet).
Jag började med att intervjua mödrar utsatta för våld. Varje intervju föregicks av åtminstone ett telefonsamtal då informanten berättade om sin situation
och sin historia. Hur mycket och hur ingående varierade. Intervjuerna genomfördes under perioden december 1997 till maj 1998. En intervju genomfördes i april
1999. Den ursprungliga tanken var att utgå ifrån mödrarnas berättelser och mot
den bakgrunden närma mig familjerättssekreterarnas arbete. Så kom också inter__________
86

Se intervjuguider (Bilaga 3 och 4).
Ny kunskap både i form av tillståndsbilder och i form av förståelsemodeller (Andenæs
2000).
87
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vjuandet att se ut tidsmässigt.
Eftersom mödrarna och familjerättssekreterarna inte är involverade i samma
ärende (se ovan) stod det tidigt klart att jag inte skulle kunna göra den typ av
direkta jämförelser mellan mödrars och professionellas bilder som Hester och
Radford (1996) gjort i sin studie.88 Inledningsvis försökte jag ändå koppla intervjuerna till varandra genom att använda en del mödrars berättelser som exempel
i samtalen med familjerättssekreterarna. De försöken slutade jag ganska snart
med eftersom jag inte tyckte att de resulterade i en intressant dialog. Ett skäl kan
vara att mitt återberättande av mödrarnas ”fall” redan var en tolkning och att det
inte fanns så mycket för informanten att tillägga. Det var betydligt mer givande
att fördjupa samtalen om de konkreta ärenden som familjerättssekreterarna själva tog upp. I de flesta av intervjuerna har dock en del mödrars berättelser eller
upplevelser använts för att få informanten att utveckla sitt resonemang. På så sätt
har intervjuerna med mödrarna fungerat som en resurs då jag följt upp och preciserat frågeställningar i intervjuerna med familjerättssekreterarna.
Intervjuerna med familjerättssekreterare genomfördes i två omgångar, den
första från april till september 1999. Som framgår av föregående avsnitt var det
svårt att hitta informanter. I stället för att direkt försöka få kontakt med fler familjerättssekreterare valde jag att ta tid till att analysera de första fyra intervjuerna
innan jag gick vidare med ytterligare intervjuer. Resterande intervjuer genomfördes under maj och juni 2000.
Intervjuerna är inspelade på band och jag har transkriberat hela intervjuerna.
Transkriptionen är relativt enkel eftersom det är innehållet och inte formen som
stått i centrum för analysen.89 Informanterna har fått se och godkänna hela utskriften. De har också fått möjlighet göra tillägg, strykningar och ändringar i
texten. Intervjuerna är anonymiserade: alla namn är fingerade och jag har ändrat
vissa detaljer. Av anonymitetsskäl har jag även valt att inte genomgående uppge
namn på den informant som citeras. Intervjuerna är endast lätt redigerade och i
citaten från intervjuerna har jag alltså behållit talspråkets stil. Det gör dem möjligen mer svårlästa än om jag hade redigerat hårdare, men samtidigt mer uttrycksfulla. Läser man citaten högt talar mödrar och familjerättssekreterare ”direkt ur
sidan” (Ekerwald 2002, 21ff). Det är värt att hålla i minnet att ansatser som inte
fullföljs, upprepningar och ofullständiga meningar är talspråk och inte ett uttryck
för bristande tankeförmåga.
__________
88
Genom mitt val har jag å andra sidan sluppit en del etiska dilemman rörande anonymitet, skydd och stöd till utsatta mödrar och barn som jag annars med stor sannolikhet hade
varit tvungen att hantera.
89
En kortare paus mitt i en mening eller stycke markeras med tre punkter…, tre punkter
i slutet av en mening markerar att jag uppfattar yttrandet som oavslutat. […] markerar att
enstaka ord uteslutits, [—] att ett längre stycke uteslutits.
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Intervjuutskrifterna ger en ”frusen” bild av pågående processer. Från tidigare
forskning (t. ex. Widerberg 1992; 1995) vet vi att bilden av kränkningar och
övergrepp kan förändras över tid: att berätta kan sätta igång minnen, tolkningar
av olika händelser kan förändras, och så vidare. Är syftet att få fram ett intervjumaterial som kan ge perspektiv på de processerna bör man därför göra flera intervjuer med samma informant.90 Då intervjuarbetet inleddes var jag öppen för
möjligheten att göra flera intervjuer med varje informant. 91 Det visade sig dock
vara fullt tillräckligt för mina syften med en intervju, utom i ett fall där den första
intervjun var av dålig ljudkvalité och jag därför gjorde ytterligare en intervju. Att
de första intervjuerna var fullt tillräckliga kan möjligen ha att göra med att jag
intervjuat mödrar som i många fall har eller har haft eget stöd. Att de haft eget
stöd, i de flesta fall av en kvinnojour, innebär att de haft möjlighet att sätta ord på
sina upplevelser, att minnas mer, att tolka om och så vidare. En intervju med
varje familjerättssekreterare var också fullt tillräckligt.

Mötet mellan mig och informanterna
Min ingång till den konkreta intervjusituationen var att försöka genomföra ”solidariska” intervjuer (Davies och Esseveld 1989, 24ff). Jag ville möta informanterna
från båda grupperna i en respektfull dialog och ge dem utrymme att ge sin egen
bild av sitt liv och/eller sitt arbete. Vidare så långt som möjligt försöka tona ner
den hierarki som intervjuare-informantrelationen innebär i och med att det ytterst är forskaren som definierar situationen och informanten – trots information
om vad intervjun ska innehålla – inte kan ha fullständig inblick i forskningens
sammanhang och syfte. En av mina strategier var att försöka skapa en avslappnad intervjusituation genom aktivt lyssnande och bekräftande. Det är värt att
notera att i utskrifterna syns varken den icke-verbala bekräftelsen (genom nickningar, kroppsspråk och röstläge), eller alla former av verbal bekräftelse (hummanden och ”jaha”, ”oj då”) som på bandupptagningarna hörs i bakgrunden till
informantens tal.92 De fångar därför inte helt den interaktion som pågick i intervjusituationen.
Ambitionen att göra solidariska intervjuer gällde båda informantgrupperna.
Samtidigt var utgångspunkten att informanter från de olika grupperna skulle inta
olika positioner i mötet med mig. Familjerättssekreterarna skulle jag intervjua i
egenskap av deras professionella roll, inte på grund av deras privata liv. I inter__________
90
Mellberg (2002) gör just detta och hon pekar bland annat på att det är av stor betydelse
för informanternas tolkning av sin och barnens situation om de är ”i” eller ”ur” våldet.
91
Mitt syfte var dock inte att följa enskilda mödrars tolknings- och omtolkningsprocesser
av våld.
92
För en diskussion om interaktion i intervjusituationen och olika former av bekräftelse
från intervjuaren, se Magnusson m. fl. (1998, 12ff).
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vjuerna med mödrarna skulle däremot deras eget liv, kränkningar och känslomässigt svåra upplevelser stå i fokus. Särskilt när det gäller mödrarna skulle solidariska intervjuer vara nödvändiga: solidaritet och lyhördhet skulle vara den
enda etiskt försvarbara intervjustilen.
I de konkreta intervjuerna upplevde jag informantgrupperna både som så
olika som jag tänkt mig, och som betydligt mer lika. I båda grupperna komplicerades den hierarkiska intervjuare-informantrelationen av andra hierarkier knutna
till bland annat kön, ålder och klass. I vissa fall förstärktes den. I andra fall gick
de olika hierarkierna ”på tvären”, som i mötet med de våldsutsatta mödrar som
var betydligt äldre än jag, hade lång utbildning samt välbetalda jobb. Skillnaderna mellan grupperna som helhet var heller inte så distinkta som forskningsprojektets kategorisering: till exempel visade sig vissa våldsutsatta mödrar ha en
professionell kompetens med relevans för området och vissa familjerättssekreterare talade om en egen utsatthet för våld.
Det fanns dock distinkta skillnader mellan intervjuerna, skillnader som också präglar de texter som skapats. I retrospektiv tolkar jag skillnaderna som beroende dels på intervjuernas olika fokus, dels på mitt eget förhållningssätt. Intervjuerna med mödrarna präglades av samförstånd i betydligt högre utsträckning
än intervjuerna med familjerättssekreterarna. I det förra fallet tenderade jag och
informanterna att dela tolkningar. De tycktes uppfatta mig som att jag står på
utsatta kvinnors och barns sida. Genom sina kontakter med kvinnojouren tenderade de vidare att ha tillgång till – och använda sig av – kvinnojourernas perspektiv på våld, kön och makt.93 Samförståndet betydde vidare att mina uppföljande
frågor framförallt var inriktade på att få dem att berätta mer och utveckla sina
resonemang lite till.
Kontrasten mot intervjuerna med familjerättssekreterarna är påtaglig. Också
i dessa intervjuer bemödade jag mig om att följa informanternas egen logik och
få dem att fördjupa sina resonemang, men mina frågor blev i betydligt större
utsträckning konfronterande och präglade av ett ifrågasättande av deras tolkningar. Det gäller i synnerhet mot slutet av varje intervju och i intervjuerna med
de informanter som inte delar mitt perspektiv på kön och våld (se vidare kapitel
sju och åtta). Konfronterandet gäller innehållet i frågorna. Ifrågasättande betyder således inte ett personligt ifrågasättande utan att mina frågor är ställda utifrån
en annan tolkning, till exempel av vad ett professionellt bemötande innebär då
mannen utsatt kvinnan för våld. Här kan tilläggas att i vissa fall deltog informanten aktivt i att bryta ner samförstånd och likhet mellan oss, till exempel genom att
benämna mig som intresserad av ”misshandlade kvinnor” och sig själv som intresserad av ”barn”.
__________
93

Det gäller dock inte samtliga informanter.
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På det stora hela uppfattar jag det som att jag lyckades behålla ett bekräftande förhållningssätt även då jag och informanten inte delade perspektiv. Det finns
dock vissa undantag. 94 I slutet av varje intervju ställde jag en explicit fråga om
hur det varit att bli intervjuad. Svaren på den frågan och kommentarer i anslutning till kontakten kring intervjuutskrifterna var överlag positiva. Mödrarna uttryckte bland annat att det är skönt att få lämna över sin historia till någon och
sedan gå vidare i livet, eller att kunna bidra till bättre villkor för våldsutsatta
mödrar och barn. Familjerättssekreterarna uttryckte till exempel att intervjun varit
ett lärotillfälle och givit utrymme till reflexion, eller att det är roligt att få dela
med sig av sin kunskap. En av familjerättssekreterarna uttryckte dock en oro för
hur jag skulle komma att tolka intervjun. Den oron kan möjligen vara kopplad till
mitt mer ifrågasättande förhållningssätt. Detta var vidare en av de sista informanterna jag intervjuade och vid det laget hade jag en ganska klar bild av vilka
frågeställningar som var centrala. Mina frågor var därför än mer konfronterande
när det gäller innehållet än i de tidigare intervjuerna.
Materialet från intervjuerna med familjerättssekreterarna är alltså präglat av
konflikt mellan tolkningar på ett helt annat sätt än vad materialet från mödrarna
är. Den konfliktfyllda karaktären vad gäller tolkningar visade sig vara oerhört
värdefull för den vidare analysprocessen (jfr. Lundgren 1993, 238ff). Den underlättade för mig att få syn på såväl mitt bidrag till intervjuerna och egna utgångspunkter, som informanternas förståelser. Detta bidrog också på ett positivt sätt
till analysen av materialet från intervjuerna med mödrarna. Min solidaritet med
våldsutsatta mödrar och det samförstånd som präglat intervjuerna gjorde att det
krävdes både tid och arbete att få ett mer kritiskt reflekterande förhållningssätt
till materialet från dem. Här kunde jag ta hjälp av såväl analysarbetet med materialet från intervjuerna med familjerättssekreterarna som analysen av offentlig
politik.

Analysprocessen
På en övergripande nivå kan analysarbetet beskrivas som en pendling mellan de
olika material avhandlingen bygger på. Det inleddes med en läsning av intervjuerna med mödrarna och därefter en läsning av intervjuerna med familjerättssekreterarna. Parallellt började jag arbeta med sammanhanget runt intervjuerna –
som jag kom att bli allt mer upptagen av – och läste offentligt tryck och annan
litteratur. Så småningom återvände jag till intervjuerna med mödrarna med nya
ögon, därefter åter till familjerättssekreterarna och slutligen till det offentliga
__________
94
I materialet finns en del exempel på att mitt kroppsspråk ibland signalerat något annat
vilket fått informanten att reagera. Ett exempel på detta finns citerat i avhandlingen.
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trycket. Kontrasteringen av de olika materialen – såväl som helhet som tematiskt
– hjälpte till att skapa distans och rum för reflexion (jfr. Gulbrandsen 2000, 268).
I efterhand kan några specifika steg i processen rekonstrueras. Läsningen av
intervjuutskrifterna inleddes med ett fokus på de teman jag formulerat inför och
under intervjuerna (se Bilaga 3 och 4). Jag läste både varje intervju som helhet
och intervjuerna tematiskt ”tvärs över”. Så småningom fick jag syn på vissa nya
teman – exempelvis förståelser av separation – och gjorde efter det en systematisk och tematisk läsning av ”nya” och ”gamla” teman. Vad gäller intervjuerna
med gruppen mödrar fokuserade den följande analysomgången bland annat intervjuavsnitt som berörde förståelser av separation, barns situation och behov (i
princip och i det konkreta fallet), kopplingen mellan våld mot kvinnor och våld
mot barn, barns utsatthet, barns inre och konsekvenser av våld, familj, moderskap och faderskap, våld i parrelationer, umgänge, mötet med familjerätten och
socialtjänsten, lagstiftningen samt syn på eget stöd och stöd till barnen. I familjerättssekreterarnas fall handlade det bland annat om förståelser av våld som ett
fenomen i arbetet, ”vanliga” problem, förståelser av våld i parrelationer, kvinnors och mäns behov i mötet med familjerätten, möten med kvinnor respektive
män, kopplingen våld mot kvinnor och våld mot barn, utsatta kvinnor som mödrar, våldsamma män som fäder, lämpliga vårdnads- och umgängesarrangemang,
gränserna för umgänge, samarbetssamtal och/eller gemensamma samtal, barns
utsatthet, situation, behov, inre, möten med barn, positiva och negativa sidor av
förändringarna i lagstiftningen, professionalitet, kön i arbetet samt inledande
anslag i intervjuerna. Genom läsningen fick jag gradvis syn på de olika uppsättningar normer – bland annat för föräldraskap – som såväl mödrar som familjerättssekreterare förhåller sig till.
I den tredje läsningen fokuserade jag tydligare när informanterna förhåller
sig till specifika uppsättningar normer och vilka förståelser som uttrycks i vilka
talkontexter. Jag ställde frågor till materialet som: hur konstruerar informanterna
barn då de talar om separation, vårdnadstvist, umgänge, respektive fäders våld
mot mödrar? Denna läsning, slutligen, hjälpte mig att få syn på vissa mönster i
varje intervju som helhet. Den bidrog även till analysen av centrala teman i det
offentliga trycket, som konstruktioner av barn och barndom.
Texten som följer presenterar huvudsakligen resultaten av analysarbetet.
Avhandlingen genomför inte analysen. För att läsaren ändå ska få en viss inblick
i hur analysarbetet har gått till inkluderas några mer ingående avsnitt (se t. ex. i
kapitel åtta om hur ”intrig” använts). Vissa resultat lämpar sig bättre för att exemplifiera själva analysarbetet – genom relativt utförliga citat och diskussion av
utdragen från intervjuerna – medan andra är svåra att med de ramar en avhandling sätter presentera annat än i en relativt komprimerad form.
Vissa informanter får en mer framträdande roll i presentationen av resulta-
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ten. Det är inte för att de är ”representativa” i en statistisk mening eller typiska
för ”mödrar” respektive ”familjerättssekreterare”. De får den rollen antingen för
att materialet från de intervjuerna berör teman och frågeställningar som samtliga
berör i en eller annan form (jfr. Gulbrandsen 2000, 281). I båda informantgrupperna finns också någon informant som i ett eller flera avseenden representerar
särdrag och får fungera som kontrast till de övriga. De får bidra till presentationen av bredden och variationen i materialet.

Materialets karaktär och begränsningar
Under den period som förflutit sedan intervjuarbetet inleddes har jag kommit att
bli mer och mer intresserad av materialets möjligheter och begränsningar. Vad
kan jag säga om de fenomen jag är intresserad av med utgångspunkt i de ”frusna”
bilder som min och informanternas dialog resulterat i? Vad kan jag inte säga?
Mina reflektioner har också påverkats av de debatter som pågår inom såväl sociologi som könsforskning. Kritik mot ”realistiska” förhållningssätt till intervjumaterial har bidragit till en förskjutning av fokus från det informanten talar om till
talet i sig. Jag är idag mer upptagen av hur informanterna talar och vad de gör när
de talar som de gör, än vad jag var då avhandlingsarbetet inleddes.
En del tid har också gått till att reflektera över konstruktionen av intervjuerna. Intervjumaterialet skapades inom ramen för forskningsprojektet, vilket hade
en annan syftesformulering än avhandlingen. Det gör att det finns en viss spänning i texten som följer, mellan fokus i analysen och de gränser materialet sätter.
Jag vill avsluta kapitlet med ytterligare ett par kommentarer av betydelse för
tolkningen av materialet och av resultaten.

Det bidde livsberättelser…
Vid intervjutillfället befann sig mödrarna olika långt ifrån separationen från medföräldern/den före detta partnern – i kronologisk tid mätt – och samtalet med mig
hade i samtliga fall karaktären av retrospektivt återberättande.95 Även om syftet
inte var att skapa berättelser, så har intervjuerna ändå resulterat i just en form av
sådana: genom återblickande rekonstruktioner har informanterna och jag tillsamman skapat övergripande berättelser med många delberättelser kring olika händelser, handlingar och relationer.96 Ju längre arbetet med analysen av intervjuer__________
95

I något fall berör intervjun en period av livet som sträcker sig över mer än tio år.
De kan förstås som en slags livsberättelser, om än med fokus på ett specifikt skede i
livet. Mer allmänt kan livsberättelse definieras som en berättelse eller samling berättelser
som bygger på personens eget liv, där den person som berättar är representerad som
berättelsens subjekt och där hon själv definierar vad som ska och inte ska inkluderas i
berättelsen (Öberg 1997, 15). För en mer utförlig diskussion, se Öberg (1997).
96
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na med informantgruppen fortskridit, desto mer har jag kommit att betrakta deras
tal som just berättelser.97 Jag har blivit mer och mer intresserad av hur de och jag
tillsammans skapat den bild av verkligheten som intervjuerna ger.
Med mer distans till intervjufasen har jag bland annat fått syn på hur aktiv
jag själv i min egenskap av intervjuare varit i skapandet av kronologiskt sammanhängande berättelser om mödrarnas situation före, under och efter separationen från medföräldern/partnern som utsatt dem för våld. Bland de forskare som
arbetar med narrativ teori betonas att berättelser är ett sätt att göra världen begriplig för oss själva och ”en integrerad del av vårt sätt att formulera och förmedla erfareheter och kunskap” (Hydén 1997, 9. Se även Riessman 1993). Berättelser är ett sätt att skapa mening och inte minst tiden är central i detta meningsskapande. I vår kultur har tiden en strukturerande betydelse för hur vi uppfattar mänskligt handlande (Frønes 2001, 87ff; Hydén 1997, 22). En berättelse placerar händelser på en tidsaxel och ordningen på denna tidsaxel är avgörande för tolkningen av händelsen.
I materialet finns en rad exempel på att kronologi kan vara av stor betydelse
för tolkningar. En informant uttryckte till exempel att hon har svårt att förstå hur
den anmälan hon gjorde till socialtjänsten om misstänkta sexuella övergrepp från
hennes före detta sambo mot deras gemensamma dotter, kunde förstås som hennes försök att få en fördel i en vårdnadstvist. Enligt informanten var det ju den
före detta partnern som stämde henne och satte igång vårdnadstvisten, efter att
misstankarna om övergrepp utretts utan att kunna styrkas.
Givet resonemanget ovan tolkar jag min del i det aktiva skapandet av kronologiska berättelser som mitt (kulturellt väletablerade) sätt att få grepp om den –
ibland överväldigande – mängd händelser, personer och möten som dessa för
mig främmande människor talade om. Mödrarnas berättelser diskuteras närmare
i kapitel fem, men jag vill redan här ge ett exempel på hur min del i skapandet av
berättelsen kommer till uttryck. Då jag inledde intervjuarbetet hade jag den tematiskt strukturerade intervjuguiden förberedd, men ville samtidigt vara lyhörd
för de teman som informanterna själva skulle komma att vilja ta upp. Den strategi jag formulerat för mig själv var att få igång samtalet, så fick resten ge sig allt
eftersom. Den första intervjun inledde jag med ett fokus på nuet: ”Du kan kanske
börja med att beskriva hur situationen ser ut för dig idag. Hur ser det ut, var
befinner du dig?” Informanten började med att berätta om rättsliga turer, stoppande av umgänge, barnens reaktioner nu och för ett par år sedan, vad andra runt
omkring tänker ”i en enda röra” upplevde jag det som. Min tolkning är att jag
efter min inledande förvirring (omedvetet) påbörjade ett arbete med att konstru__________
97

Begreppet berättelse diskuteras mer ingående i anslutning till analyserna.
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era en kronologiskt sammanhängande berättelse. Ganska snart i intervjun frågar
jag:
Maria: De här rättsliga processerna och så, har det varit så här ända sedan ni skilde er? När skilde ni er?
Alltså det var ju en väldigt traumatisk separation då, i samband med sista
misshandeln. Och då flyttade han […]. Men sedan förhalade han väldigt
länge själva skilsmässan så att den... Hela skilsmässan var inte klar förrän i
år.
Maria: Oj.
Men jag begärde att få en deldom för att bli skild så att säga, och det var i
[år] tror jag, nej [år]. Och egentligen var den domen fullständig, för där var
det, det där underhållsbidraget. Det var en fullständig dom. Men jag har haft
otur, för den här domaren som hade fallet han är ökänd, ökänd […]. Så på
det sättet är det väl kanske en extrem variant av det här rättsliga spelet. Men,
jag menar, det är säkert så här alltså. Det handlar om mannen. I de här lägena handlar det om mannen.
Maria: Men ni skilde er då [år] ? Separerade?
Separerade [år].
Maria: Har han träffat barnen någonting efter det, eller?
Jo, då fick jag höra hela tiden att jag måste lämna ut barnen. Därför att det
finns en mamma som... Det finns ett prejudikat i hovrätten, att frånta vårdnaden...
Av citatet framgår att jag aktivt försöker skapa en specifik berättelse: vissa spår
som informanten tar upp, till exempel i uttalandet att ”i de här lägena handlar det
om mannen”, följer jag inte upp utan jag är här fokuserad på att förstå ”vad som
hände” – som kronologi. Denna min tendens att försöka skapa kronologi följer i
stort sett informanternas egen logik. I utdraget ovan glider informanten lätt in i
att bestämma just när något hände, vad som hände först, vad som kom sedan, och
så vidare. Begreppet berättelse är således helt centralt för att förstå meningsskapandet som pågick i intervjusamtalen mellan mig och informanterna och för min
vidare tolkning av intervjumaterialet.
Det finns klara paralleller mellan intervjuerna med mödrarna och intervjuerna med familjerättssekreterarna. Även i intervjuerna med den gruppen är jag och
informanterna sysselsatta med återblickande rekonstruktioner och intervjuerna
har klara berättelseinslag där informanterna berättar om olika ärenden de kommit i kontakt med och sin hantering av dessa. Intervjusamtalen med familjerättssekreterarna resulterade dock som helhet i ett material av en annan karaktär än
samtalen med mödrarna. De skapade inte livsberättelser utan intervjuerna är präg-
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lade av en annan typ av tal, ett professionellt tal om att hantera våld i arbetet.98
Därför skiljer sig analysingången till intervjuerna med respektive grupp något åt.
I inledningen av kapitel fem och kapitel åtta redogör jag närmare för hur jag i
respektive kapitel närmar mig informanternas berättelser.
Även om jag förstår intervjumaterialet som konstruerat och vidare menar att
det inte finns någon enkel ”korrespondens” mellan intervjutexterna och ”det som
hände” eller ”hur det är”, så förutsätter jag dock att det finns kopplingar mellan
berättelserna och den sociala världen. Vilka är dock en tolkningsfråga som jag
återkommer till.

Talet om våld i nära relationer
Jag vill också göra läsaren uppmärksam på det empiriska materialets begränsningar vad gäller talet om våld. Varken vid intervjuerna med mödrar som utsatts
för våld eller med familjerättssekreterare definierade jag själv vad jag anser vara
våld och hur det kan förklaras. Jag ställde inte heller explicita frågor om vad våld
”är”. Därmed kunde informanterna tala med sin egen förståelse av våld utan att
det i förväg var utstakat exakt vad intervjuerna skulle handla om. Samtidigt präglades naturligtvis mitt sätt att fråga av min egen förståelse av våld som kopplat
till kön och makt. Som framgår av föregående kapitel definierade jag själv vid
intervjutillfället det jag och informanterna talade om som mäns våld mot kvinnor. Jag använde också den terminologin omväxlande med kvinnomisshandel
och våld mot kvinnor. Av det informationsmaterial som jag spred till informanterna framgick vidare att jag var intresserad av ”misshandlade kvinnors” erfarenheter respektive familjerättssekreterares arbete med ”misshandlade kvinnor och
deras barn” och att jag ville intervjua familjerättssekreterare om deras ”erfarenheter av våld mot kvinnor” (Bilaga 1 och 2). Mina frågor kan, med andra ord,
sägas vara präglade av det sätt att tala om våld som avhandlingen riktar kritik
mot.
Under avhandlingsarbetets gång har jag som sagt kommit att omdefiniera
problemet till fäders våld mot mödrar och avhandlingen problematiserar föräldraskap och våld på ett sätt som intervjuerna inte gjorde. Vissa informanter har
särskilt bidragit till skiftet av perspektiv. Ett exempel är informanten Frida som
gjorde mig uppmärksam på mitt språk och hjälpte mig att förskjuta mitt eget
fokus till fäder:
Maria: Nu har vi pratat ganska länge här. Är det någonting som du har
tänkt på som jag inte har frågat om? Som du tycker är viktigt? Kring barn
__________
98

Intervjuerna består också av ett principiellt tal om att hantera våld, och ett hypotetiskt
tal om hur de skulle agera i olika situationer.
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till kvinnor som misshandlas?
Frida: Barn till pappor som slåss.
Maria: Tycker du man ska säga det i stället?
Frida: Det är också hur du benämner va’. Är kvinnomisshandel ett problem?
Nej, det är inget problem. Problemet är att män slår kvinnor. Våldsutövande
män är ett stort problem.
Maria: Det är där fokus ska ligga, i stället?
Frida: Ja, det tycker jag (paus).
Här kan tilläggas att i citatet talar Frida också om ”våldsutövande män” och
överlag har jag och familjerättssekreterarna tenderat att benämna de personer vi
pratar om som kvinnor och män – trots att samtliga fall av våld som informanterna kommer i kontakt med på ett eller annat sätt rör fäder och mödrar. Både jag
och informanterna tar i intervjuerna på ett sätt föräldraskapet för givet och problematiserar inte att vi talar om en specifik form av mäns våld mot kvinnor. Detta
faktum präglar naturligtvis intervjuerna och ett annat fokus och språkbruk från
min sida hade sannolikt givit ett delvis annat material. Vad detta betyder för mina
tolkningar och analysresultat återkommer jag till, framförallt i kapitel åtta.
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Del I
Rekonstruktion av kontexten:
Våldsamma fäder i svensk politik
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3. Den separerade kärnfamiljen
Denna första empiriska del består av två kapitel som båda behandlar våldsamma
fäders plats i svensk offentlig politik under det senaste decenniet. De bygger på
offentligt tryck och sekundärlitteratur och ska tillsammans ge en kontext till de
intervjuer som analyseras i avhandlingens andra och tredje empiriska del. Syftet
är även att belysa vad konstruktioner och konstruerandet av kön, ålder och släktskap betyder för hanteringen av våldsamma fäder – både i betydelsen medföräldrar och föräldrar till barn – i offentlig politik.
I det första kapitlet (tre) skisseras senare års utveckling i politiken gällande
skilsmässor, separationer och föräldraskap i allmänhet med syfte att peka på formella ramar kring barns, fäders och mödrars liv efter separationer. Vidare diskuteras de konstruktioner av kön, ålder och släktskap som både förutsätts och återskapas genom denna politik. Fokus ligger på politikens resultat – lagstiftningen –
och inte på föregående processer. I det följande kapitlet (fyra) fördjupas diskussionen av politikens förutsättningar och konsekvenser genom ett fokus på fäders
våld. Här undersöks vilken plats den frågan ges – eller inte ges – på tre politikområden: våld i nära relationer; utsatta barn; föräldraskap, separationer och skilsmässor.
Under hela 1900-talet och särskilt under efterkrigstiden har skilsmässor, och
från 1970-talet även separationer från samboförhållanden, ökat i Sverige som i
många andra västeuropeiska länder. Under några år i början av 70-talet accelererade ökningen, men den planade senare ut (SCB 1995).99 Genom denna utveckling har staten, genom domstolarna, i mycket högre grad än tidigare kommit att
involvera sig i privata familjeangelägenheter, som förhandlingar om vardaglig
omsorg om barn samt beslut som berör barnen. I föreliggande kapitel visas att
parallellt har den offentliga politiken skapat en sfär där staten ogärna ingriper
och att denna dubbelhet har artikulerats under 1990-talet.
”Despite the almost unavoidable tendency to speak of the state as an ‘it’, the
domain we call the state is not a thing, system or subject but a significantly unbounded terrain of power and techniques, an ensemble of discourses, rules, and
practices, cohabiting in limited, tension-ridden, often contradictory relation with
one another”, skriver Wendy Brown (1992, 12). I avhandlingen diskuteras några
__________
99

Det kan vara värt att notera att sedan 1999 har andelen separationer minskat något. Det
är framförallt separationsfrekvensen bland samboende med gemensamma barn som gått
ner (SCB 2003).
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motstridiga praktiker och diskurser inom ”det” som kan kallas den svenska välfärdsstaten. En central fråga är hur de politiska intentionerna att stödja och skydda utsatta kvinnor och barn, samt intentionerna att öka andelen gemensam vårdnad samt barns umgänge med den förälder de inte bor med, omsätts i praktiker av
en av de grupper som förväntas implementera dessa mer eller mindre motstridiga
politiska intentioner.

Gemensam vårdnad som norm
Sedan 1970-talet har förändringar genomförts i Föräldrabalken med det uttalade
syftet att minska konflikter mellan föräldrar och uppmuntra överenskommelser
om juridisk vårdnad om barn, barns boende och umgänge.100 I denna process har
gemensam vårdnad mer och mer kommit att framhållas som den bästa formen av
vårdnad om barn (Nordborg 1997). Gudrun Nordborg pekar, till exempel, på att
enligt lagstiftningen från 1977 kan gemensam vårdnad fortsätta efter en skilsmässa om föräldrarna är överens om detta. Enligt de förändringar i Föräldrabalken som trädde i kraft 1991 skall domstolar välja gemensam vårdnad om ingen
av föräldrarna explicit motsätter sig detta (Nordborg 1997, 183). 1993 tillsattes
den offentliga Vårdnadstvistutredningen och dess arbete med att se över tidigare
reformer ledde till ytterligare förändringar som trädde i kraft 1998 (SOU 1995:79;
LU 1997/98:12; Prop. 1997/98:7).101 Såväl Vårdnadstvistutredningen som den
efterföljande propositionen betonar starkt att gemensam vårdnad är ”för barnets
bästa” och att gemensam juridisk vårdnad är viktig för att skapa goda relationer
mellan föräldrar och barn. I linje med detta har det från 1998 varit möjligt för
svenska domstolar att döma till gemensam vårdnad mot en av föräldrarnas uttryckliga vilja, vilket de inte kunnat tidigare.
Svenska fäder och mödrar förväntas med andra ord idag dela den juridiska
vårdnaden och utöva ett gemensamt föräldraskap, helst utan inblandning från
__________
100

”Uttrycket vårdnad infördes i lagstiftningen genom lagen 1917 om barn utom äktenskap och lagen 1920 om barn i äktenskap. Vårdnad, som är en förkortning av ordet
omvårdnad, användes för att komma ifrån ord som föräldramakt och föräldramyndighet.
Lagstiftningen skulle i stället betona föräldrarnas ansvar för att barnet skulle få växa upp
under goda förhållanden” (SOU 1995:79, 71). Av den svenska konstruktionen av vårdnad följer att de rättigheter och skyldigheter som tidigare tillskrevs biologiska föräldrar
idag endast tillskrivs vårdnadshavare (Schiratzki 1997, 344).
101
I skrivande stund utvärderas såväl 1998 års vårdnadsreform som 1996 års reform om
barns rätt att komma till tals av en parlamentarisk kommitté (Dir. 2002:89). Kommittén
ska även se över reglerna om verkställighet i Föräldrabalkens 21:a kapitel samt utreda
vissa andra frågor om vårdnad, boende och umgänge, däribland frågan om hur barnets
bästa tillgodoses vid ”våld i hemmet”. Uppdraget ska redovisas senast 1 november 2004.

62

I skuggan av Pappa.pmd

62

2007-01-29, 10:14

staten. Föräldrarna definieras som gemensamt ansvariga för, till exempel, barnets omvårdnad och för att dess fysiska och psykiska behov blir tillfredställda,
att barnet får uppfostran och utbildning, samt att barnet behandlas med aktning
för sin person och egenart och inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan
kränkande behandling (6 kap. 1-2§ FB). Vidare har föräldrarna tillsammans bestämmanderätt över barnet och ska tillsammans fatta alla större beslut: om sådant
som går utöver den vardagliga omsorgen (som mat, kläder, sovtider, fritid). En
förälder får inte ensam fatta beslut ”av ingripande betydelse för barnets framtid”
om inte barnets bästa ”uppenbarligen kräver det” (6 kap. 13§ FB).
Enligt Johanna Schiratzki (1997) har reformarbetet fokuserat överförande
av vårdnaden från en förälder till den andra, och inte utövandet av den vardagliga
omsorgen om barn. Resultatet är att det i flera avseenden är oklart vad gemensam
vårdnad betyder i praktiken (Schiratzki 1997, 337ff; Singer 2000, 440ff). Lite
tillspetsat skulle man kunna säga att gemensam vårdnad är en ”svart låda” som
föräldrarna själva måste fylla.
Kan föräldrar inte komma överens om vad den här ”svarta lådan” ska innehålla är det inte domstolarna som förväntas ingripa. Det finns idag inte några
rättsliga möjligheter att lösa en konkret konflikt mellan föräldrar som har gemensam vårdnad, om den gäller andra saker än boende eller umgänge (Singer 2000,
442). I Vårdnadstvistutredningen diskuteras visserligen möjligheten att domstolar ska kunna fungera som konfliktlösare genom beslut om en uppdelning av
uppgifter mellan vårdnadshavarna, men tanken avvisas:
I Finland kan domstolen besluta om en uppdelning av uppgifter mellan vårdnadshavarna. Ett liknande system finns i England. Utredningen anser emellertid att detta inte är en framkomlig väg i Sverige. En sådan reglering skulle
innebära att man kunde återkomma till domstolen med yrkande om uppdelning av vårdnadshavarnas uppgifter i en mängd olika sammanhang. En sådan möjlighet skulle inte stå i samklang med lagstiftningens målsättning att
föräldrar så långt som möjligt skall komma överens i frågor om barnet. (SOU
1995:79, 83)
Enligt Schiratzki (1997) har lagstiftningens fokus skiftat under de senaste decennierna: ”[d]e värdebaserade och i synnerhet de pedagogiska motiven inom vårdnadsrätten [… har] ökat markant” (Schiratzki 1997, 119). En effekt av detta är att
domstolarnas roll gradvis förändrats så att deras uppgift idag framförallt är att se
till att föräldrarnas överenskommelser inte är i konflikt med barnets bästa. Målet
för en pedagogisk lagstiftning är att påverka medborgarnas attityder och beteenden. När det gäller lagstiftningen om vårdnad om barn, barns boende och umgänge är målet att få föräldrarna att komma överens samt att förebygga att dessa
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saker blir domstolsärenden. Schiratzki påpekar att i svenska domstolars uppgift
ingår också att aktivt arbeta för överenskommelser mellan föräldrar så att de
accepterar gemensam vårdnad. Konfliktlösning genom att domstolen tilldömer
den ena föräldern ensam vårdnad förekommer endast i begränsad omfattning. I
en mening kan rättssystemet sägas ha abdikerat i vårdnadsfrågor (Schiratzki 1997,
334).
Politiken på området syftar alltså till att förflytta beslut om vårdnaden ut ur
domstolarna. Om föräldrarna inte kan komma överens är det främst de sociala
myndigheterna som förväntas lösa problemen genom så kallade samarbetssamtal, ett slags medling, och genom formella avtal (SOU 1997:79, 139; Prop. 1997/
98:7, 38, 80). I praktiken är det familjerättssekreterare som genomför samarbetssamtal och handlägger avtal (se kapitel ett). Avhandlingen fokuserar med andra
ord just de professionella som från lagstiftarens sida förväntas vara Problemlösarna.
Parallellt med domstolarnas högre grad av involvering i förhandlingar om
barn har den skisserade utvecklingen återskapat en gräns runt familjen. Lagstiftningen är ett tydligt uttryck för att svensk offentlig politik idag förutsätter ett
delat föräldraskap och en hög grad av samarbete mellan föräldrarna efter en skilsmässa eller separation. Politiken har formulerat som sin utgångspunkt att barn
har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna.102 Den gemensamma
vårdnaden är tänkt att garantera en stabilitet i barnets kontakt med respektive
förälder på ett sätt som påminner om kärnfamiljen så mycket som möjligt, trots
att föräldrarna inte lever tillsammans (längre) (Schiratzki 1997, 55).
Efterkrigstidens ökande antal skilsmässor och separationer har alltså bemötts
politiskt genom en modifiering av kärnfamiljen som institution. Jag benämner
denna nya version den separerade kärnfamiljen.103 Denna institution innebär juridiskt reglerade relationer både mellan fäder och mödrar och mellan vuxna/föräldrar och barn. Den skisserade utvecklingen illustrerar statens kapacitet att reglera såväl könsrelationer, som ålders- och släktskapsrelationer (jfr. Connell 1990;
Nordborg 2002, 184). Frågan blir då vad denna reglering kan betyda för barns,
fäders och mödrars vardagsliv då fäder är våldsamma.

En könsneutral lagstiftning?
Lagstiftningen och dess förarbeten är i stort sett genomgående formulerade i köns__________
102

Den får sin legitimitet från såväl etablerad kunskap om barns utveckling och behov,
som Konventionen om barnets rättigheter (FN:s Barnkonvention). Se vidare kapitel fyra.
103
En liknande utveckling kan ses också på andra håll i Europa, se t. ex. Kurki-Suonio
(2000); Smart (1999); Simpson (1998).
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neutrala ordalag och talar till exempel oftast om föräldrar (inte mödrar och fäder)
och barn (inte flickor och pojkar). I Vårdnadstvistutredningen ifrågasätts också
explicit ett könsperspektiv. I direktiven till utredningen anges att den ska anlägga
ett ”jämställdhetsperspektiv” på såväl analys som rapporten med förslag till förändringar (Dir. 1993:120). Vårdnadstvistutredningen väljer dock att definiera ett
jämställdhetsperspektiv som irrelevant med motiveringen att ”frågor om barn
och vad som är ett barns bästa i tvister om vårdnad, boende eller umgänge inte är
en fråga om jämställdhet mellan föräldrarna, dvs. mellan könen. Vad som är bäst
för barnet skall och måste vara avgörande, oavsett vilken förälder som ’vinner’
eller ’förlorar’. En förälders ’vinst’ kan ju vara liktydigt med en förlust för barnet” (SOU 1995:79, 43). Utredningen markerar tydligt att vårdnads-, boendeoch umgängesarrangemang ska betraktas ur barnets perspektiv, inte föräldrars
(om Barnperspektivet, se kapitel fyra).
Här vill jag peka på realismen i språket. Utredningen framställer inte valet
att bortse från ett jämställdhetsperspektiv som en tolkning av vad barnets bästa
är. Motiveringen framställs i stället som ett konstaterande av fakta och kan därmed väga tyngre än om den framställs som en tolkning (se Potter 1996). Liknande formuleringar, där jämställdhet kopplas till makt och rättvisa mellan kvinnor
och män, till ”vinnare” och ”förlorare”, återfinns också i den följande propositionen. Där sägs bland annat att ”[d]et är också viktigt att hålla i minnet att vårdnaden om barn inte har med rättvisa mellan föräldrarna att göra och att beslut i
vårdnadsfrågan inte är belöning eller bestraffning för hur föräldrarna har betett
sig mot varandra” (Prop. 1997/98:7, 35).
Trots det uttalade avståndstagandet från ett jämställdhets-/könsperspektiv bör
dock 1990-talets politik om föräldraskap, skilsmässor och separationer tolkas
mot bakgrund av försök att skapa såväl jämställdhet som ”nya” fäder. Detta tema
diskuteras mer ingående i kapitel fyra, men jag vill redan här peka på den jämställdhets-/könspolitiska kontexten.

Individuellt försörjnings- och omsorgsansvar
Inte bara den offentliga politiken om skilsmässor, separationer och föräldraskap
förutsätter idag ett delat föräldraskap. Även på andra områden har reformer genomförts, till exempel inom föräldraförsäkringen, för att skapa förutsättningar
för båda föräldrarna att vara delaktiga i och ansvariga för barnens uppfostran och
utveckling.104 Diane Sainsbury menar att den svenska välfärdsstaten präglas av
en ”gender regime of an individual earner – carer model” (Sainsbury 1999, 77.
Jfr. Esping-Andersen 1990). Det individuella försörjnings- och omsorgsansvaret
__________
104
Bekkengen (1999; 2002); Hagström (1999); Klinth (2002); Sainsbury (1999); Schiratzki (1997).
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innebär just att både fäder och mödrar förutsätts både försörja familjen och utföra omsorgsarbete.105
Lagstiftningen rörande vårdnad om barn, barns boende och umgänge är konsistent med den denna ”könsregim”. Utvecklingen sedan 1970-talet kan tolkas
som att Föräldrabalken i allt högre grad kommit att präglas av det individuella
försörjnings- och omsorgsansvarets logik. Genom reformarbetet har den modell
som präglat lagstiftningen om vårdnad om barn, barns boende och umgänge transformerats. En modell med en vårdnadshavare/boendeförälder med bestämmanderätt och ett övergripande ansvar, samt en umgängesförälder med begränsade
rättigheter och skyldigheter har gradvis ersatts av en modell med två (lika) vårdnadshavare (som gärna båda kan vara boendeföräldrar), med delade rättigheter
och delat ansvar (individuellt försörjnings- och omsorgsansvar). Förändringar i
skrivningarna om ansvaret för barnets umgänge kan tolkas som ett exempel på en
sådan förskjutning. Före de senaste ändringarna i Föräldrabalken var det vårdnadshavaren som var ansvarig för barnets umgänge med den andra föräldern,
men från första oktober 1998 är barnets föräldrar gemensamt ansvariga – de har
båda ansvar – för att barnet träffar den förälder som det inte bor med (6 kap. 15§
FB).
Lis Højgaard menar att sedan 1970- och 80-talen har fokus förskjutits i skandinavisk socialpolitik, från försök att få kvinnor ”ut i arbetslivet”, till försök att
få män ”in i familjen” (Højgaard 1997, 250).106 Medan tidigare socialpolitiska
åtgärder främst utgick från kvinnors förvärvsarbete som ”jämställdhetsinstrument”
präglas den nuvarande fasen av åtgärder som ska göra det möjligt för män att
delta i familjelivet på samma villkor som kvinnor. Højgaard karaktäriserar den
senare politiken som en blandning av åtgärder riktade specifikt till fäder och
mödrar och åtgärder riktade till föräldrar generellt, samt som syftande till att ”ge
män en juridiskt officiellt understödd tillgång till omsorg i hemmet” (Højgaard
1997, 251-252. Min översättning). Med ”tillgång till omsorg i hemmet” verkar
avses möjlighet att ge omsorg till barn under arton år.107

__________
105

Sainsbury kontrasterar denna regim med två andra: ”male breadwinner” och ”separate
gender roles” vilka båda karaktäriseras av att maken (fadern) förutsätts stå för försörjning och hustrun (modern) för omsorg. Jfr. Hirdmans (1990) diskussion om det svenska
husmoders-, jämlikhets- respektive jämställdhetskontraktet.
106
Jfr. Klinth (2002) om hur det svenska dubbla emancipationsprojektet ”att skaffa mamma jobb och göra pappa med barn” utvecklats över tid. Se vidare nedan.
107
Højgaards ordvändning är intressant. Mäns deltagande i familjelivet på samma villkor
som kvinnor framställs inte som en skyldighet att ge omsorg, utan snarare en rättighet att
ge omsorg.
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Pappa-politiken
Den politiska ambitionen att omforma fäders relation till barn och familj har sina
rötter i det tidiga 1960-talets könsrollsdebatt (Klinth 2002, 96).108 Genom faderskapet skulle män befrias från en begränsande mansroll och tillägna sig ”kvinnliga” egenskaper som förmåga till omvårdnad, ömhet och en vilja att försaka yrke
och karriär till förmån för barnen (Klinth 2002, 87). I debatten kopplades alltså
den könsspecifika, komplementära föräldraroll fäder tidigare tilldelats till en ”traditionell” och ”föråldrad” mansroll (Klinth 2002, 86; Hagström 1998, 48ff).109
Den ”nya” fadern var en man som vårdar sina barn och inte bara försörjer dem:
auktoritära och distanserade fäder skulle nu bli närvarande och omvårdande pappor.110
Den närvarande och omvårdande faderns betydelse för barns – inte minst
söners – psykologiska och sociala utveckling var ett centralt tema i debatten redan vid pappa-politikens formering i slutet av 1960- och början av 1970-talet.111
Enligt Klinth tecknade psykologer och sociologer då bilden av den sjuke och
socialt destruktive mannen och ”den destruktiva mansrollen hade också en koppling till diskussionen om ett jämställt föräldraskap” (Klinth 2002, 79). Klinth
citerar bland annat sociologen Rita Liljeström som framställer pojkars och mäns
”brottslighet och missanpassning” som en följd av den modersdominans som de
har utsatts för under uppväxten (Liljeström 1968, i Klinth 2002, 79). Faderskapet
framställdes både som problemets uppkomst – fadersfrånvaro – och dess lösning
– det nya faderskapet. Närvarande, omvårdande fäder förutsattes bidra till nya,
mindre destruktiva, mer jämställda män.
Politiken om vårdnad om barn, barns boende och umgänge bör som sagt
förstås i relation till dessa parallella och sammanlänkade politiska projekt där
upphävandet av en könsarbetsdelning (att män står för avlönat arbete och kvinnor för oavlönad omsorg i ”familjen”) och transformationen av fäder till pappor
utgör de centrala delarna. Här kan tilläggas att i regeringens så kallade Pappagrupp på 1990-talet kopplades frågorna om pappors föräldraledighet och vård__________
108
Som en samlande benämning på en politisk ambition att omforma fäders relation till
familj och barn använder Roger Klinth begreppet pappapolitik (Klinth 2002, 18). För en
diskussion om pappapolitikens formering i slutet av 1960- och början av 70-talet och
utveckling fram till 1990-tal, se Klinth (2002). Se även Bergman och Hobson (2002).
109
En central del i tidigare konstruktioner av det goda faderskapet var försörjaransvaret.
Se t. ex. Bergman (2002) om barnavårdsmannainstitutionen och insatser riktade mot
”försumliga försörjare”.
110
Det är värt att notera att Klinth formulerar det politiska projektet på ett lite annat sätt:
att göra goda ”fäder” av ”män” (2002, 15). Jag uppfattar det dock som att vi i huvudsak
talar om samma politiska projekt.
111
För nutida framställningar av fadersfrånvarons negativa konsekvenser, se t.ex. Grünewald (2001).
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nad och umgänge explicit samman. Tidigare hade dessa frågor separerats i den
familje- och jämställdhetspolitiska debatten (Klinth 2002, 328).112

Mötet med kön och ålder i vardagen
Gudrun Nordborg (2002) argumenterar för att ”könsneutral” är en problematisk
benämning av svensk lagstiftning i sin helhet, med tanke på att lagstiftningen
under lång tid haft män och mäns livsvillkor som utgångspunkt och att den formella jämställdheten inneburit att befintliga regler öppnats för kvinnor, men inga
genomgripande reformer av lagstiftningen med kvinnor som norm, det vill säga
med utgångspunkt i kvinnors livsvillkor. Nordborg menar att de språkligt könsneutrala reglerna är dolt könsrelaterade och att de både förutsätter och samtidigt
förtiger att män och manlighet fortfarande är normen: ”lagen utgår ifrån ett antagande om att könen är lika, medan samhället i övrigt fortfarande behandlar, positionerar och värderar kvinnor och män olika” (Nordborg 2002, 185). Därför döljer könsneutrala regler och ett könsneutralt tal olika livsvillkor för kvinnor och
män (se även Eduards 1983, 119; Eisenstein 1988; Wendt Höjer 2002).113
För att förstå det juridiska systemets konsekvenser är det viktigt att se att det
är skillnad på juridisk vårdnad och den faktiska, vardagliga omsorgen om barnet. Enligt Statistiska Centralbyråns statistik för år 2001 har de flesta separerade
föräldrar gemensam vårdnad: om 97 procent av ett- till sjuttonåriga barn vars
föräldrar varit gifta och separerat, respektive 88 procent av barn vars föräldrar
varit sambo (SCB 2003). När en förälder har ensam vårdnad är majoriteten mödrar.114 Det vanligaste vårdnads-/boende-/umgängesarrangemanget efter en separation är att föräldrarna har gemensam vårdnad men att barnet bor med den ena
föräldern, i de flesta fall barnets mamma.115 Av barnen i åldrarna ett till fem år bor
90 procent med sin mamma (en del med modern och hennes nya partner). Ge__________
112

En liknande koppling mellan den ”nya” fadern och frågan om vårdnad kunde ses även
på andra håll i början på 1990-talet, se Collier (1995, 177ff); Hester och Harne (1999).
113
Sammanfattat kan man, med Nordborg, säga att reformer av lagstiftningen i könsneutral riktning är motsägelsefulla: de är progressiva för att de förutsätter kvinnor och män
som lika, men reaktionära för att det som är ”lika” kommer ur ”det manliga”.
114
När föräldrarna varit gifta blev modern ensam vårdnadshavare för 3 procent av barnen. När föräldrarna varit sambor för 12 procent av barnen. Varken bland tidigare gifta
eller tidigare sambor blev fadern ensam vårdnadshavare för mer än en halv procent av
barnen.
115
Det är dock värt att notera att ett växande antal barn bor växelvis hos sin mamma och
pappa efter föräldrarnas separation. Växelvis boende har ökat från 4 procent 1992/93 till
17 procent 2000/2001. Andelen växelvis boende barn har därmed ökat från 1 till 4 procent av samtliga barn. Se SCB (2003, tabell 5.8).
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mensam vårdnad tycks i praktiken betyda att mödrar som regel har ansvar för den
dagliga omvårdnaden om barnen, och då särskilt om de små barnen, men att
fäder har samma rätt att fatta beslut som rör barn som mödrar, oavsett hur stor
eller liten fädernas faktiska samvaro med barnen är.116
I mötet med en könad vardagsverklighet får den könsneutralt formulerade
lagstiftningen könade konsekvenser – jämställdhetsagendan till trots. I skärningspunkten mellan juridiken och organiseringen av vardagen anas en könsordning
där moderskap betyder omsorgsansvar i högre grad än vad faderskap gör, och
faderskap betyder bestämmanderätt fristående från omsorgsansvar i högre grad
än vad moderskap gör.
Ytterligare ett exempel på könsspecifika implikationer synliggörs av så kallat umgängessabotage. Denna term introducerades i juridisk praxis under slutet
av 1980-talet för att beskriva vårdnadshavare som utan giltiga skäl motarbetar
barnets umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med (se Mellberg
2002, 31). Enligt regeringens proposition finns det ”skäl att inta en sträng hållning” till detta (Prop. 1997/98:7, 61). Om en vårdnadshavare/boendeförälder anses
”sabotera” umgänget är det möjligt för domstolarna att utdöma ekonomiska sanktioner, och ytterst att flytta vårdnaden till den andra föräldern, alternativt upplösa
den gemensamma vårdnaden, om den andra föräldern yrkar på det. Eftersom det
är vanligast att mödrar är ensamma vårdnadshavare, och boendeföräldrar vid
gemensam vårdnad, medan det är fäder som är umgängesföräldrar, är det i första
hand mödrar som riskerar att bli tolkade som att de saboterar barnens umgänge,
inte fäder.

Könade föräldrar, skilsmässor och separationer
För att ytterligare synliggöra på vilka sätt lagstiftningens könsneutrala tal om
föräldrar är problematiskt vill jag referera den brittiska sociologen Carol Smarts
(1999) diskussion om vardagens könade praktiker.117 Smart är mycket kritisk till
grunden för den engelska Children Act (1989), vilken på många sätt liknar grunden för Föräldrabalken. Smart menar att Children Act förutsätter att man i praktiken kan hålla isär å ena sidan de vuxnas relation och å andra sidan relationerna
mellan barnet och de vuxna (Smart 1999, 101). Medan skilsmässan eller separationen antas innebära ett brott i relationen mellan de vuxna, antas relationerna
mellan vuxna och barn fortgå nästan som om ingenting har hänt. Två uppsättningar relationer förutsätts därmed vara oberoende av varandra.
Smart menar dock att vi måste ha en mycket mer sammansatt bild av hur
__________
116

Har en förälder del i vårdnaden så har hon/han samma rättigheter och skyldigheter
oavsett den faktiska kontakten med barnet, se Schiratzki (1997, 344); Singer (2000, 440ff).
117
Se även Simpson (1998); Ribbens McCarthy m. fl. (2000).
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relationer som formats i ett äktenskap eller samboskap förändras och omformas
genom en skilsmässa eller separation. Fäder och mödrar förhåller sig inte bara
till varandra som partners, utan också som föräldrar. En mors relation till en far
är inte detsamma som en makas relation till en make, menar hon (Smart 1999,
102). Enligt Smart är det inte ovanligt för en (brittisk) far att förlita sig på modern vad gäller relationen till barnen. Modern måste förmedla och tolka barnens
behov och humör, och hon är den som tar det övergripande praktiska och känslomässiga ansvaret för barnen. ”Man kan hävda att faderskapet är beroende av
moderskapet för sin existens som en social relation (och inte bara som ett biologiskt faktum)” (Smart 1999, 103. Min översättning).
Enligt Smart tas ett sådant mönster ofta för givet i så kallade intakta familjer:
det är först vid skilsmässor och separationer som implikationerna blir tydliga. Ett
”passivt” faderskap är då inte längre möjligt, och fäder kan erfara en drastisk
förändring bort från en för-givet-tagen dominerande position i familjen (se även
Simpson 1998, 191ff). Mödrars större ansvar för barns fysiska och känslomässiga behov uppfattas ofta som acceptabelt, eller till och med positivt, så länge det
(heterosexuella) partnerskapet, föräldraskapet och hemmet sammanfaller. Men
efter en separation kan moderns ”speciella” relation till barnen uppfattas som en
”orättvis fördel”. Om fadern förlitat sig på att modern ser till att han har en relation till sina barn, måste han förändra sitt förhållningssätt för att fortsätta vara far
efter en separation, menar Smart.118 Om en far inte vill eller förmår ta mer ansvar
för sin relation till barnen, kan modern tvingas förbli hans ”maka”: en av hennes
centrala roller – att förmedla relationen mellan barnen och deras pappa – kvarstår helt enkelt (Smart 1999, 108). Skilsmässan eller separationen skapar alltså
inte nödvändigtvis nya relationer, utan kan återskapa gamla mönster, trots skilda
hushåll. För att vara en god mor måste kvinnan fortsätta vara maka.119 Implikationen av Smarts resonemang är att en mor kan tvingas förbli maka till en våldsam
make.

Könade föräldrar och jämställdhetspolitik
Det vardagliga mönster för organiseringen av relationer i familjen som Smart
beskriver kan ses även i Sverige. I sitt delbetänkande till ”kvinnomaktutredningen” påpekar till exempel Göran Ahrne och Christine Roman att ”[o]m de traditionella könsrollerna i allmänhet har försvagats och förändrats när det gäller hushållsarbete, gäller detta inte alls i samma utsträckning föräldrarollerna. Här finns
__________
118

Frågan är hur en sådan ny relation mellan far och barn kan komma att se ut om fadern
har en historia av våld.
119
Se även Nordborg (1997) som menar att faderskapet ersatt äktenskapet som den institution vilken möjliggör mäns kontroll av kvinnor.

70

I skuggan av Pappa.pmd

70

2007-01-29, 10:14

starka normer om moderskap och faderskap som vägleder handlandet” (Ahrne
och Roman 1997, 168). Vidare apropå föräldraledighet att ”man kan säga att
männen ofta har en möjlighet att välja mellan att engagera sig i sina barn genom
att stanna hemma, eller fortsätta jobba som vanligt (eller mer). Normalt litar de
på att mödrarna tar väl hand om barnen. För kvinnorna finns inte denna valfrihet.
Vill mannen inte ta på sig ansvaret för barnets omvårdnad har kvinnan oftast
inget alternativ. Hennes möjligheter att välja är i detta avseende beroende av
mannens önskningar och vilja” (Ahrne och Roman, 1997, 169).120
Den svenska politiska kontexten är dock en annan än den brittiska. Enligt
jämställdhetsideologin är ett sådant mönster som Smart beskriver inte acceptabelt och, som diskuteras ovan, familje- och socialpolitiken har inkluderat en rad
åtgärder med syfte att skapa en jämställd fördelning av ansvaret för omsorg om
barn. Så länge parrelationen fortgår är dock möjligheterna att ingripa i de vardagliga förhandlingarna om ansvarsfördelningen mellan fäder och mödrar begränsade, även om försök har gjorts till exempel med pappamånader i föräldraledigheten (se t. ex. Bergman och Hobson 2002; Klinth 2002).
I samband med en skilsmässa eller separation förändras situationen och fäder och mödrar kan, å barnets vägnar, aktivera de instrument som politiken ger
(genom lagstiftningen) för att stödja sin sak. På det sättet är den separerade kärnfamiljen mer öppen för politisk/statlig intervention. Graden av öppenhet beror
dock på vilka instrument som finns tillgängliga för parterna att använda sig av
(ett tema jag återkommer till i kapitel fyra). Genom den utveckling som skisseras
i det här kapitlet kan en svensk far idag inte bara hämta stöd för sina krav på
vårdnad och umgänge i offentliga diskurser om jämställdhet (Magnusson 2000).
Han kan också aktivera lagen för att få bestämmanderätt över, och tillgång till,
sina barn.

Barns rättigheter?
I politiken omtalas umgänge genomgående som en rättighet för barn. Umgängesrätten är ”i första hand till för barnet. […] En förälder har inte någon absolut rätt
till umgänge med sitt barn” (Prop. 1997/98:7, 60). I praktiken framstår dock
umgänge snarare som barns plikt och föräldrars rätt under barnets barndom (jfr.
Nordborg 1997; 2002). Föräldrabalkens regler innebär att så länge ett barn är
under arton år kan föräldern kräva att barnets rätt till umgänge med henne/honom
regleras och verkställs, ytterst genom så kallad polishämtning av barnet. Föräldern kan vidare kräva att få vårdnaden överflyttad till sig (eller den gemensam
vårdnaden upplöst) på grund av så kallat umgängessabotage och i så fall att få
__________
120
Se även Bekkengen (2002) samt Elvin-Nowak och Thomsson (2003, 168ff) om ”backup-mamman” (modern) och ”nästan-mamman” (fadern).
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den domen verkställd (Nordborg 2002). Om barnet är litet är det idag svårt att få
en dom som inskränker umgänget och mycket svårt att via domstolen helt stoppa
det (Nordborg 1997).121
Om ett barn däremot vill få ett umgänge med en ”umgängesvägrande” förälder till stånd finns inga åtgärder att ta till: inga ekonomiska sanktioner, ingen
polishämtning. Här öppnar sig ett ”rättstomt rum”: umgängesrätten är i praktiken
en föräldrarätt (Nordborg 1997, 187). Därför ska det inte ses som någon tillfällighet att vårdnaden om barn, barns boende och umgänge regleras av ”Föräldrabalken” och inte av ”Barnbalken” (jfr. Barnombudsmannen 2003, 136; Nordborg 2002). Vidare påpekar Nordborg att sedd i ljuset av det faktum att de flesta
umgängesföräldrar och vårdnadshavare som inte är boendeföräldrar är fäder, framstår umgängesrätten som i praktiken huvudsakligen en fadersrätt (Nordborg 1997;
2002).
Det rättstomma rummet kring umgängesvägran pekar på faderskapets frivillighet: vill en far ha kontakt med sina barn kan han driva den frågan via domstolen och kräva att med tvång få tillgång till sina barn, men han kan själv varken
pressas eller tvingas till en aktiv relation till sina barn. Frivilligheten gäller naturligtvis också faderskap i meningen medförälderskap. I regeringens proposition
om vårdnad, boende och umgänge diskuteras frågan om umgängesvägran. Där
framhålls att det finns en risk att ett umgänge som måste tvingas fram med sanktioner verkar i fel riktning vad gäller relationerna:
Även av andra orsaker framstår det som mindre lämpligt att införa sanktioner för att tvinga en förälder att umgås med sitt barn. En förälders ovilja
eller vägran att umgås med sitt barn kan ha sin grund i en rad olika omständigheter som kan innebära att ett framtvingat umgänge inte skulle vara till
gagn för barnet. Regeringen instämmer därför i Vårdnadstvistutredningens
bedömning att en förälders skyldighet att umgås med sitt barn inte bör sanktioneras. Med de föreslagna lagändringarna understryks emellertid betydelsen av att den förälder som barnet inte bor hos också medverkar till att
umgänge kommer till stånd. Även om ingen sanktion införs kan en uttrycklig regel om förälderns ansvar inverka positivt. Den kan också utgöra ett
stöd för en förälder som vill umgås med sitt barn men som möter motstånd
från den andra föräldern liksom för en förälder som arbetar för att få till
__________
121

Reglerna för verkställighet innebär att om barnet har fyllt tolv år får verkställighet inte
ske mot dess vilja om inte domstolen finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.
Detsamma gäller om barnet inte fyllt tolv år, men nått en sådan mognad. Verkställigheten
kan också stoppas om det finns en risk som inte är ringa för att barnets själsliga eller
kroppsliga hälsa skadas. Se 21 kap. 5-6§ FB. Vad som är barnets bästa respektive risk
som inte är ringa är som sagt tolkningsfrågor.
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stånd ett umgänge mellan sitt barn och den andra föräldern. (Prop. 1997/
98:7, 60-61)
Medan barns och mödrars beteenden kan mötas med tvång och sanktioner, bör
alltså fäders skyldighet att umgås med sina barn inte sanktioneras, utan regeringens förhoppning är att lagen och talet om barns ”rätt till” och ”behov av” båda
sina föräldrar ska ha en pedagogisk effekt på fäder som inte tar ansvar för sina
relationer till sina barn.

Kön, släktskap och ålder
I förarbetena till de senaste förändringarna i Föräldrabalken talas genomgående
om barns rätt till båda föräldrar. Att föräldrar är två och av olika kön framstår
som en för-givet-tagen utgångspunkt för diskussionerna. Det heterosexuella, biologiska, föräldraskapet är politikens och lagstiftningens utgångspunkt (Singer
2000, 540). Det är idag inte möjligt för barn att ha, till exempel, tre eller fyra
vårdnadshavare.122 Är en eller båda föräldrarna olämpliga kan vårdnaden dock
flyttas över till ”en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare” (6 kap. 7§ FB).
En eller båda av de biologiska föräldrarna kan också ”ersättas” genom adoption.123 Det är inte heller möjligt för fler än de biologiska (alternativt adoptiv-)
föräldrarna att själva kräva umgänge med barnet med lagens hjälp. Det är socialnämnden som får driva frågan om barnets umgänge med, till exempel, far- och
morföräldrar om nämnden anser det nödvändigt. I propositionen markeras att en
annan ordning inte är att tänka på:
När bestämmelsen om umgänge mellan barnet och andra personer än barnets föräldrar infördes ansågs det mindre lämpligt att var och en som anser
sig stå barnet särskilt nära skulle kunna föra talan vid domstol om umgänge.
[…] En utvidgning av kretsen taleberättigade ligger inte i linje med strävandena att i så stor utsträckning som möjligt undvika domstolsprocesser om
umgänge. (Prop. 1997/98:7, 61)
Av den svenska konstruktionen av vårdnad följer att de rättigheter och skyldigheter som tidigare tillskrevs biologiska föräldrar – som var oberoende av omsorg
__________
122

Här skiljer sig den svenska lagstiftningen från t. ex. den engelska, finska och norska,
vilka samtliga ger möjligheter att förordna fler än två vårdnadshavare eller motsvarande.
Se Singer (2000, 467).
123
För en diskussion om biologiskt föräldraskap som modell för adoptivföräldraskap, se
Singer (2000, 258ff).
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eller kontakt med barnet – idag endast är rättigheter och skyldigheter som tillskrivs vårdnadshavare (Schiratzki 1997, 344). Då de flesta (biologiska) föräldrar
förutsätts ha del i vårdnaden kan betoningen av gemensam vårdnad ses som en
(re)konstruktion av föräldraskapet som i grunden biologiskt snarare än socialt
eller psykologiskt (se även Singer 2000, 465). Med tanke på organiseringen av
den vardagliga omsorgen om barn tycks det vidare vara framförallt faderskap
som (re)konstrueras som ett biologiskt föräldraskap, där bestämmanderätt frikopplas från faktisk omsorg.
Familjepolitiken kan förstås som en specifik släktskapspolitik. Utgångspunkten är biologiska band – blodsband – mellan föräldrar och barn och dessa återskapas också.124 Samtidigt koncentreras släktskapsrelationerna till kärnfamiljen.
Andra relationer, till exempel barns relationer till (biologiska) far- och morföräldrar, eller relationer till andra än de biologiska föräldrarna, ges inte samma
status. Släktskap konstrueras som blodsband och centrerat till kärnfamiljen.125
Trots jämställdhetspolitiska ambitioner och talet om barns rättigheter tycks
politiken gällande skilsmässor, separationer och föräldraskap i praktiken öppna
för ett återskapande av en specifik ojämlikhetsordning (Acker och van Houten
1999). I denna ”är” släktskap i första hand blodsband och positionen far betyder
frihet och rättigheter både i förhållande till mödrar/medföräldrar och barn.126 Positionen mor betyder rättigheter i förhållande till barn, ansvar och plikter både i
förhållande till fäder/medföräldrar och barn. Positionen barn betyder rättigheter
i förhållande till mödrar, och plikter i förhållande till föräldrar generellt, men
särskilt i förhållande till fäder. Den av blodsband sammanlänkade separerade
kärnfamiljen är både könad och åldersmärkt.

__________
124

Begreppet blodsband används för att markera hur lagstiftningens konstruktioner är
förankrade i historiska/kulturella konstruktioner av släktskap. För en mer ingående diskussion om konstruktioner av blodsband som släktskapets ”kärna” (i den nordiska/västerländska kontexten), se t. ex. Howell och Melhuus (2001); Stone (2001); Åkesson (2001).
Det är värt att notera att Singer menar att biologiskt släktskap i praktiken inte intar den
exklusiva ställning som man i förstone skulle kunna tro, utan att det framförallt är själva
föreställningen om biologiskt släktskap som grund för rättsligt föräldraskap som har en
fast förankring i svensk rätt (2000, 536).
125
Vid adoption står den av blodsband sammalänkade kärnfamiljen som modell, se ovan.
126
Jfr. Hobson och Morgan (2002, 12ff) som menar att i jämförelse med en rad andra
länder (Nederländerna, Spanien, Tyskland, UK, USA), kan den svenska ”faderskapsregimen” karaktäriseras som ”starka rättigheter och svaga skyldigheter”. De har jämfört
rättigheter till vårdnad och omsorg, respektive ekonomiska skyldigheter (underhåll till
barn och f.d. maka).
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4. Fäders våld, separationer och skilsmässor
I grunden handlar politik om att identifiera och hantera problem som kräver
kollektiva lösningar; definitionen av problem och problemlösningar är en
del av den politiska kampen. Hur en fråga definieras är avgörande för hur
den ska hanteras: i vilket forum den ska behandlas, vilka aktörer som har
tillträde dit, vilka argument som är gångbara, i viss mån även för vad som
blir tänk- och sägbart i frågan. I det perspektivet blir det viktigt att analysera
hur en fråga definieras och diskursivt konstrueras. (Jacobsson 1997, 14)
I det föreliggande kapitlet undersöker jag om, och i så fall hur, det fenomen jag
definierar som ett problem – fäder med en våldsproblematik både i betydelsen
medföräldrar och föräldrar till barn – behandlats i offentlig politik under det
senaste decenniet. Härigenom fördjupas analysen av köns-, släktskaps- och ålderskonstruktioner. Syftet är också att synliggöra etablerade problemdefinitioner
och tolkningsramar vilka utgör (delar av) kontexten för de intervjuade mödrarna
och familjerättssekreterarna.127 För att sammanfatta resonemangen i den första
empiriska delen återvänder jag avslutningsvis till politiken rörande separationer
och skilsmässor och diskuterar de formella ramarna för hanteringen av fäders
våld i förhållande till domstolarnas praktik på det här området.
Av texten som följer framgår att det problem jag definierat inte har någon
egen plats i svensk offentlig politik. Fäders våld tangerar dock flera etablerade
politiska frågor, och kapitlet behandlar de tre politikområden jag uppfattar som
de mest centrala för hanteringen av fäders våld, skilsmässor och separationer:
våld i nära relationer; utsatta barn; föräldraskap, separationer och skilsmässor (i
korthet separationer).128
Analysen är inspirerad av Carol Lee Bacchis (1999) diskussion om hur våld
mot kvinnor konstrueras diskursivt. Hennes strategi i analyser av socialpolitik
__________
127

Med tolkningsramar avses de scheman för tolkning som gör det möjligt för aktörer att
placera, uppfatta, identifiera, och benämna fenomen i sin livssfär och i världen i stort, se
Snow m. fl. (i Nylander 2000, 73); Goffman (1974); Mumby och Clair (1997, 196ff).
Tolkningsram är ett begrepp nära knutet till aktörers – mödrars och familjerättssekreterares – tolkningspraktik. Problemdefinitioner kan fungera som tolkningsramar då enskilda aktörer tolkar sina liv. Tolkningsram är dock ett vidare begrepp än problem definition. T. ex. kan en väletablerad förklaring till våld också fungera som tolkningsram.
128
För en diskussion om avgränsningen av politikområden, se kapitel två.
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och kön – ”Vad är Problemet?” – kan sammanfattas som ett antal frågor som
fungerar som verktyg i analysen av till exempel en specifik debatt eller ett förslag
till lagstiftning. Centrala frågor är vad som görs till problemet när det gäller,
exempelvis, våld i parrelationer, vilka förutsättningar och antaganden som ligger
under denna konstruktion samt vad som lämnas oproblematiserat (Bacchi 1999,
12-13. Se även Wendt Höjer 2002, 158).129 Analysen utgår även ifrån Caroline
Suttons diskussion om att definitioner av sociala problem kan byggas upp av
flera olika komponenter: historier om orsak, historier om hot och skada, spridningen av problemet, hur auktoritet distribueras samt olika lösningsförslag (Sutton 1998, Kap. 1).

Våld i nära relationer
Inte bara inom familjepolitiken och lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge har stora förändringar skett på senare år. Från slutet av 1970-talet, och inte
minst under det senaste decenniet, har mäns våld mot kvinnor alltmer kommit att
omtalas som något som berör många och som ”samhället” har ett ansvar för att
hantera (Eriksson och Hester 2001; Lundberg 2001). Idag är ”[v]åld mot kvinnor
[…] relativt etablerat som politiskt problem”, menar Maria Wendt Höjer (2002,
156). I sin genomgång av utvecklingen i offentlig politik sedan ”hustrumisshandel” första gången formulerades som ett politiskt problem 1938 pekar hon på att
frågan ”återupptäcktes” i slutet av sjuttiotalet efter en lång tystnad:
Till skillnad från våldtäktsproblematiken, som redan i början av sjuttiotalet
åter diskuteras och utreds, tycks denna fråga så bortglömd, att den måste
upptäckas på nytt. En högljudd mediadebatt kring våldsutsatta kvinnor i
hemmet överraskar i slutet av sjuttiotalet de något yrvakna politikerna. (Wendt
Höjer 2002, 89)
Då frågan om mäns våld mot kvinnor etablerades som ett politiskt problem under
1980-talet fanns enligt Wendt Höjer först en spänning mellan ett specifikt fokus
på kvinnor med talet om våld som kvinnomisshandel, och en familjecentrering
med tal om våld i familjen och familjevåld. Under 1990-talet kom dock tyngdpunkten att förskjutas mot våld mot kvinnor. Under det senaste decenniet har
detta fokus dominerat området våld i nära relationer (se vidare nedan).
__________
129

Vidare frågar Bacchi vilka effekter som produceras genom att problemet representeras
på detta sätt, hur subjekt konstitueras (vilka subjektspositioner), vad som troligen kommer att förändras, förbli det samma, vem som tjänar på att problemet representeras på
detta sätt, etc. Jag går dock inte lika systematiskt till väga.
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I den offentliga politiken har fokus också förskjutits från våld som ett privat
problem som den enskilda kvinnan bör lösa eller hantera, till en betoning av våld
som ett brott som alla offentliga instanser bör motverka och göra sitt bästa för att
förebygga. Den offentliga politiken om våld i nära relationer är idag starkt präglad av denna problemformulering, även om andra perspektiv fortsatt förekommer (Wendt Höjer 2002, Kap. 4 och 6). Omdefinieringen av ett tidigare privat
problem till ett brott tog ett viktigt steg 1982: då först kom kvinnomisshandel att
falla under allmänt åtal och bli definierad som en allmän angelägenhet (Nordborg 2001). Därefter har flera viktiga reformer genomförts: en utvidgad våldtäktsparagraf 1984 som bland annat innebär att våldtäkt inom äktenskapet också faller under allmänt åtal; rätt till målsägandebiträde och lagen om besöksförbud
kom båda 1988; 1993 tillsattes Kvinnovåldskommissionen för att se över lagstiftningen och arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor (SOU 1995:60).130
Kvinnovåldskommissionen är unik: det är den första och hittills enda offentliga utredning som fått direktiv att arbeta med ett kvinnoperspektiv (Nordborg
2002; Wendt Höjer 2002). Ett resultat av kommissionens arbete är att svensk
lagstiftning idag uttalat definierar våld i (heterosexuella) parrelationer som ett
könat fenomen, som att det vanligen är män som misshandlar kvinnor. Mäns våld
mot kvinnor förutsätts vidare vara ett yttersta uttryck för en ojämlikhet mellan
könen (SOU 1995:60; Prop. 1997/98:55; SOU 2002:71, 111). Könsperspektivet
markeras bland annat genom ett nytt brott med könsspecifik benämning: kvinnofridsbrottet (Grov kvinnofridskränkning, 4 kap. 4aa§ Brottsbalken), vilket är unikt
i svensk lagstiftning (Nordborg 2002, 188).
Kvinnoperspektivet kommer även till uttryck i själva konstruktionen av brottet.
Utgångspunkten är utsatthet för våld i nära relationer, vilket kan antas vara mer
typiskt för kvinnors erfarenheter av våld, än för mäns.131 Där är alltså kvinnors
erfarenheter som är utgångspunkten (Nordborg 2002, 188). Brottsbalken fokuserar vanligen specifika handlingar. I förarbetena till den nya lagen betonas att man
därmed kan få svårt att fånga utsatta kvinnors upplevelser av upprepat våld: ”I
det föregående har beskrivits hur vår straffrätt tar sikte på olika konkreta händelser, som kan avgränsas och preciseras tidsmässigt, medan kvinnor som utsatts för
upprepade övergrepp upplever och beskriver övergreppen som en process som
pågår över tiden” (SOU 1995:60, 305. Se även Prop. 1997/98:55, 13ff). Därför
konstruerades det nya brottet så att det ska spegla kvinnors erfarenheter av utsatt__________
130

För en mer ingående diskussion av reformarbetet se Nordborg (2001; 2002); Nordborg och Niemi-Kiesiläinen (2001); Wendt Höjer (2002).
131
Jfr. SCB om brottsoffers relation till förövare: ”kvinnor [drabbas] oftare av lägenhetsvåld, män oftare av gatuvåld. Det är därmed också så att kvinnor oftare är nära bekanta
med gärningsmännen (35 procent) än vad fallet är för männen (7 procent)” (1997, 311).
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het för våld i nära relationer: upprepade kränkningar med syfte att skada kvinnans integritet och självkänsla definieras som ett brott i sig självt.132

Makt kopplad till kön
Genom Kvinnovåldskommissionens arbete är idag ett feministiskt perspektiv på
våld i (heterosexuella) parrelationer etablerat i svensk offentlig politik. Nordborg och Niemi-Kiäsiläinen (2001), samt Wendt Höjer (2002) pekar på hur kommissionens radikala formuleringar av problemet och förslagen till åtgärder urvattnats i den efterföljande reformprocessen. Den centrala frågan här är dock
inte vilket genomslag det perspektiv som formulerades av Kvinnovåldskommissionen fått i konkreta åtgärdsförslag, utan perspektivet i sig: formuleringen av
problemet, antaganden, utgångspunkter, vad som lämnas oproblematiserat, och
så vidare.133
”Kön framstår som den primära analyskategorin, vilket också markeras av
utredningens sätt att beskriva problemet som just ’mäns våld mot kvinnor’. Våldet kopplas till kön, inte bara på det sättet att offren för våld pekas ut som kvinnor utan även genom att förövarna, männen, förses med en könsbestämning”,
skriver Wendt Höjer (2002, 159). Jag delar den bilden, även om jag menar att
kvinnoperspektivet får genomslag på så sätt att det är kvinnor som våldsutsatta –
misshandlade kvinnor – som likväl tenderar att hamna i fokus.134 I betänkandet
används också beteckningar som kvinnomisshandel och kvinnovåld relativt flitigt och fokus förskjuts på så sätt från män/förövare till kvinnor/offer.
Den yttersta orsaken till mäns våld mot kvinnor ska sökas i makt kopplad till
kön i samhället i stort och inte i individuell avvikelse, sociala problem eller missbruk (se vidare avsnittet Utsatta barn). I betänkandet beskrivs mäns våld mot
kvinnor vidare som ett omfattande problem (som måste kartläggas ytterligare),
spritt i alla samhällsgrupper, med allvarliga konsekvenser för både utsatta kvinnor och de barn som finns i familjer där män misshandlar kvinnor (SOU 1995:60).
__________
132

Kvinnojourernas erfarenheter samt feministisk forskning, inte minst Eva Lundgrens
forskning och teori om våldets normaliseringsprocess (Lundgren 1989), är en viktig grund
för denna juridiska reform (SOU 1995:60, 99ff). Se även Wendt Höjer (2002, 157); Svenberg (2003).
133
Kvinnovåldskommissionens perspektiv har fått genomslag t. ex. i offentligt utbildningsmaterial (Nordborg 2001) och i olika former av myndighetsgemensamma arbeten.
Ett exempel på det senare är Operation Kvinnofrid, ett samarbete mellan tretton myndigheter i Stockholms län, se www.operationkvinnofrid.nu. Jfr. Andersson och Lundberg
(2000); Lundberg (2001); SOU 2001:14 (kapitel 3); SOU 2002:71 (kapitel 3).
134
Betydelsen av att män som använder våld inte benämns som misshandlande män i
samma utsträckning är något jag återkommer till i analysen av familjerättssekreterares
hantering av fäders våld.
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Frågan om barn kommer här in som ”barn i misshandelsmiljöer”, miljöer där
män misshandlar kvinnor eller där det finns en ”kvinnovåldsproblematik” (SOU
1995:60, kapitel 15). Kommissionen beskriver relativt utförligt de psykologiska
konsekvenser våld kan få för barn och barns olika sätt att reagera på och hantera
det våld de upplever. Även barns direkta utsatthet för fysiskt våld och sexuella
övergrepp lyfts fram. I samband med detta kommenterar även kommissionen hur
våldsamma män ser på ”sina barn”:
En man som utsätter sin hustru för fysiskt och psykiskt våld kan förmodas se
på sina barn på samma sätt som de ser på sin hustru, dvs. som en ägodel som
skall vara dem till lags, kontrolleras och bestraffas. Dessutom visar alla misshandlande fäder brist på omsorg om och respekt för sina barn genom att i
deras närvaro förnedra och misshandla modern. (SOU 1995:60, 364. Mina
kursiveringar)
Detta citat är ett av de fåtal ställen i utredningen där problemet formuleras på ett
sätt som tangerar avhandlingens problemformulering: våldets betydelse för ett
gemensamt föräldraskap, föräldrapositionerna och barns relation till mannen som
misshandlar respektive kvinnan som blir misshandlad. Här benämns män som
använder våld mot sin partner som misshandlande fäder och en utsatt kvinna med
barn som mor. Den övergripande formuleringen av problemet är dock, denna
passus till trots, män som använder våld mot kvinnor och barn till ”misshandlade
kvinnor”. Våldsamma fäder utpekas som regel inte ut som problemet. I den efterföljande propositionen har också uttrycket misshandlande fäder tagits bort. Kvar
finns formuleringar om mäns våld mot kvinnor och barn i misshandelsmiljöer (se
t. ex. Prop. 1997/98:55, 41ff).
Kommissionen föreslår främst åtgärder som ska förbättra dels rättsväsendets
hantering av brottet mäns våld mot kvinnor, dels socialtjänstens hjälp och stöd
till utsatta kvinnor och i viss mån till barn som upplever våld.135 Detta går igen i
propositionen, och våldsutsatta kvinnors situation som mödrar behandlas mycket knapphändigt.136 Visserligen diskuterar kommissionen frågan om vårdnad och
umgänge och framhåller att våld i samband med separationer inte är ett marginellt problem. Vidare att både gemensam vårdnad och umgänge kan vara riskfyllt
__________
135

Kommissionen föreslår att situationen för barn vars pappa misshandlar mamma ska
utredas särskilt, men en sådan utredning har inte kommit till stånd. Frågan behandlas
dock i viss mån av Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001: 72). Se kapitelavsnittet
Utsatta barn.
136
Frågan om samarbetssamtal diskuteras t. ex. med fokus på parrelationen. Se avsnitten
om familjerådgivning respektive samarbetssamtal i betänkandet SOU 1995:60 (kapitelavsnitt 5.8, 5.9).
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då en man har en historia av våld och att samarbetssamtal kan vara direkt skadliga för våldsutsatta kvinnor. En mer ingående diskussion av våldsamma fäders
föräldraskap lyser dock med sin frånvaro i den text kommissionen producerat.
Den är mycket återhållsam vad gäller förslag till åtgärder och nöjer sig med att
argumentera för den (då) gällande lagstiftningen och mot ett eventuellt avskaffande av ensam vårdnad som juridiskt begrepp, vilket regeringens Pappagrupp
föreslagit (SOU 1995:60. 374. Se Ds 1995:2). Ett skäl till att frågorna behandlas
så knapphändigt kan vara att Vårdnadstvistutredningen arbetade parallellt med
Kvinnovåldskommissionen. Båda tillsattes 1993, kom med betänkanden under
1995, vilka utmynnade i propositioner med förslag till förändringar i lagstiftningen som trädde i kraft 1998.137
Den passus i betänkandets femtonde kapitel som jag citerar ovan kan tolkas
som att kommissionen här utgår från att våldsutövande fäder är patriarkala fäder:
fäder som gör anspråk på positionen som familjeöverhuvud och på ”äganderätt”
till familjens övriga medlemmar, det vill säga modern och barnen. Denna i stort
sett tysta förutsättning öppnar visserligen för tolkningar av fäder i termer av maktanspråk och maktmissbruk, men då fäder inte problematiseras eller diskuteras
som att de är eller bör vara närvarande och/eller omsorgsgivande föräldrar, tenderar frågan om våldsamma fäders praktiker och (o)förmåga som föräldrar att
glida ur fokus. Våldsutövande fäder utdefinieras som föräldrar och befrias samtidigt från ansvar (jfr. Kåhl 1995; Peled 2000).
I linje med detta lämnas frågan om konkreta åtgärder för att hantera barns
relationer till sina pappor och våldsamma fäders praktiker som föräldrar därhän
– både när det gäller deras relationer till barn och relationer till medföräldrarna/
mödrarna. Det finns också en dubbelhet i resonemangen om fäder som utsätter
mödrar för våld. Å ena sidan framställs de som patriarkala och som ett hot mot
barns trygghet. Å andra sidan uttrycker betänkandet Kvinnofrid att ”[o]fta kan
även barn i familjer där modern misshandlats ha en sådan relation till sin far att
det är förenligt med barnets bästa att far och barn upprätthåller en kontakt med
varandra efter föräldrarnas separation” (SOU 1995:60, 375).

Föräldraskap, separationer och skilsmässor
På politikområdet separationer omtalas och behandlas mäns våld mot kvinnor
och barn, inklusive sexuella övergrepp, som marginella fenomen. Den forskning
som var tillgänglig då utredningen gjordes – som pekar på att en betydande minoritet av svenska män utövar våld och att våld är ett problem vid skilsmässor
__________
137

Frågornas marginella position kan emellertid också tolkas som uttryck för en diskurshierarki, se vidare nedan.

80

I skuggan av Pappa.pmd

80

2007-01-29, 10:14

och separationer – tas varken upp i utredningen eller propositionen (t. ex. Wadsby och Svedin 1993. Jfr. SOU 1995:60, 374). Visserligen sägs i utredningen att
samarbetssamtal som genomförs efter remiss från domstol blivit allt mer komplicerade och att det blivit allt vanligare med anklagelser om våld eller sexuella
övergrepp (Prop. 1997/98:7, 40; SOU 1995:79, 62). Att frågan om våld trots
detta inte uppfattas som särskilt allvarligt markeras genom ordvalet: såväl utredningen som propositionen talar om anklagelser och inte om uppgifter om våld.
Kvinnovåldskommissionens arbete tycks inte ha fått något större genomslag i
utredningen om vårdnad, boende och umgänge eller i efterföljande proposition,
trots att utredningarna arbetade parallellt (se ovan). Vårdnadstvistutredningens
ytterst knapphändiga diskussion av våld i nära relationer kan tolkas som ett uttryck för och/eller konsekvens av dess avståndstagande från ett ”jämställdhetsperspektiv” (se kapitel tre).

Barnets bästa och fäders våld
Av Föräldrabalken framgår tydligt att varje beslut om vårdnad, boende eller umgänge ska vara grundat på barnets bästa (6 kap. 2a§). Flera författare pekar dock
på att barnets bästa är ett öppet begrepp och det kan fyllas med olika innehåll
beroende på den historiska, sociala och kulturella kontexten (Kurki-Suonio 2000;
Schiratzki 1997; Simpson 1998). Barnets bästa är med andra ord en tolkningsfråga. Som framgått är den dominerande tolkningen i offentlig politik att barnets
bästa innebär att föräldrarna delar den juridiska vårdnaden och att barnet har
obevakat umgänge ansikte mot ansikte med den förälder som det inte bor tillsammans med, vilket oftast är fadern.138
I förarbetena till lagen nämns att det finns fall där den generella principen
om gemensam vårdnad inte bör tillämpas, men dessa undantag diskuteras mycket
kortfattat. Vårdnadstvistutredningen nöjer sig i stort sett med att konstatera att
gemensam vårdnad inte alltid är bäst för barnen. Utredningen berör överhuvudtaget inte frågan om vilka risker faderns våld mot modern kan medföra för barnet
(Eriksson 2001b; Singer 2000, 462). Den diskuterar inte heller vad forskning
och praktiska erfarenheter säger om hur ärenden där fäder är våldsamma mot
mödrar bäst kan hanteras för att trygga barnen. Schiratzki menar också att utredningen kan kritiseras för att den inte tillräckligt konkret diskuterar vilka minimikrav som kan ställas på föräldrars förmåga att samarbeta, för att gemensam vårdnad ska anses vara barnets bästa (Schiratzki 1997, 65ff).
__________
138
Vårdnadstvistutredningen föreslog att domstolar ska få möjlighet att besluta om umgänge genom t. ex. brev eller telefonsamtal. Regeringen var dock inte beredd att föreslå
en lagbestämmelse om annan kontakt än umgänge ansikte mot ansikte (Prop. 1997/98:7,
64). Därför har svensk lagstiftning en antingen-eller karaktär när det gäller umgänge.

81

I skuggan av Pappa.pmd

81

2007-01-29, 10:14

I reformarbetet av lagstiftningen har alltså konsekvenserna av mäns våld mot
kvinnor för ett fortsatt gemensamt föräldraskap och barns välbefinnande efter en
skilsmässa eller separation berörts endast i mycket begränsad omfattning (Eriksson och Hester 2001). Det förblir också något oklart hur gemensam vårdnad mot
en förälders vilja ska uppfattas. Å ena sidan betonas i betänkandet och propositionen att om motståndet mot gemensam vårdnad beror på misshandel, trakasserier eller andra former av övergrepp från den ena föräldern, kan det vara bäst för
barnet att den andra föräldern får ensam vårdnad. Å andra sidan framgår det klart
att övergrepp inom familjen inte alltid borde utesluta gemensam vårdnad (jfr.
Prop. 1997/98:7, 50f).139 Den formulering av problemet som präglar politikområdet våld i nära relationer är (inte helt men) i stort sett frånvarande här: könad
makt är inte ett relevant perspektiv, och våld ett marginellt problem utan självklara implikationer för vårdnads- och/eller umgängesarrangemang efter en skilsmässa eller separation. Renodlat kan man uttrycka det som att fäder framställs
som närvarande och bra för barn eller som frånvarande och därmed inte så bra
för barn, dock inte som våldsamma (Eriksson 2002).140

Familjeupplösning, föräldrakonflikter, utestängda fäder
Som framgår av föregående kapitel försöker lagstiftaren skapa så kärnfamiljslika
förhållanden för barn som möjligt. Detta sätt att organisera, köns-, ålders- och
släktskapsrelationer förutsätts motsvara barnets bästa. Det problem som ska hanteras kan formuleras som särskiljandet av parförhållandet, föräldraskapet och
hemmet: antingen en upplöst eller en ofullbordad kärnfamilj. I linje med detta
omtalas separationer och skilsmässor som risk:
Risken för att föräldrarna skall separera är beroende bl. a. av om föräldrarna
är gifta eller inte. För barn som bor med sina ursprungliga, med varandra
gifta, föräldrar är risken minst. År 1991 hade samboföräldrar med barn ca
tre gånger högre separationsfrekvens är gifta med barn och risken att föräldrarna skall separera är större ju yngre barnet är. Invandrarbarn – en eller
båda föräldrarna kommer från ett annat land än Sverige – löper allmänt sett
större risk än svenska barn att deras föräldrar separerar. (SOU 1995:79, 5455)141
__________
139

Lagutskottet är mer konsekvent och menar att i de fall där den ena föräldern utsätter en
familjemedlem för våld bör gemensam vårdnad vara utesluten (LU 1997/98:12, 30f).
140
För ett exempel på liknande framställningar av fäder i andra sammanhang, se utställningen Dear Child. On Men, Children and Gender Equality in Sweden (Svenska Institutet 2001), på turné i Europa under Sveriges halvår som ordförande för EU 2001.
141
Ett sådant tal om risk återfinns även i andra sammanhang, se t. ex. SCB (1997, 272).
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Konflikter mellan föräldrarna är en del av problemet, bland annat för att dessa
kan stå i vägen för den önskade kärnfamiljslika ordningen efter skilsmässor och
separationer.142 Föräldrakonflikter hindrar helt enkelt den harmoniska, samarbetsinriktade, nära och vardagliga kontakt mellan den ”upplösta” kärnfamiljens medlemmar – barn, fäder och mödrar – vilken definierats som barnets bästa. Barn har
rätt att ”slippa konflikter mellan föräldrarna” (se t. ex. Prop. 1997/98:7, 49).
Konflikter kan också bidra till att barnet tappar kontakt med den förälder som det
inte bor med, och/eller att en förälder motarbetar barnets kontakt med den andra
föräldern.
I citatet från utredningen ovan framställs ogift samboende som en ”risk”: är
föräldrarna inte gifta ökar sannolikheten att parförhållandet, föräldraskapet och
hemmet åtskiljs. Riskerna knutna till ogift samboende framställs också som ökande
då ”[i] dag är det lika vanligt att leva tillsammans gifta som ogifta. Hälften av alla
barn som föds i Sverige har ogifta föräldrar” (SOU 1995:79, 54). På andra håll i
utredningen och i propositionen framstår frånvaron av äktenskap som ett problem av ytterligare ett skäl: den begränsar fäders möjligheter att få del i vårdnaden. ”Är föräldrarna inte gifta med varandra blir modern ensam vårdnadshavare”, enligt gällande ordning (SOU 1995:79, 40; Prop. 1997/98:7, 31. Se 6 kap.
3§ FB). Frånvaron av äktenskap tycks innebära att varken det gemensamma föräldraskapet eller faderskapet får en (tillräcklig) juridisk reglering: kärnfamiljen
framstår som ofullbordad.
Ytterligare skäl finns till att ogifta mödrars ensamma vårdnad ses som problematisk. Jag vill här återknyta till diskussionen i det föregående kapitlet om
hur en övergripande politisk ambition att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och
män frångås inom politiken om barn och föräldraskap, skilsmässor och separationer. Det könsneutrala språket är dock inte genomgående i Vårdnadstvistutredningen. Det finns könsspecifika motiv bakom införandet av gemensam vårdnad mot en förälders vilja. I utredningen sägs explicit att fäder bör kunna få del
i vårdnaden även om mödrar motsätter sig detta (SOU 1995:79, 9, 84). Bakgrunden är att ”det i praktiken är omöjligt för en fader som vid barnets födelse
inte är gift med barnets moder att få gemensam vårdnad om barnet, om modern
motsätter sig detta” (SOU 1995:79, 84). Ett sätt att komma till rätta med detta är
att införa automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse, ett förslag som utredningen avvisar med tanke på att sådan vårdnad för ogifta kan leda till att
mödrar inte medverkar till att faderskapet blir fastställt. Det ”torde vara långt
mycket olyckligare för barnet än att föräldrarna inte får gemensam vårdnad auto__________
142
Se även Smart m. fl. (2001, 32) om hur skilsmässor och separationer kan konstrueras
som i sig medförande ett dåligt föräldraskap.
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matiskt” (SOU 1995:79, 79).143 Utredningen pekar i stället på möjligheten att
döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja.
Utredningen förespråkar alltså åtgärder som ska undergräva (ogifta) mödrars möjligheter att utestänga fäder och som alltså ska gynna fäders jämställdhet
med mödrar. I både utredning och proposition anförs rättsfall från Högsta Domstolen (HD) där det framhålls att ”ingen av föräldrarna på grund av sitt kön är
mera lämpad som vårdnadshavare än den andra” (SOU 1995:79, 50; Prop. 1997/
98:7, 32).144 Mot denna bakgrund framstår ogifta mödrars ”monopol” på vårdnaden som orättfärdigt. De förutsätts helt enkelt ha en orättvis fördel i förhållande
till ogifta fäder.145 Enligt normen att kön inte bör ha betydelse blir politikens
könsspecifika mål – att fäder ska kunna få del i vårdnaden mot mödrars vilja –
rimligt och rättfärdigt.
Trots ett explicit avvisande av ett ”jämställdhetsperspektiv” som innebär rättigheter för föräldrar kan politiken tolkas som att den (också) handlar om rättvisa. Politiken formuleras dock inte som en fråga om fäders rättigheter eller lika
möjligheter utan som en fråga om barns rätt, behov och intressen. Barns och
fäders behov och intressen förutsätts dock ”i allmänhet” sammanfalla vid gemensam vårdnad:
Gemensam vårdnad har i allmänhet sådan betydelse för barnet, och även
dess föräldrar, att det måste vara möjligt för en fader att även mot moderns
vilja kunna få till stånd gemensam vårdnad om barnet. (SOU 1995:79, 84.
Min kursivering)
Både barns, föräldrars och fäders intressen framställs som ”allmänna”, viket får
mödrars intressen att framstå som ”särskilda” (jfr. Eduards 2002, 36).
Vårdnadstvistutredningens utgångspunkt tycks vara att (ogifta) mödrar har
__________
143

Förslaget om automatisk gemensam vårdnad avvisas inte på samma sätt i propositionen och frågan har utretts vidare inom justitiedepartementet (se Prop. 1997/98:7; Ds.
1999:57. Jfr. Singer 2000, 464).
144
Bakgrunden är den tidigare presumtionen angående barnets bästa vid tvister om vårdnaden: att modern var den bäst lämpade att ta hand om små barn när inget talade emot
det. Fram till 1900-talets början var faderspresumtionen dominerande. Från 1920-talet
fram till 1970-talet förekom i stället en moderspresumtion i varierande omfattning i rättspraxis (Schiratzki 1997, 57ff). I ett rättsfall från slutet av 1980-talet slår dock HD fast att
Föräldrabalkens bestämmelser innebär att ingen av föräldrarna är mer lämpad p.g.a. kön.
Det är värt att notera att till skillnad från i många andra länder har moderspresumtionen
aldrig kommit till uttryck i lagstiftningen, utan endast i rättspraxis, se Schiratzki (1997).
145
Även detta problem framställs som växande då fler och fler barn föds med ogifta
föräldrar, det omfattar nu ”hälften av alla barn som föds i Sverige” (SOU 1995:79, 54).
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en illegitim maktposition i förhållande till fäder och den föreslår därför åtgärder
för att hantera en sådan skevhet. Vad gäller fäders makt omtalas den explicit i
betänkandet Vårdnad, Boende och Umgänge – som makt över de äktenskapliga
barnen före regleringen av förhållanden mellan föräldrar och barn i 1734 års lag
(SOU 1995:79, 47). Denna skrivning fungerar dock snarast som en kontrast som
understryker (ogifta) fäders begränsade ”möjligheter att få vårdnaden om sina
barn” i modern tid (se även SOU 1995:79, 48).
Slutligen är det värt att notera skillnaden mellan Vårdnadstvistutredningen
och Kvinnovåldskommissionen vad gäller deras överväganden och förslag. Även
om den senare tycks ta (våldsutövande) fäders maktposition som (oproblematiserad) utgångspunkt, föreslår den inga direkta åtgärder för att hantera fäders makt
eller maktmissbruk. Detta understryker föräldraskapets marginella position på
området våld i nära relationer.

Två konstruktioner av separationer och skilsmässor
Utifrån analysen ovan kan konturerna av en diskursordning tentativt skisseras.
Diskurser är ”formationer av utsagor, föreställningar och tankar, som hänger ihop
på ett bestämt sätt” (Jacobsson 1997, 38).146 Diskursens ”grammatik” kan vara
knuten till specifika problemdefinitioner, men behöver inte vara det. Diskurs är
alltså ett vidare begrepp än problemdefinition. Det är även ett vidare, samt ett
begrepp på en högre abstraktionsnivå, än tolkningsram. Tolkningsram är nära
knutet till aktörers tolkningspraktik (se ovan) och aktörer kan använda sig av
delar av en diskurs – eller flera diskurser – som tolkningsram då de tolkar sina
handlingar, en händelse, etcetera. Diskurs är också ett analytiskt begrepp eftersom övergripande mönster för vårt sätt att tala och tänka om olika saker, det som
förutsätts och det som gör utsagor meningsfulla, är något som måste rekonstrueras ur talet. Med diskursordning avses en konfiguration av diskurser: ”olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var
och en på sitt sätt” (Jørgensen och Phillips 2000, 134).147
Ur Vårdnadstvistutredningen och den efterföljande propositionen kan en offentlig diskurs om föräldrar och föräldrakonflikter rekonstrueras. Enligt den könsneutralt formulerade separerade kärnfamiljsdiskursen är frånvaron av kärnfamiljen själva problemet. Vidare kan (det som händer i) parrelationen separeras
__________
146

Se även Foucault (1972, 41); Purvis och Hunt (1993, 485). För en mer ingående
diskussion av det omtvistade begreppet diskurs, samt det omfattande och diversifierade
diskursanalytiska forskningsfältet se t. ex. van Dijk (1997; 1997b); Jørgensen och Phillips
(2000).
147
Jfr. Foucaults begrepp diskursiv formation.
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både från ett gemensamt föräldraskap efter en skilsmässa eller separation, och
från vuxen-barnrelationer och barns välbefinnande. Medan parrelationen/äktenskapet går att upphäva är föräldraskapet oåterkalleligt: det är det gemensamma
barnets barndom – inte parrelationen/äktenskapet – som (ytterst) konstituerar
familjen.
I diskursen finns spänningar. Å ena sidan ska kön inte ligga till grund för hur
frågan om föräldraskapet hanteras. Å andra sidan framställs (ogifta) mödrar som
innehavare av orättvisa fördelar på grund av kön. Kön ska beaktas så att man
motverkar en sådan orättvisa. Å ena sidan ska alla bedömningar göras för barnets
bästa ”i det enskilda fallet”. Å andra sidan framställs endast det gemensamma
föräldraskapet och kontakt mellan barn och föräldrar som acceptabelt.
Ur betänkandet och propositionen Kvinnofrid kan en kvinnomisshandelsdiskurs rekonstrueras. Enligt denna är en könad maktasymmetri problemet och våld
i den enskilda parrelationen det yttersta uttrycket för makt kopplad till kön. Utgångspunkten är heterosexuell samhandling (se Berg 2002; Jeffner 1997): förståelsen av könad makt utgår från relationen och interaktionen mellan (underförstått) heterosexuella vuxna – kvinnor och män.
Våldet förutsätts ha implikationer för kvinnans och mannens eventuella samarbete efter en skilsmässa eller separation samt för fäders och barns relationer
och barns välbefinnande. I denna diskurs ges alltså skilsmässor och separationer
en radikalt annorlunda betydelse: så länge relationen och interaktionen mellan
kvinnan och mannen fortgår på något sätt, antas våldet kunna fortsätta. Medan
Vårdnadstvistutredningen inte förhöll sig nämnvärt till Kvinnovåldskommissionens arbete lyfter den senare däremot fram frågorna kring vårdnad, boende och
umgänge i sitt betänkande (SOU 1995:60, 370ff). I Kvinnofrid framhålls som
sagt att domstolar bör vara restriktiva när det gäller att ge fadern vårdnad eller
umgänge i det fall han utövat våld mot något familjemedlem. Där påpekas även
att samarbetssamtal kan vara direkt destruktiva i fall där det tidigare förekommit
våld från mannen.
Även i kvinnomisshandelsdiskursen finns spänningar. Å ena sidan framställs
problemet som mäns våld mot kvinnor. Å andra sidan framställs det som kvinnomisshandel där fokus förskjuts från män/fäder/förövare till kvinnor/mödrar/offer. Å ena sidan framställs en våldsam fars förhållningssätt till barnen som likt
hans förhållningssätt till sin partner. Å andra sidan framställs upprätthållandet av
far-barnrelationen efter separationen som ”ofta” barnets bästa.
Det senare kan ses som den separerade kärnfamiljsdiskursens genomslag på
politikområdet våld i nära relationer och som ett uttryck för en diskurshierarki.148
__________
148

Av utrymmesskäl diskuteras inte Brottsofferutredningens arbete och den brottsofferdiskurs som kan urskiljas i betänkandet och den efterföljande propositionen (SOU 1998:
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Det motsatta är nämligen inte fallet: kvinnomisshandelsdiskursen är marginell på
politikområdet separationer. Denna hierarki kommer jag att återknyta till bland
annat i analysen av intervjuerna med familjerättssekreterarna (del tre).
Förståelsen av diskurs är inspirerad av Michel Foucaults diskursbegrepp,
även om jag inte följer hans teoribygge fullt ut. Som framgår av diskussionen i
kapitel ett har jag till exempel en annan förståelse av makt. Användningen av
diskurs torde ligga närmast kritisk diskursanalys i bred mening (Jørgensen och
Phillips 2000, 67ff. Se även Fairclough 1995). Jag förutsätter att samhälleliga
maktrelationer har en avgörande betydelse för vad som är möjligt att tänka och
säga, även om diskurser och diskursordningar inte på något direkt eller enkelt
sätt ”speglar” dessa maktrelationer.149 Diskurser kan sägas ha ”ideologiska effekter” (Purvis och Hunt 1993, 496ff; Jørgensen och Phillips 2000, 69). Varje diskurs gör det möjligt att säga vissa saker och försvårar eller hindrar andra att bli
sagda. Diskurser sätter ramar för vad som kan erfaras eller den mening erfarenhet kan omfatta150, och påverkar därmed vad som kan sägas och göras (Purvis
och Hunt 1993, 485). Det som gör vissa diskurser ”ideologiska” är deras koppling till maktasymmetrier och i vilken mån de bidrar till att upprätthålla eller
transformera dessa. En diskurs kan till exempel få ideologiska effekter för att den
är formerad så att specifika intressen framställs som universella.151

Utsatta barn
Den första lag som möjliggjorde för den svenska staten att ingripa till barns skydd
när barnet farit illa i föräldrahemmet trädde i kraft 1926.152 Frågan om barn som
far illa på grund av misshandel eller andra orsaker har på olika sätt behandlas i
offentlig politik under hela 1900-talet. Frågan fick en ny aktualitet i den offentliga politiken efter att fyra små barn dog på grund av misshandel sommaren 1990
__________
40; Prop. 2000/01:79). Det är dock värt att notera att i såväl betänkande som proposition
föreslås att det ska vara möjligt att göra vissa undantag i besöksförbudet: regeringen
menar att ”beslut om besöksförbud i större utsträckning bör avpassas efter parternas
förhållanden. Detta gäller särskilt när parterna har gemensamma barn” (Prop. 2000/01:79,
44). Detta kan också ses som den separerade kärnfamiljsdiskursens genomslag på området våld i nära relationer.
149
Jag förstår relationen snarare som dialektisk: diskurser är både socialt konstituerade
och konstituerande (Fairclough och Wodak 1997, 258).
150
Jfr. resonemanget om erfarenhet och tolkning i inledningen till kapitel fem.
151
Jfr exemplet ovan där fäders intressen framställs som allmänna och sammanfallande
med barns. För en mer ingående diskussion om gränsdragningen mellan diskurs och
ideologi se Purvis och Hunt (1993).
152
Avsnittet bygger huvudsakligen på Prop. 1994/95:224; Prop. 1998/99:133; Socialstyrelsen 1996; SOU 1998:31; SOU 2000:42; SOU 2000:77; SOU 2001:14; SOU 2001:18;
SOU 2001:72.
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(Socialstyrelsen 1996). Året därpå fick Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett
åtgärdsprogram för att höja kompetensen och utveckla ett barnperspektiv i arbetet med utsatta barn: Barn i fokus-projektet. Med referenser till nyare forskning
om barn utvecklas innebörden i ett barnperspektiv i projektets slutrapport (Socialstyrelsen 1996). Det perspektiv som skisseras i rapporten har – sammanflätat
med referenser till FN:s barnkonvention (Konventionen om barnets rättigheter) –
fått stort genomslag i offentlig politik.
Det här politikområdet synliggör ytterligare delar av den offentliga politikens diskursordning. Barnperspektivet är formerat av bland annat en välfärdsdiskurs och en rättighetsdiskurs (jfr. Neale m. fl. 2001. Se även kapitel åtta). Det
faller dock utanför avhandlingens syfte att i detalj utreda relationerna mellan den
separerade kärnfamiljediskursen, kvinnomisshandelsdiskursen och Barnperspektivets diskurser. Relationerna dem emellan bör studeras separat. Det finns inte
heller utrymme att närmare gå in på Barnperspektivets olika diskurser, utan jag
nöjer mig med att peka på några konfliktytor.
Enligt Barnperspektivet har barndomen ett värde i sig självt och barn är självständiga individer med egna rättigheter. Barn konstrueras vidare som kompetenta nog att göra sina röster hörda i frågor som berör dem. Samtidigt framställs de
som sårbara och som att de behöver stöd och skydd från vuxna:
Barnkonventionen betonar barndomens egenvärde. Barndomen är inte bara en
träningsperiod inför det vuxna livet. Barnet har lika stort människovärde som en
vuxen men är sårbart och behöver särskilt skydd. Barnkonventionen betonar att
barnet är tillräckligt kompetent för att medverka i beslut som rör det. Att barnet
ses som en självständig individ med egna rättigheter innebär att begreppet familj får en delvis ny innebörd. Barnet är inte föräldrarnas egendom utan har
redan från födelsen ett eget värde och egna rättigheter. (SOU 2000:77, 58)
Å ena sidan betonas barnets kompetens och ”lika” människovärde: barns och
vuxnas liket. Å andra sidan betonas barns speciella – sårbara och underordnade –
ställning samt vuxnas ansvar och tolkningsföreträde: barns och vuxnas olikhet.
Denna konfliktyta framträder tydligast i resonemang om det enskilda barnets rätt
och möjligheter att komma till tals, till exempel vid olika utredningar inom socialtjänsten. De offentliga utredningarna återkommer till problemet att barn inte får
komma till tals: att barn och deras situation inte beskrivs ordentligt i sociala
utredningar, att socialarbetare inte har utbildning och metoder för att tala med
barn, att barn blir osynliga i rättsprocesser, och så vidare (Socialstyrelsen 1996,
54; SOU 2000:77, 70; SOU 2001:72).153 Barnet bör få reell möjlighet att ge ut__________
153

Det gäller här specifikt mål enligt Lagen (1990:52) om Vård av Unga (LVU).

88

I skuggan av Pappa.pmd

88

2007-01-29, 10:14

tryck för sin uppfattning om vad som är dess bästa. Å andra sidan betonas att
”bedömningen av vad som är barnets bästa skall dock alltid göras av de vuxna
som har ansvar för beslutet” (SOU 2000:77, 70). Här kan det som Anna Singer
kallar ett kompetensorienterat respektive behovsorienterat synsätt på barnets vilja urskiljas (2000, 83). I det första fallet betonas barns egna förmåga att bestämma i frågor som rör deras förhållanden, i det andra betonas att barn ska ges möjlighet att komma till tals, men att barn varken kan eller ska fatta beslut. Att döma
av de texter som granskats tenderar ett behovsorienterat synsätt på barns vilja ha
större genomslag i Barnperspektivet (jfr. Singer 2000).
En annan konfliktyta är barnets plats i familjen. Betänkandet från LVU-utredningen (Lagen om Vård av Unga) kan till exempel delvis ses som en kritik av
socialtjänstens familjecentrering.154 I betänkandet betonas gång på gång att barnet inte ska ses som ett bihang till föräldrarna utan som en separat individ. I linje
med FN:s barnkonvention framställs å andra sidan familjen som barnets ”naturliga miljö” under uppväxten (SOU 2000:77, 54ff, 58ff; SOU 2001:72, 99ff. Se
även Skr 1999/2000:137, 10).
Barnperspektivet utgår ifrån ”enskilda barn”. Dessa framställs som individer: de är olika, de lever olika barndomar och deras olika sociala och ekonomiska villkor sätts i fokus (i första hand problematiska sådana). Medan ”barnet” i
den separerade kärnfamiljsdiskursen är tämligen abstrakt och generellt har Barnperspektivets barn kön, ålder, en individuell historia, eventuellt en minoritetsposition, kulturell bakgrund och/eller en flyktingbakgrund, lever i utsatta storstadsområden, etcetera (t. ex. SOU 1998:31, 52; SOU 2001:18, 77ff; SOU 2001:72,
129). Inte minst kön är centralt och vikten av ”flicka-pojke-perspektivet” understryks (SOU 2000:77, 86. Se även Dir. 1998:105; Skr. 1999/2000, 4). I LVUutredningen citeras också kritik som riktats mot utvecklingspsykologins generaliserande bild av barn (SOU 2000:77, 53).
Samtidigt framställs barn som innehavare av vissa – generella – grundläggande behov:
De mest grundläggande behoven är att barnet ges omvårdnad och skydd,
har ett stabilt och varaktigt förhållande till familjen, får och kan ge kärlek
till människor i sin närhet, har inflytande och kan påverka sin situation. (SOU
2001:72, 97)

__________
154
Då den nya socialtjänstlagen (1980:620) infördes i början av 1980-talet var helhetssyn ett centralt begrepp och familjen sattes i fokus som helhet. Kritiken är parallell till
den kritik barndomssociologin riktat mot tidigare familjesociologi. Se Alanen (1992);
Smart m. fl. (2001).
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Barn sägs också behöva älska båda sina föräldrar, även om dessa är i konflikt
med varandra, och ha tillgång till såväl manliga som kvinnliga förebilder att identifiera sig med (SOU 2000:77, 55-56).

Föräldrar i fokus och åldersdiskriminering
På området utsatta barn formuleras två centrala problem. Det första har just med
barnets plats i familjen att göra och de tre parter som konstrueras: barnet, (kollektivet) föräldrarna och samhället. Ytterst är det nämligen samhällets ansvar att
bevaka ”den svagare partens” intressen och ingripa till utsatta barns skydd (SOU
2000:77, 75; SOU 2001:72, 94ff). Problemet är dock att socialarbetare och andra som ska ingripa å samhällets vägnar har en tendens att sätta likhetstecken
mellan barnets och föräldrarnas situation/intressen, alternativt sätta föräldrarna i
fokus, överidentifiera sig med föräldrarna eller tolka lagen ur ett föräldraperspektiv (se t. ex. SOU 2000:77, 94; 131ff; SOU 2001:72, 230).
Det andra problemet är att vuxenvärden inte tar tillvara barns (kollektiva)
intressen samtidigt som barn (som kollektiv) saknar reella möjlighet att påverka
samhällets utformning. ”Man kan därför lite tillspetsat säga att barn – genom sina
begränsade möjligheter – diskrimineras på grund av ålder” (SOU 2001:72, 98). I
huvudbetänkandet återkommer Kommittén mot barnmisshandel bland annat till
att 1990-talets nedmontering av den svenska välfärden drabbat barn och deras
familjer: nedskärningar som särskilt drabbar barn kopplas implicit till en åldersdiskriminering av barn som grupp (SOU 2001:72, 100ff).

Riskgrupper, riskmiljöer, riskföräldrar, riskbarn
Hur görs då våld till en fråga på det här politikområdet? Vad är ”problemet” när
barn är utsatta, som för våld? I det offentliga tryck som granskats kan två huvudperspektiv urskiljas. I det första kopplas våld mot barn till föräldrars, vårdnadshavares och andra vuxnas attityder till barn och då specifikt till kroppslig bestraffning/aga. Denna form av våld mot barn framställs som ett minskande problem och Kommittén mot barnmisshandel menar att föräldrars bruk av ”kroppslig bestraffning” har sjunkit väsentligt samt att det skett stora förändringar i såväl
vuxnas som barns attityder under de senaste decennierna (SOU 2001:72, 127ff).
I det andra perspektivet kopplas barns utsatthet till vissa speciella grupper,
miljöer eller individer där det finns en förhöjd ”risk” för våld mot barn. Föräldrars eller barns ”personlighetsdrag, sjukdomar, funktionshinder” pekas ut som
förklaring. Kommittén mot barnmisshandel menar till exempel att ”svårartad
misshandel ofta är en del i ett starkt avvikande beteende hos en vuxen person till
följd av psykisk sjukdom eller karaktärsstörning – personlighetsdrag som sannolikt påverkas lite av generella attitydförändringar i samhället” (SOU 2001:72,
127. Se även SOU 2000:77, 89). Ett missbruk av alkohol eller narkotika, krimi-
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nalitet, liksom en psykisk ”sjukdom” eller ”utvecklingsstörning” gör här vissa
föräldrar till ”riskföräldrar” (SOU 2000:77, 85; SOU 2001:72, 296; Socialstyrelsen 1996). Vidare pekas ”unga med utländsk bakgrund” (SOU 2000:77, 60;
SOU 2001:72, 129) och ”familjeekonomin” ut (SOU 2001:72, 129).155 Familjens sociala och ekonomiska situation blir här en central förklaring till våld. Den
citerade förklaringen till de ökade anmälningarna av barnmisshandel under 1990talet ligger i linje med detta perspektiv: ”Det bedömdes som mycket osannolikt
att en ökning av den faktiska fysiska barnmisshandeln skulle vara mest påtaglig
bland socialt väletablerade grupper, särskilt i en tid där ekonomiska problem
särskilt drabbat de sedan tidigare svaga” (SOU 2001:72, 126).
Detta innebär att förklaringar som marginaliserats på området våld i nära
relationer blir centrala på området utsatta barn. Då frågan om mäns våld mot
kvinnor etablerades som ett politiskt problem definierades det inte bara som ett
brott, utan också som en fråga för social omsorg, vård och behandling, menar
Wendt Höjer (Wendt Höjer 2002, 100ff). Sedan tidigare var alkoholmissbruk
etablerat som förklaring till våld (Wendt Höjer 2002, 76ff, 105).156 Nu tillkom
också individuell (psykologisk) avvikelse, dåliga uppväxtförhållanden, relationsstörningar, symbiotiska relationer samt familjesituationen som förklaringar. Våldet förutsattes vara kopplat till en socialt, ekonomiskt och/eller psykologiskt utsatt situation (Wendt Höjer 2002, kapitel 4). Kvinnofrid formulerades som en
kritik av dessa perspektiv, även om kommissionen inte explicit distanserar sig
från det den kallar individualpsykologiska, socialpsykologiska och strukturella
förklaringar (SOU 1995:60, 106).157 På politikområdet utsatta barn återfinns dock
dessa förklaringar.
En av de riskgrupper som pekas ut är barn till ”misshandlade kvinnor”, ”misshandlade mammor” och/eller ”i familjevåld”. Sambandet mellan ”kvinnomisshandel” och ”barnmisshandel” lyfts fram i några av utredningarna (SOU 1998:31,
136; SOU 2001:72, 299ff). Det påpekas också att barn som ”bevittnar våld”
hittills inte uppmärksammats tillräckligt i arbetet med utsatta barn. I den definition av barnmisshandel som Kommittén mot barnmisshandel föreslår inkluderas
denna ”skadliga exposition” (SOU 2001:72, 122).
Fäders våld görs dock inte till problemet. Kvinnomisshandelsdiskursen kan
__________
155
I betänkandet från Kommittén mot barnmisshandel kopplas också ”unga med utländsk
bakgrund” till ”familjeekonomin”: utlandsfödda flickor omtalas som något mer utsatta
för sexuella övergrepp än svenska, ”men skillnaden försvinner när man tar hänsyn till
familjernas ekonomiska förhållanden” (SOU 2001:72, 129).
156
Se även Sutton (1998), särskilt kapitel 2 och 3.
157
En liknande utveckling kan ses i forskningen, samt i forskning och politik på andra
håll i västvärlden. Se Bacchi (1999, 164ff); Boasdóttir (1998, 33ff); Lundgren (1993,
255ff; 1997). Jfr. Sørensen (1994; 1998).
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visserligen sägas ha ett visst genomslag på politikområdet utsatta barn och mest
påtagligt vad gäller den ”nya” frågan barn som vittne till våld. På vissa ställen
benämnes också frågan på ett sätt som tangerar avhandlingens problemställning:
”pappa misshandlar mamma” återfinns på ett par ställen (t. ex. SOU 2001:72,
37). Samtidigt tenderar dock inte fadern, utan våldet ”i närmiljön” eller ”mellan
föräldrarna” att presenteras som problemet. I vissa fall framställs också båda
föräldrarna som ansvariga för en psykisk misshandel av barnet158:
Barnen försummas som regel av bägge föräldrarna. Pappan är en person
som hotar och slår, och barnen kan inte förlita sig på att mamman skall
skydda dem. Misshandeln är ofta så psykiskt nedbrytande att förmågan till
omsorg och omhändertagande sviktar. En kvinna i kris, passiviserad och
med låg självkänsla, har svårt att orka med föräldraskapet. (SOU 1998:31,
136)
Att barns utsatthet inte kopplas specifikt till fäders våld framgår särskilt tydligt
av de diskussioner som förs om sexuella övergrepp mot barn. Under 90-talet är
det 1998 års Sexualbrottskommitté som mest ingående behandlar denna fråga
(SOU 2001:14).159 I betänkandet från kommittén pekas visserligen fäder i viss
mån ut som förövare. Till exempel redovisas noggrant hur stor andel av de polisanmälda misstänkta förövarna som är kvinnor och män: drygt 99 procent är män
(SOU 2001:14, 76). Vidare uppges hur stor andel av de uppgivna förövarna som
är kvinnor och män, biologiska fäder, styvfäder, biologiska mödrar, styvmödrar
etcetera, i de studier som kommittén hänvisar till: i BRIS:s (Barnets Rätt I Samhället) studie är biologiska fäder den största gruppen förövare; i Rädda Barnens
studie är fäder den största gruppen förövare då barnet utsatts av någon som bodde i barnets hem (SOU 2001:14, 86, 95ff). Ur den redovisade statistiken framträder en bild där framförallt fäder är problematiska.
Kommittén tycks förutsätta att av de som begår sexuella övergrepp mot barn
är en majoritet män och vidare att dessa män i många fall är fäder. Antagandet
görs dock inte explicit och frågan om män/fäder som förövare diskuteras inte:
vare sig mäns eller fäders våld konstrueras som problemet.
Avsnittet om förklaringar till sexuella övergrepp mot barn inleds med en
kommentar om att förövare finns:

__________
158

I den definition av barnmisshandel som föreslås av Kommittén mot barnmisshandel
ingår att försumma barnet, passivt så väl som aktivt (SOU 2001:72, 120).
159
Det ingick inte i uppdraget till Kommittén mot barnmisshandel att behandla sexuella
övergrepp eftersom denna fråga behandlas på annat håll (Dir. 1998:105).
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[…] inom alla grupper. När det gäller sexuella övergrepp mot barn kan man
dock särskilja vissa grupper. När man gör det skall man dock framhålla att
det är skillnad om offret är en flicka eller pojke. Flickor utsätts oftare än
pojkar för sexuella övergrepp. När det gäller övergrepp mot flickor är det
som anmärkts tidigare dessutom vanligare att brotten äger rum i hemmet
och att de förövas av en familje- eller släktmedlem. (SOU 2001:14, 104)160
I stycket som följer på citatet upprepas tidigare refererade statistikuppgifter. Sedan går kommittén över till att diskutera ”pedofili” och ”den pedofila läggningen”, unga förövare samt i vilken utsträckning (olika kategorier av) förövare själva har varit utsatta för sexuella övergrep under uppväxten (SOU 2001:14, 104ff).
Då det gäller kön är det inte män eller fäder som explicit benämns. De frågor som
blir föremål för diskussion är andelen kvinnliga förövare (SOU 2001:14, 84ff)
samt konsekvenser av övergrepp, där kommittén citerar forskning som ”tyder på
att det är värst om det är modern som är förövaren. Modern tycks vara svårast
också att ange” (SOU 2001:14, 98). På så sätt flyttas fokus från män och fäder.
Förskjutningen av fokus från fäder förstärks genom att kommittén tenderar att
utgå från pojkars situation i sina diskussioner av sexuella övergrepp mot barn
och inte flickors (de senare utsätts oftare för övergrepp av ”familje- eller släktmedlemmar”) – trots konstaterandet att flickor utsätts oftare än pojkar. 161
Själva frågan sexuella övergrepp mot barn pekar alltså på ett sätt ut fäders
(sexuella) våld som ett problem, samtidigt som fäders våld inte konstrueras som
problemet. I materialet finns ytterligare exempel på detta mönster. Då Barnpsykiatrikommittén diskuterar misshandel och sexuella övergrepp benämns fäder
faktiskt explicit: ”[e]tt särskilt svårlöst problem gäller umgänge med barnet, när
den misstänkte är barnets far och han har frikänts av domstol men misstankarna
kvarstår. Prövning i domstol och överklaganden i dessa ärenden kan pågå i många
år, vilket är mycket påfrestande för barnet” (SOU 1998:31, 353).162 I de följande
__________
160

Se också SOU 2001:14, 95.
I inledningen av avsnittet om sexuella övergrepp mot barn påpekas att avsnittet till
stora delar bygger på en studie som genomförts vid Rädda Barnens mottagning för sexuellt utnyttjade pojkar: ”pojkmottagningen” (SOU 2001:14, 94ff).
162
Ett liknande mönster kan även ses i resonemang om konsekvenserna av lagstiftningen
om gemensam vårdnad och barns möjligheter att få vård och behandling efter att ha blivit
vittne till pappas våld mot mamma. Denna fråga pekar också ut fäders våld, utan att det
är fäders våld som formuleras som problemet. Jfr: ”Inte sällan avvisas dessa barn från
barn- och ungdomspsykiatrin om den vårdnadshavare som misstänks ha gjort sig skyldig till övergreppet eller övergreppen inte ger tillstånd till behandling” (SOU 2001:72,
269. Min kursivering). Ytterligare en fråga som implicit pekar ut fäder – genom att den i
första hand gäller fäder – är ”fall där en förälder dödat den andra föräldern” (SOU 2000:77,
87).
161
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förslagen benämns dock den fråga som ska hanteras som en misstänkt ”förälders
rätt till umgänge” (SOU 1998:31, 363).
För att återknyta till de föregående avsnitten vill jag peka på att på området
utsatta barn är det endast på ett fåtal ställen som separationer och skilsmässor
benämns eller impliceras. Barnets föräldrar framställs företrädesvis som kollektiv och antas leva tillsammans. Den passus som citeras ovan är ett av fåtalet
ställen där föräldrarna förutsätts vara eller framställs som separerade/skilda.163

Den patriarkaliska familjestrukturen och utsatta flickor
På politikområdet utsatta barn tenderar fäder som utövar våld att konstrueras
som förälder, föräldrar, vårdnadshavare eller vuxna. I det offentliga tryck som
ligger till grund för den här diskussionen finns dock ett exempel på att fäders
våld konstrueras som problemet. Det gäller frågan om flickors utsatthet i ”den
patriarkaliska familjestrukturen”. Med utgångspunkt i bland annat Integrationsverkets rapport Låt oss tala om flickor diskuterar LVU-utredningen den familjestruktur som anses vara ”förhärskande” bland många familjer ”som kommit till
Sverige från Mellanöstern, Nordafrika, vissa delar av Asien och Latinamerika”
(SOU 2000:77, 183).164 Den ”utmärks av att det är fadern som är överhuvud. Det
är fadern som enligt traditionen är huvudman och representerar sin familj både
internt och externt. Moderns roll är att vara förmedlare och förmildrare av makten från fadern och de äldre i familjen till barnen. […] I denna struktur ges pojkarna större rättigheter än flickorna. I vissa fall hindras flickorna från att studera
och utveckla sig” (SOU 2000:77, 183-184).
Här pekas en specifik form av faderskap (och moderskap) ut och problematiseras. Vidare kopplas denna version av faderskap till kontrollbeteenden och
våld, ”i synnerhet mot flickor”:
Barnen blir tolkar för familjen och språkrör ut i samhället i stället för pappan. Barnen lär sig att de har rättigheter vilket ytterligare hotar pappans
ställning. Konflikten med pappan går ofta ut över mamman som lever i ett
kraftfält mellan barnen och pappan. Det kan leda till kaos i familjen. Därtill
kan komma att pappan, som tidigare var familjeförsörjare, är arbetslös. I
__________
163

Ett annat exempel – som också kan tolkas som den separerade kärnfamiljsdiskursens
genomslag på området – är Barnpsykiatrikommitténs inledande diskussion om barns psykiska problem där frånvarande föräldrar, ”oftast fadern”, pekas ut som ett problem (SOU
1998:31, 53).
164
Integrationsverket fick i uppdrag att ”studera i vilken omfattning det förekommer
generations- och kulturkonflikter som får till följd att flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen söker samhällets stöd för att flytta hemifrån
eller att de drabbas av psykisk ohälsa” (SOU 2000:77, 185).
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stället kanske mamman har arbete. Pappans roll som förut var i toppen riskerar att hamna i botten. I detta läge finns stor risk att han börjar att utöva en
strikt kontroll över sin familj – i synnerhet flickorna. (SOU 2000:77, 187)
Samtidigt är det värt att notera att det är familjen som helhet – ”den traditionella
familjen”, eller den ”patriarkaliska familjestrukturen” – som är utgångspunkten.
Vidare att konflikter mellan fäder och döttrar benämns ”kulturkonflikter”165 och
att det inte är kön utan snarare ålder som tenderar att pekas ut som problemet: i
betänkandet talas även om ”generationskonflikter”. Slutligen att det inte är ”patriarkala fäder” som får en egen rubrik i betänkandet, utan ”utsatta flickor” (SOU
2000:77, 185). Fokus förskjuts från faderskapet/fäder/förövare till de flickor på
väg ut ur barndomen som utsätts för våld: det är frågan utsatta flickor som den
offentliga politiken får att hantera (Se även Skr. 1999/2000:137).

Finns ”svenska” våldsamma fäder?
På politikområdet våld i nära relationer konstrueras fäder som använder våld
som våldsutövande män; på politikområdet separationer konstrueras fäder som
icke-våldsamma. Som problemet är diskursivt konstruerat kopplas det inte till
positionen far. Fäders våld kan därmed inte bli ett centralt problem på något av
dessa politikområden. Våldsamma fäder finns inte som begrepp, det ligger inte i
diskurserna. 166
På politikområdet utsatta barn är bilden något mer komplicerad. Där konstrueras våldsutövande fäder antingen som ingående i kollektivet föräldrar, som
socialt eller psykiskt utsatta/avvikande förövare/föräldrar/vuxna eller som fäder
i ”patriarkaliska familjestrukturer”. I det senare fallet kopplas våld till faderspositionen. Samtidigt etnifieras det: våldsutövande fäder konstrueras som andra än
fäder från den (svenska) etniska majoriteten.

Politiken i familjerättspraktiken
För att sammanfatta analysen i den första empiriska delen vill jag koppla lagstiftningen och den offentliga politiken till domstolarnas praktik. Luckor och oklarheter i förarbetena i lagstiftningen om våld och vårdnad, boende och umgänge
ger ett stort handlingsutrymme för domstolarna då politiken ska omsättas i rätts__________
165
Här kopplas alltså (invandrade) fäders kontrollbeteende och våld till en övergång från
”det patriarkaliska, traditionella” till det ”svenska”. Se vidare kapitel sju. Jfr. Sørensen
(1994; 1998; 2001).
166
Tack till Maud Eduards för inspiration till rubriken ovan och frågan (Eduards 1998).
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praxis. Våldsutsatta mödrars och misshandlande fäders ställning i landets rättssalar får också stor betydelse. Hur praxis utvecklas bör bli föremål för en egen
studie, men ur den information som finns tillgänglig kan man dra vissa preliminära slutsatser.
Mycket talar för att även om en far som misshandlat barnets mor i princip
inte automatiskt ska anses som en tillräckligt god vårdnadshavare, så förutsätts i
praktiken att en våldsam far är en tillräckligt god vårdnadshavare – och umgängesförälder – tills motsatsen bevisats (Eriksson 2001b. Jfr. Rejmer 2002, 150;
2003, 131). I och med att lagstiftning och förarbeten har ett så starkt fokus på
gemensam vårdnad och umgänge placeras bevisbördan på utsatta mödrar om de
inte vill ha gemensam vårdnad eller inte tycker att umgänget är ordnat på ett sätt
som är tryggt för barnen. Då utgångspunkten är att det bör vara umgänge och
gemensam vårdnad, blir det mödrarna som måste visa att det finns tillräckligt
starka skäl som talar emot ett umgänge, eller tillräckligt starka skäl som talar
emot gemensam vårdnad (Schiratzki 1997). Våldsutövande fäder måste inte visa
att de är tillräckligt samarbetsvilliga, respektfulla och trygga för att komma ifråga som vårdnadshavare eller umgängesföräldrar. Det är inte de som måste visa
att gemensam vårdnad och umgänge är tillräckligt tryggt och bra, trots tidigare
våld mot barnens mödrar.
Vid bedömningar av vad som är barnets bästa ska alltid risken att barnet
utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, eller annars far illa beaktas (6 kap.
2a:2§ FB). Då denna bestämmelse infördes skrev Lagutskottet att det inte behöver vara ”ställt utom allt tvivel” att barnet far illa, utan ”det räcker med att det
föreligger konkreta omständigheter som talar för att det finns risk för det” (LU
1992/93:22, 22). Det är med andra ord inte brottmålens stränga beviskrav som
ska gälla i tvister om vårdnad, boende eller umgänge, utan rätten ska göra en
helhetsbedömning av kontakten mellan förälder och barn. Den bedömningen ska
inkludera en riskbedömning (Nordborg 2002).
Frågan är dock vilka beviskrav som ställs. Domstolarnas praktik har kritiserats från kvinnojourer och instanser som arbetar med utsatta barn för att inte ta
tillräcklig hänsyn till fäders våld.167 Av en undersökning av överrättsdomar framgår att inte ens en tidigare dom rörande misshandel (av modern) är en garanti för
att ensam vårdnad bedöms vara det bästa för barnet (Boqvist och Barnombudsmannen 2002).168 Inte i något av de undersökta fallen har domstolen ansett påståenden om våld, hot eller sexuella övergrepp (mot modern och/eller barnen) vara
styrkta. Det framgår att domstolen inte gjort någon egen utredning av uppgifterna om våld, utan avfärdat påståendena. Enligt en avhandling om tingsrättens hand__________
167
168

Se t. ex. Lindberg (1999); Nordenfors (1996; 2001); Metell (2001); ROKS (1999).
Se även Nordborg (2002); SVT (2001); Wallin (2000).
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läggning av vårdnadskonflikter ”tillmäts inte misshandel mellan föräldrarna någon betydelse om den inte har fastställts i en dom och initierats innan själva
separationen påbörjats. Inte heller beaktas om barnet har bevittnat eller hört misshandeln” (Rejmer 2003, 131).169 Brottmålslogiken tycks slå ut risktänkandet. Det
är visserligen möjligt att tolka detta som att det anses viktigare att barn har tillgång till sina fäder än till skydd, men det tyder också på att i praktiken går fäders
intressen före barns och mödrars.

Fäders tillgång till barn och mödrar
Politiken om föräldraskap, separationer och skilsmässor är ett viktigt redskap
såväl i projektet att skapa en jämställd arbetsdelning och en ”ny far”, som för
tillvaratagandet av barns bästa. Denna könsneutralt formulerade politik har uppenbart könade konsekvenser. I Sverige kan en far idag hämta stöd för sina krav
på vårdnad och umgänge i offentliga diskurser om jämställdhet och han kan också aktivera juridiken för att få tillgång till sina barn. När det gäller fäders våld
mot mödrar är de juridiska instrument en mor kan använda för att skydda sig
själv och/eller barnen begränsade, om inte i teorin så i alla fall i praktiken.
Den separerade kärnfamiljen förefaller alltså vara en institution som är mer
privat när det gäller ingripanden för att motverka fäders övergrepp än vad gäller
ingripanden för att underlätta fäders kontakt med barn. Familje-/jämställdhets-/
pappapolitiken skapar därmed en kontext som är möjliggörande för fäders tillgång till barn, men hindrande när det gäller arbete mot fäders våld och skydd av
mödrar och barn efter skilsmässor och separationer (Eriksson och Hester 2001,
787).
Som framgår av denna empiriska del har detta förhållande inte formulerats
som ett politiskt problem, det vill säga som ett problem som kräver kollektiva –
och inte individuella – löningar. Tystnaden kan ses som en effekt såväl av den
separerade kärnfamiljsdiskursen, som av Barnperspektivet och kvinnomisshandelsdiskursen. På området separationer finns en bristande diskussion om de fall
där fadersnärvaro och sammanhållandet av familjen efter separationer har negativa konsekvenser för barn och mödrar. Makt knuten till faderspositionen problematiseras inte. På området utsatta barn är sammanlevande föräldrar utgångspunkten och här finns en bristande problematisering av den kända överlappningen
__________
169

Se även Gumbel (2003) om hur uppgifter om fäders våld transformeras och osynliggörs genom den rättsliga processen: medan det t. ex. omtalas konkret, som ”knytnävsslag” eller ”strupgrepp” i utredningarnas referat av samtal med mödrar, blir samma våld
abstrakta ”konflikter” eller ”relationssvårigheter” i tingsrättens och hovrättens motiveringar. Gumbel menar att den våldsutövande aktören – fadern – gradvis försvinner ur
skrivningarna och att ju längre den rättsliga processen fortskrider desto mer oklart blir
det vad som hänt och vem som gör vad mot vem.
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mellan fäders våld mot mödrar och mot barn samt av makt knuten till kön. På
området våld i nära relationer utgår politiken från våld i heterosexuella parrelationer. Också här finns en bristande problematisering av överlappningen mellan
fäders våld mot mödrar och mot barn, liksom en bristande problematisering av
makt knuten till ålder (vuxna och barn) och släktskapsrelationer och -positioner.
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Del II
Fäders våld i mödrars liv efter
separationer
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5. Separation – en oändlig historia?
Hur kan mödrars liv gestalta sig under och efter separationer från våldsamma
fäder? Vad kan det betyda att den före detta partner som utövat våld också är
medförälder? Hur kan det vara att som våldsutsatt mor möta socialtjänsten, inklusive familjerätten? Härnäst följer två kapitel som tillsammans utgör avhandlingens andra empiriska analysdel. Båda bygger på intervjuerna med de separerade mödrarna. Syftet är att belysa vad fäders våld kan betyda för – och hanteras
i – mödrars liv efter separationer samt vad kön, släktskap och ålder betyder för
mödrars hantering av fäders våld.
I det här första kapitlet rekonstrueras våldsutsatta mödrars situation under
och efter separationer samt i mötet med myndigheter. Tanken är att kapitlet ska
ge en bild av några av de effekter den offentliga politiken kan få i separerade
våldsutsatta mödrars liv. Tolkningarna ligger nära de intervjuade mödrarnas egna
tolkningar och definitioner av problem. I det följande kapitlet (sex) tar jag ett
steg längre ifrån informanternas egna tolkningar och fördjupar diskussionen av
konstruktioner och konstruerandet av kön, släktskap och ålder.
Som redan framgått (kapitel två) uppfattar jag begreppet berättelse som helt
centralt för att förstå det meningsskapande som pågick i intervjusamtalen mellan
mig och informanterna och för den vidare tolkningen av intervjumaterialet. Metodkapitlet har redan kortfattat berört min förståelse av intervjuerna med denna
informantgrupp som berättelser – där olika händelser ordnas kronologiskt och
där kronologin är av central betydelse för tolkningen av olika handlingar och
händelser:
Våre fortolkninger av andres handlinger er forankret ikke bare i hva de gjør
her og nå, men i våre kulturelle forestillinger om sosiale forløp, posisjoner
og relasjoner. Våre forestillinger om årsak, sammenheng og meningsfulle
handlingsrekker tar form av fortellinger, en handling gis mening ved at den
plasseres i en videre sammenheng som strekker seg over tid. (Frønes 2001,
67)
Det här kapitlet inleds med ett par avsnitt som närmare redogör för hur jag förstår
berättelser och för de analytiska ingångarna till mödrarnas berättelser. Därefter
följer ett par avsnitt där jag rekonstruerar mödrarnas situation efter separationen
och diskuterar hur den situation de berättar om kan förstås. Därnäst fokuserar jag
mödrarnas berättelser om möten med socialtjänsten och familjerätten. Här an-
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vänder jag begreppen bekräftelse respektive förnekande av den egna verklighetsdefinitionen för att förstå informanternas berättelser om sin situation i möten
med myndigheter. Kapitlets avslutande avsnitt återkommer till frågan om vad
fäders våld betyder för, och hur det kan hanteras i, mödrars liv efter separationer.

Berättade erfarenheter
I intervjuerna skapar och förmedlar informanterna en förståelse av såväl sig själva som vad det är som har hänt. I det här fallet har informanternas tolkningsprocess pågått under en viss tid och i olika sammanhang innan intervjun, och den har
sedan fortsatt i min och informanternas dialog med varandra. De erfarenheter
som intervjuerna förmedlar är med andra ord en produkt också av min och informanternas interaktion, dialog, och mötet mellan våra olika tolkningar. Erfarenheterna är tolkningar. De ”finns” genom intervjusamtalen mellan mig och informanterna, men inte som något ”i sig”. Andra intervjusamtal skulle med största
sannolikhet skapa åtminstone delvis andra erfarenheter. Intervjumaterialet ger
alltså tillgång till mödrarnas situation som erfarenhet och inte som en självständig verklighet oberoende av tolkning.170
Jag utgår också från att mödrarnas situation har en temporal dimension och
att den kan förändras över tid. Min rekonstruktion avser en del av ett livslopp i ett
specifikt historiskt sammanhang. Denna del av livsloppet kan vara olika lång i
kronologisk tid mätt. De flesta av informanterna separerade för fyra till sex år
sedan (vid intervjutillfället). För den informant med färskast erfarenhet av separationen ligger den drygt ett år tillbaka i tiden, men för några är tiden ”efter
separationen” en period som pågått tio eller femton år. De erfarenheter som förmedlas i intervjuerna får därför karaktär av återblickande tolkningar i större utsträckning än de skulle haft om intervjuerna haft ett mer begränsat nutidsfokus.
Den mening som olika händelser och steg i livsloppet har i mödrarnas berättelser konstrueras alltså idag (vid intervjutillfället) och den har ingen enkel koppling till den mening händelser hade (de tolkningar informanterna gjorde) då de
verkligen hände (Mishler 1997, 78). Både informanterna och jag kan med andra
ord förstås som sysselsatta med rekonstruktioner. De intervjuade mödrarna valde
till exempel att berätta om vissa händelser och utesluta andra för att förmedla det
som de tyckte var viktigt givet sin förståelse av sig själva och sin situation idag.
Jag uppfattar det som att de även ansträngde sig för att tala om det som jag tyckte
var viktigt och att vi tillsammans försökte skapa en ”begriplig och meningsfull”
__________
170

Både jag och informanterna tar givetvis med oss erfarenheterna som skapats genom
intervjun, vilka i sin tur finns med i och omformas (på var sitt håll) genom informanternas och mina tolkningar efter intervjutillfället.

102

I skuggan av Pappa.pmd

102

2007-01-29, 10:14

historia, för att säga det med Elliot Mishlers ord (1997, 78). Uttryckt på ett annat
sätt kan man säga att det förlopp, de händelser, handlingar och relationer som
mödrarnas berättelser handlar om – det berättade (Hydén 1997, 22) – inte är en
självständig, objektiv verklighet, eftersom vissa handlingar, händelser och episoder kan uteslutas och andra formas om. ”I så motto skapas ’det berättade’ av
’berättelsen’ ” (Mishler 1997, 78. Se även Öberg 1997, 69).
Det här kapitlet diskuterar alltså retrospektiva tolkningar av det levda livet
och inte verkligheten ”i sig”. Med tanke på den status av sanning som ”verkligheten” kan ges både i vetenskapliga och vardagliga sammanhang kanske det kan
vara på sin plats att påpeka att vare sig det handlar om vetenskapliga eller mer
vardagliga beskrivningar av ”vad som verkligen har hänt” så har vi att göra med
tolkningar. Vidare vill jag problematisera tanken att tolkningar som ligger nära
händelser i tid också ligger närmare ”sanningen”. I vissa fall kan den retrospektiva (om)tolkningen av ”vad som hänt” representera det levda livet på ett sätt
som jag uppfattar som mer rättvisande än tidigare tolkningar. Före 1965 ”fanns”
inte våldtäkt inom äktenskapet i Sverige, åtminstone inte enligt lagstiftningen.
De kvinnor som efter att fenomenet våldtäkt inom äktenskapet blivit juridiskt
giltigt omtolkat tidigare namnlösa upplevelser av oönskad och/eller påtvingad
sexuell kontakt med sin make till erfarenheter av våldtäkt ger som jag ser det en
mer rättvisande bild av sitt levda liv.
Ett annat exempel gäller sexuella övergrepp mot barn, vilka kan förstås som
sexualiserade asymmetriska maktrelationer, där förövaren har tolkningsföreträde och makt att definiera situationen (Mellberg 2002, 152ff). I sin avhandling om
mödrars situation då deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder tar Nea
Mellberg fram giltiggörande och ogiltiggörande som ett centralt begreppspar
för tolkningar av övergreppserfarenheter. Övergreppserfarenheter är inte ”rena”
upplevelser utan resultat av en social, språklig och kroppslig tolkande process i
ett socialt och kulturellt sammanhang som ger utrymme för olika förståelser av
vad som skett (Mellberg 2002, 152ff). Mellberg är här bland annat inspirerad av
Halldis Leiras diskussion om hur kulturella tabun, till exempel mot att som barn
prata om upplevelser av pappas våld mot mamma i sitt hem, leder till att trauman
blir ogiltiga och därmed osynliga både för den som är utsatt och för människor
runt omkring (Leira 1990). Mellberg menar att ogiltiggörandet av ett övergrepp
betyder att det händer något mer än att barnets upplevelser (det som har hänt)
görs osynliga för omvärlden, upplevelserna upphör subjektivt att existera (Mellberg 2002, 154ff). För att händelsen ett sexuellt övergrepp ska kunna förmedlas
som erfarenhet krävs därför att den giltiggörs som övergrepp i en efterföljande
tolkningsprocess som tar formen av en giltiggörande process (Mellberg 2002,
154). Denna process är enligt Mellberg med nödvändighet en socialt interaktiv
process (Se också Leira 1990). Ett barn utsatt för övergrepp behöver helt enkelt
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intersubjektiv bekräftelse på att det som har hänt verkligen har hänt för att barnet
ska kunna tolka och tala om övergreppen. En retrospektiv tolkning av något som
ett sexuellt övergrepp, skapad genom en giltiggörande dialog med, till exempel,
en forskare eller terapeut, kan med andra ord ge en mer rättvisande bild av det
som hänt än tolkningar som ligger nära definitionen i situationen. I den maktasymmetriska övergreppssituationen kan handlingar till exempel vara definierade som lek, tröst eller att ”det inte hände någonting”.171
Att jag vill problematisera tanken om en enkel korrespondens mellan verklighet och berättelse betyder inte att jag avvisar tanken att det är meningsfullt att
försöka analysera en verklighet utanför texten och därför helt vill ge upp tanken
om att uttala mig om våldsutsatta och separerade mödrars liv utanför deras berättelser (jfr. Öberg 1997, 75ff).172 Jag menar att det finns kopplingar mellan informanternas tolkningar och berättelser och de realiteter, de liv, som representeras i
intervjusamtalen och genom berättelserna. I avhandlingen försöker jag därför
hitta sätt att hantera förhållandet mellan berättelsen, tolkningen och berättandet i
intervjusituationen, och det berättade, den situation, de handlingar, händelser och
relationer mödrarna talade om.
Valet att rekonstruera det berättade, informanternas situation och livslopp,
ur intervjuerna med de våldsutsatta mödrarna hänger ihop med forskningsläget
och det kunskapsbehov jag pekar på i avhandlingens inledande kapitel, bland
annat att separerade mödrars beskrivningar av problem i mötet med socialtjänst
__________
171

Se Mellberg (2002, Kap. 6) för en mer utförlig diskussion. I sin intervjustudie av
vuxna kvinnor som i barndomen utsatts för sexuella övergrepp av fäder närmar sig Kerstin Rathsman frågan om tolkningar i övergreppssituationen från en annan synvinkel (Rathsman 2000). Med symbolisk interaktionism som teoretisk ram tolkar hon det som att i
själva övergreppsögonblicken har förövaren tillgång till interaktion, rolltagande, utbyte
av symboler och den generaliserade andre på ett helt annat sätt än vad offret har.
Därigenom kan förövaren konstituera ett situationsdefinierat jag och därmed ett intakt
och fungerande jag med medvetna minnen från övergreppen. Det kan inte offret på samma sätt. Rathsman menar att offrets ”I” lämnar ”me” i övergreppssituationen och därför
måste offrets minnen återerövras genom en retrospektiv berättelse av vad som hänt, för
att den som varit utsatt för sexuella övergrepp ska kunna utveckla ett mer intakt och
fungerande jag utan ”svarta hål” från övergreppen. Även resultaten från denna avhandling problematiserar antaganden om att tolkningar som ligger nära situationen, både definitionsmässigt och i tid, med nödvändighet är mer sanna tolkningar.
172
I det här sammanhanget vill jag också påpeka att berättelser är kulturprodukter och ”i
sig” en verklighet. Vidare betraktar jag informanternas berättelser som å ena sidan skapade i ett specifikt sammanhang, i intervjusamtalet mellan mig och informanterna, och å
andra sidan som relaterade till en mängd processer och relationer, där relationen till mig
bara är en (se också Frønes 2001, 87ff; Öberg 1997, 74). Det gör att analysen av berättelser kan ge insikt i dessa processer och relationer.
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och familjerätt sannolikt är underrepresenterade i det offentliga samtalet om hur
det svenska välfärdssystemet fungerar.

Mödrarnas berättelser
Innan jag går in på analysen av vad mödrarna berättar (om) vill jag kort säga
något mer allmänt om berättelsernas karaktär. Informanterna och jag har tillsammans skapat övergripande livsberättelser med många delberättelser om olika händelser, handlingar och relationer.173 De övergripande berättelserna handlar om
informanternas livshistoria: hur de träffade sin före detta partner, hur livet utvecklades till ett liv med barn, hur de utsattes för våld, separerade, hur de kom i
kontakt med socialtjänst och familjerätt, samt hur livet utvecklats fram till intervjutillfället. Dessa teman förekommer med vissa variationer. För en del informanter börjar berättelsen med ett liv med en manlig partner och handlar sedan
om hur livet utvecklades till ett liv med barn och en medförälder – där våldet
kom in någonstans på vägen – till separation, och för ett par av informanterna så
småningom till ett liv med en ny manlig partner, nya barn och en ny medförälder.
För andra informanter börjar berättelsen med att de redan hade barn och en medförälder, och berättelsen handlar om hur livet utvecklades till ett liv med en ny
manlig partner, och nya barn och därmed en också ny medförälder – där våldet
kom in någonstans på vägen – till separation, och så vidare.
Forskningssammanhanget har en avgörande betydelse för dessa berättelsers
struktur. Till exempel har de en ganska tydlig början i ”hur relationen började”
och slutar mitt i en pågående process, vid intervjutillfället. Början på berättelsen
är skapad genom intervjun. Då jag genomförde intervjuerna var jag intresserad
av ”bakgrunden” och ställde en del frågor om den, bland annat hur och när våldet
i relationen börjat och utvecklats. Jag frågade också aktivt om hur relationen
börjat, men gick inte längre tillbaka än så. I de flesta fall tycks mitt val sammanfalla med informantens tolkning av hur det började, men ett par informanter återkom till händelser som ligger ännu längre tillbaka, i vissa fall i barndomen. Berättelserna har alltså strukturerats av den typ av intervju som genomfördes och en
friare intervjuform hade möjligen resulterat i en något större bredd bland annat i
beskrivningar av hur det började än som nu blev fallet. Av utrymmesskäl har jag
i analysen valt att fokusera informanternas berättelser om livet närmast före och
efter separationen.
__________
173
Mer allmänt kan livsberättelse definieras som en berättelse eller samling berättelser
som bygger på personens eget liv, där den person som berättar är representerad som
berättelsens subjekt och där hon själv definierar vad som ska och inte ska inkluderas i
berättelsen (Öberg 1997, 15). För en mer utförlig diskussion, se Öberg (1997).
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Forskningskontexten har en avgörande betydelse även för berättelsernas innehåll. Genom de teman jag formulerat i intervjuguiden (se Bilaga 3) är berättelserna strukturerade kring tre slags händelser i livshistorien: våld från medföräldern,
både medan han var informantens partner och efter separationen, själva separationen, samt kontakter med socialtjänsten och familjerätten.

Berättarpositionen
I sin avhandling om biografi och åldrande pekar Peter Öberg på att livsberättelser kan ses som försök att förklara nuets jag och den utveckling som lett till
denna (Öberg 1997, 15). Nuets självbild och den position varifrån informanterna
berättar sin historia strukturerar berättelsen. I den här studien berättar informanterna om sina liv som våldsutsatta kvinnor och mödrar. Som kommer att framgå
talade samtliga informanter inte bara om sig själva som utsatta, utan också om
sina barn som utsatta på ett eller annat sätt. Samtliga berättar sin historia som
våldsutsatta kvinnor och som mödrar till utsatta barn. Jag rekonstruerar med andra ord en grupp mödrars situation då de definierar sig själva som våldsutsatta och
mödrar till utsatta barn. Detta har visat sig vara mycket viktigt och jag återkommer till betydelsen av berättarpositionen och situationen som våldsutsatt mor till
utsatta barn.

En process i flera faser
Informanterna skapar och förmedlar alltså en förståelse av såväl sig själva som
vad det är som har hänt. Denna förståelse präglas naturligtvis av deras livshistoria: hur livet har gestaltat sig före och efter de händelser de berättar om. Ett
exempel på att livshistorien kan prägla retrospektiva tolkningar är själva bestämningen av separationen. Vad är en separation? Är det en rumslig distans genom
eget boende? Är det när kärleksrelationen eller den sexuella relationen upphör?
När ”är” jag separerad? Är det när jag uppfattar att jag lever ett självständigt liv:
när jag uppfattar att det inte är min före detta partner utan jag själv som ytterst
beslutar om min situation? Vilka betydelser kan separation ha om vi frångår juridikens formella definition där både skilsmässa och separation är entydiga händelser med ett klart före och efter? Hur beskriver informanterna separationen
(och eventuellt skilsmässan) från partnern/medföräldern som utsatt dem för våld
och sin situation efteråt? Vad betyder separation i separerade (och i vissa fall
skilda) och tidigare våldsutsatta mödrars berättelser?
Jag inledde flera intervjuer med att säga något i stil med ”Du kanske kan
börja och berätta litegrann, vad var det egentligen som hände när ni separerade?
Lite bakgrundshistoria och så där. Var det någonting som hade hänt precis då?”.
Mödrarnas svar kan sägas befinna sig i olika lägen längs ett kontinuum där informan-

106

I skuggan av Pappa.pmd

106

2007-01-29, 10:14

ter vid ena ytterpunkten klart definierar separationen som en specifik händelse – att
flytta isär – medan de vid den andra ytterpunkten beskriver separationen som något
som pågått under en längre tid och ”mognade fram gradvis” – som en längre process.
De flesta informanter befinner sig dock någonstans mitt emellan och beskriver separationen både som en specifik händelse, och som en längre process som kan ha
inkluderat såväl tidigare flyttar som andra försök att förändra livssituationen, till
exempel att uppsöka familjerådgivning eller behandlingshem för familjer.
Ett exempel på ”både-och”-beskrivningar kommer från informanten Annika.
För fem år sedan separerade hon från sin dåvarande make. Hon beskriver det
först som att separationen hände vid det misshandelstillfälle då hon hamnade på
akuten och därefter inte flyttade hem igen. När jag lite senare i intervjun frågade
om hon begärde skilsmässa efter det svarade hon:
Annika: Det hade jag gjort lite innan faktiskt. Därför att jag hade blivit misshandlad innan också, fast inte så gravt. Då hade jag lagt in om skilsmässa,
kontaktat advokat, och liksom att... ”jag gör slag i saken om du inte ändrar
dig”. Så det hade jag lagt in om […]. För då hade jag väl... fått ganska
många slag även i det skedet. Och då liksom, ”jag fullföljer om du inte gör
någonting åt det här”. Vi försökte ju och vi var på familjerådgivning och vi
var, ja vi var hos kuratorer och vi var lite hitan och ditan och det skulle vara
bättring och ändring och... För jag hade ju ... vid ett tillfälle hade jag ju
flyttat hem till min syster och hennes sambo.
Maria: Så de visste ändå om hur illa det var?
Annika: De visste det. […] Så då bodde jag hos min syster. Och då var det ju
att jag, ”nej ingen mer än vi kan ju gå igenom detta, vi får ju lösa detta
tillsammans och så”. Så jag kom ju hem igen. Och det var utifrån det vi gick
hos kuratorer och familjerådgivning och allt.
Sådana ”både-och”-beskrivningar kan tolkas som uttryck för att mödrarna retrospektivt försöker förstå och förmedla just en process. Processer är inte lätta att
klä i ord, och ett sätt att gestalta dem i en berättelse är att lyfta fram konkreta
händelser som kan symbolisera olika steg i processen. Framförallt tycks flytt och
upprättande av rumslig distans symbolisera slutet på relationen.174 Vidare kan
__________
174

I det perspektivet kan en före detta partners överskridande av den rumsliga distansen
symbolisera och upplevas som ett försök att upphäva separationen och/eller ett underkännande av beslutet att separera. Informanternas berättelser pekar på att överskridanden
av rumslig distans dels kan vara direkt kroppsliga, som när en före detta partner mot
informantens vilja sökte upp henne utanför och i hennes hem. De kan också vara förmedlade av ett medium, som när en annan före detta partner mot informantens vilja gjorde sig
närvarande i hennes hem genom upprepade telefonsamtal och meddelanden på telefonsvararen.
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separationen i retrospektiv sägas ha ”hänt” vid en viss tidpunkt: fem år senare
framstår den flytt som skedde i samband med ett speciellt misshandelstillfälle –
och inte en tidigare flytt då Annika återvände hem – som Separationen.

Ur relationen – ur våld
”Både-och”-beskrivningarna kan också förstås som att informanterna försökte
förmedla att separation är något mer än bara den rumsliga distansen genom en
flytt, som ju i sig inte behöver betyda slutet på en relation, och som en betoning
av känslomässiga dimensioner. I det perspektivet kan en flytt förstås som en markör
av slutet på en känslomässig process. Detta var också en bild som några av informanterna förmedlade. I andra intervjuer framstod det som att den rumsliga separationen kommit i början av eller någonstans mitt i en känslomässig process som
sedan pågick under lång tid. Vid intervjutillfället (för de flesta informanter alltså
fyra till sex år efter separationen) förmedlade dock samtliga att relationen till
mannen var avslutad, att ”banden är avklippta”. Min tolkning är att alla, utom
möjligen en, framställde relationen som avslutad för deras del.
I sin avhandling diskuterar Nea Mellberg relationen till fadern som central
för mödrars tolkningar av om sexuella övergrepp mot deras barn förekommit
eller inte. Mellbergs slutsats är att så länge informanten har en egen positiv relation till barnets far som hon vill värna om – är ”i” relationen – innebär det ett
mycket svårt ställningstagande att tro på barnet och helt eller delvis avvisa faderns definition av situationen – att övergrepp inte förekommit. Det är först när
hon själv är ”ur” relationen som hon börjar förstå att barnet är utsatt för övergrepp (Mellberg 2002, 265. Se även Lundgren m. fl. 2001, 36). Mellberg analytiska grepp är klargörande. Samtidigt står det klart att en skarp distinktion mellan
i och ur relationen inte förmår fånga nyanserna i mitt material. För att belysa
dessa diskuterar jag i de följande avsnitten i och ur relationen i förhållande till i
och ur våld (se vidare nedan).
Med inspiration från Mellberg kan ur relationen användas för att benämna en
fas då modern själv inte längre har en relation till fadern som hon värnar om utan
har givit upp tanken på honom som partner. Att en känslomässig separation från
medföräldern/den före detta partnern kan vara en lång process får här exemplifieras av Annika som i intervjun reflekterade över att hon ”fortfarande” kan benämna honom som ”min man”:
Maria: Eftersom vi ändå pratar om det, hur gammal är du, […]?
Annika: Nej, jag blir […]. Och min man är ju […] (Paus) Min man! Jag
säger fortfarande min man. Ibland. (Paus) Jag har fortfarande väldigt svårt
att sätta min exmake som samma person. Jag har min exmake, min gulliga
exmake där, och så har jag en människa som heter Mikael i den andra han-
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den. Liksom, det är för mig inte samma människa. Men egentligen är det ju
det, det är ju samma hand va´ men, jag kan inte få ihop dem ännu. Tillsammans. Jag kan inte det. […] jag kan inte förstå vad som har hänt egentligen.
Förstå det kan jag nog kanske aldrig göra. Men... ta en bit i taget.
Ovan kopplas i och ur relationen till positiva aspekter av en relation: att ha en
relation som man värnar om och en önskan om en kärleksrelation och en sexuell
relation. Ett ur betyder då bland annat att sluta tänka på/tala om mannen som
möjlig partner, att ge upp försöken att skapa och upprätthålla ett ”kärleks-vi” och
sig själv och mannen som ett par: att ge upp ”par-projektet”.175
Separation har dock mening också i relation till negativa aspekter av relationer. För mödrarna i min studie innebar relationen även fysiskt, psykiskt och i
några fall sexuellt våld. De flesta, men inte alla, talade om sig själva som initiativtagare till separationen eller skilsmässan, ibland efter påtryckningar från föräldrar och/eller andra utomstående.176 Ett genomgående tema i materialet är att
medförälderns/den före detta partners våld framställs som orsak till separationen.
I vissa fall talar informanterna om specifika misshandelstillfällen som den
direkta orsaken till separationen. I andra ger de uttryck för en förståelse där medförälderns/den före detta partners våld och beteendemönster som helhet var avgörande för relationens slut. Om beslutet att lämna sin make sa till exempel Christina så här:
Ja, vi hade varit isär en gång förut […]. Då flyttade ungarna och jag in till en
lägenhet. Och det gjorde vi väl... vi var inte ifrån varandra så länge eftersom
han försökte ta livet av sig då. Och hamnade på psyket […]. Sedan flyttade
vi tillbaka hit för att prova igen. Han lovade att inte slå mig och så där. […]
Sedan flyttade jag […] med barnen... till kvinnojourens lägenhet […]. Han
hade faktiskt inte slagit mig på de åren, men han tryckte upp mig mot väggen och... Med knytnäven framför ansiktet så här. Och det var en massa
sådant att han... lurade att han skulle ta livet av sig och satt uppe... man
hörde hur han sköt. Då sköt han ut genom fönstret men man trodde att han
sköt sig själv. Sådana grejer höll han på med mycket. Och likaså tog bilen
och stack och tog med sig bössan och spritflaska och så kom han tillbaka
med bredsladd […] och bara rusade upp för trappen och man låg där och
__________
175

Se Berg (2002); Martinsson (1997); Røthing (2000; 2002).
En informant sa att det var medföräldern/den före detta partnern som tog initiativ till
separationen. Som framgår av nästa avsnitt framställde en av informanterna separationen
främst som en konsekvens av socialtjänstens hot om att omhänderta barnen.
176
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bara... visste inte om han skulle skjuta ungarna eller mig först. Vem han
skulle ta först. Så var det många gånger. Så när vi skulle skilja oss den här
gången, då hade jag tagit kontakt med en advokat. För det gick ju liksom
inte. Även om han inte slog mig så var det så... Jag fick inte göra någonting.
Jag fick inte gå ut och gå med mina väninnor eller någonting. Han skulle
vara med mig jämt. Han var tjurig när han kom hem ifrån jobbet och han var
tjurig jämt. Det kunde ta... en och en halv vecka som han inte sa ett ord på.
Svarade inte på tilltal eller någonting. Julaftnar kunde han ligga hela... hela
julhelgen. Och inte gå upp ur sängen. Bara gå ner och ta lite mat och gå och
lägga sig igen. Så då kontaktade jag en advokat […].
Det kan vara värt att notera att våld här tycks betyda fysiskt våld och att ”trycka
upp mot väggen med knytnäven framför ansiktet” inte ingår i kategorin. Även om
informanten inte definierar medförälderns/den före detta partnerns beteende som
att ”slå”, förmedlar hon en bild av att det var detta beteendemönster, den våldsatmosfär det skapade, och den dominans och den kontroll han utövade, som hon
inte kunde leva med. Därför bestämde hon sig för att skilja sig. Separationen och
skilsmässan kan här förstås som en strategi för att komma ur våld. Önskan att
avsluta relationen var en önskan att slippa ifrån våld – inklusive psykiskt våld,
hot och kontroll – från den dåvarande partnern. Ur betyder i det här sammanhanget att inte längre leva med någon form av direkt våld, eller hot om våld. Det
betyder att inte längre leva i en våldsatmosfär, att inte leva ett liv som domineras
och kontrolleras av den våldsamme medföräldern/före detta partnern.

Att hantera ett hot om omhändertagande av barnen
När det gäller motiv för separationen skiljer sig Karins berättelse från övriga
informanters. I hennes fall framstår separationen snarast som hennes strategi för
att undvika att socialtjänsten omhändertar hennes barn. Karin är den som tydligast beskrev sin medförälder som en ”missbrukare” känd av socialtjänsten och
andra myndigheter.177 Karins berättelse handlar om en mängd turer fram och till__________
177

Några av informanterna sa att medföräldern/den före detta partnern också missbrukar
alkohol, droger eller tabletter. I dessa berättelser är även den dåvarande partnerns/medförälderns missbruk en del av bakgrunden till informantens beslut att flytta. Missbruket
kan dock ha betydelse på olika sätt i berättelserna. I en förekommer t. ex. beskrivningar
av en rad händelser som tillsammans förmedlar en bild av att den dåvarande makens/
medförälderns missbruksrelaterade beteende så småningom blev omöjligt att leva med
och dessa händelser skapade tillsammans med våldet en inre motivation hos informanten
att flytta och skilja sig. Denna informant beskrev både sig själv och sin före detta make
som ”högutbildade” och enligt henne fick inte någon utanför hennes och den före detta
makens/medförälderns familj någonsin insyn i hans missbruk. Karin berättade en annan
berättelse.
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baka då hon både ringt polisen och fått flytta från den ena bostaden med kontrakt
genom socialtjänsten till den andra, etcetera. Efter ett tillfälle då hon ringt polisen kontaktade de socialtjänsten (som kände till medförälderns/partnerns missbruk sedan tidigare):
Karin: […] Ja, vad hjälpte det då? Att de från sociala kom och hotade mig
att ta ungarna.
Maria: Hur då?
Karin: Och då säger sociala så här att ”släpper du in Magnus i påverkat
tillstånd mer, då riskerar du att vi tar barnen”. Men, det var helt klart att var
han odrogad, så fick han utan vidare vara här. Alltså odrogad är han hur
snäll och trevlig som helst. [Beskriver en situation] Och då ringer någon
grannen ner till sociala och påstår att [tvååringen] hade sprungit femhundra
meter och att Magnus hade varit påtänd eller berusad eller någonting. Och
dagen efter kommer sociala och hämtar mig och ungarna till barnhemmet.
[…] Och bara jag tänker på det så blir jag så förbannad så (ohörbart). Därför
då hade jag och en kompis som kom ner […] och vi skulle på Liseberg. Jag
hade packat matsäck, ungarna skulle få åka karuseller och allting. Och så
kommer de här två idioterna. Och säger det att om inte jag följde med frivilligt så skulle de ringa polisen. Och då skulle polisen bryta sig in och slita
barnen ur mina armar.
Maria: Sa de det?
Karin: Mm. ”Så var det så att jag hade de tankarna, så kunde jag ju lägga
dem på hyllan. Om jag inte vill utsätta mina barn för sån’t”. Och det vill man
ju inte. Nehej. Och jag grinade och ungarna grinade, det var ett himla hallå
här. Jag blev helt så här... vet inte vad jag ska säga. Det är som jag försökte
förklara för kvinnojouren sedan, för de fattade inte. För när jag kom i kontakt med dem... Jag kan säga så här att, det var precis som att, när det där
hände så var det precis som att jag blev sjuk nästan.
Detta ”frivilliga” omhändertagande framstår som en händelse med avgörande
betydelse för hur Karins fortsatta liv utformats. Den dåvarande partnerns/medförälderns missbruk betydde att socialtjänsten krävde av Karin att hon skulle
hålla honom ifrån hennes och barnens hem och medförde på så sätt en yttre press
att separera. Att denna fick sådan betydelse hänger också ihop med socialtjänstens befogenheter: ”[D]e har makten att ta mina barn. De har makten att ta ifrån
mig hus, hem, allting. Plus att de har makten att kidnappa barnen och sätta dem
på okänd ort, om de skulle vilja det”, sa hon lite senare i intervjun. För Karin är
önskan att avsluta relationen till barnens far framförallt kopplad till en önskan
om att slippa hotet från socialtjänsten. Trots detta finns dock paralleller med
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övriga informanter, framförallt när det gäller beskrivningarna av våld efter separationen.178

Fortsatt, påbörjat, upptrappat eller nedtrappat våld?
Enligt vissa av informanterna innebar separationen ett slut på direkt fysiskt och
sexuellt våld mot dem själva. Direkta våldshandlingar, hot, ovälkomna besök
och trakasserier efter den tidpunkt som de själva definierar som separationen är
dock ett återkommande tema i materialet som helhet. En del beskrev våld mot sig
själva, hotfulla situationer eller sexuella gränsöverskridanden, exempelvis att
medföräldern/den före detta partnern ”kom och ville ha sex” med henne i samband med barnens umgänge med sin pappa. Elin pratade om att hennes medförälder/före detta partner varit våldsam och hotfull vid hämtning och lämning av
deras gemensamma dotter:
Maria: Så att han misshandlade dig också?
Elin: Ja, misshandlade, han sparkade mig en gång. För att, ja vad hade hänt
då? Det var någon fjuttig grej […] Och då fick han ett sådant utbrott och
sparkade mig fast hon såg på. Jo, det var ofta hemskt obehagligt, alltså, just
vi hämtning och... att överhuvudtaget träffas. Det låg ofta i luften och plus
att flickan blev väldigt stressad. När timmarna närmade sig att pappa skulle
komma, hon blev som tokig. Började agera utåt, försvinna, bli väldigt stressad.
Jag tolkar det som att Elin försökte förmedla en upplevelse av att även då hennes
medförälder/före detta partner inte utsatte henne för fysiskt våld, så fanns det ett
hot om våld närvarande (vilket inte behöver vara det samma som att han hotat
verbalt) samt att det som ”låg i luften”, våldsatmosfären, också hade konsekvenser för flickan (se vidare diskussionen nedan om barns utsatthet).
I vissa berättelser framstår den pågående separationen som en kontext för
medförälderns/den före detta partnerns upptrappning av våld. Det fysiskt sett
allvarligaste våld Anna-Karin beskrev utsattes hon för då hon och hennes medförälder/före detta partner hade flyttat isär och kärleksrelationen var avslutad.
Hon och medföräldern/den före detta partnern hade dock fortfarande en del kontakt per telefon. ”[B]anden var väl inte avklippta”, sa Anna-Karin i intervjun. En
dag hade hon åkt hemifrån för att slippa träffa den före detta partnern/medföräldern som flera gånger ringt och bett om att få komma hem till henne:
__________
178

Intervjun med Karin understryker därmed skillnaderna mellan de båda informantgrupperna. Se vidare kapitel sju.
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Anna-Karin: När jag kom hem hade han hållit på och ringt på telefonsvararen och jag hade bara varit hemma en kort stund. Då kommer han och ringer
på dörren. Det är ju det här som är så svårt. Han har ju bott i min lägenhet
och fört ett sådant djävla liv så att jag höll ju på, jag höll ju på att få gå ifrån
den. Han sket ju totalt i det där. Så när han började leva om på dörren så
tänkte ju jag direkt på grannarna. Så jag öppnade ju jag min dumma... och så
säger jag åt honom att, ”du fick ju inte komma. Du respekterar inte ett nej du
heller”. ”Du respekterar inte mig som person.” De där orden sitter säkert,
”du respekterar inte mig som person du längre heller”, sa han. ”Nej det gör
jag inte.” Och då slet han tag i mig i håret och kastade ut mig i trappen.
Sedan satte misshandeln igång […] Sedan, den flyttade sig från trapphuset
och in i lägenheten. Det var väl så där, med Fabian i krokarna. […] Den
dagen kommer ju Fabian alltid komma ihåg. För vi hamnade ju på sjukhuset. Och han slet i Fabian och skulle ta honom därifrån och talade om för
Fabian att han skulle vara ensam. Han skulle inte vara med mamma och...
Fabian liksom, ja... det var hemskt, sparkade honom och skrek åt honom att
”jag tycker inte om dig. Jag vill vara med mamma. Försvinn härifrån”.
I materialet finns också berättelser om att det var i samband med separationen,
eller i samband med tidigare försök att separera, som medföräldern/den före detta partnerns våld inleddes.179 På min fråga om när misshandeln började svarade
Elin:
Elin: Jag har förträngt hemskt mycket. Jag brukar plocka fram dagböcker
och läsa någon gång, där står det väl en del. Jag minns inte så mycket faktiskt, av det. Men han var väl, jo men man tänkte ju det, det var ungdoms...
ja, svartsjuka och så där. Att det var... ungdomsbråk. Man tänkte det. Att...
(paus) Men han var en sådan kille... alltså när jag träffade honom, som var
lite så där tjejernas favorit och väldigt, sexsymbol på något sätt. Så att, man
föll väl för det. Och han fick kontrollen över mig ganska fort. (Paus) Jag
försöker liksom minnas hur det var. Jag försökte lämna honom någon gång
där i början, men då blev han ju vansinnig och... ja, misshandlade mig. Sedan blev jag kvar och så blev jag gravid.
__________
179

I sitt pågående avhandlingsprojekt om mäns våld mot kvinnor i samband med separation pekar Hans Ekbrand (Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet) också på
att våld kan förekomma i stället för separation (Ekbrand 2002, 31). Här vill jag återknyta
till diskussionen ovan om betydelsen av retrospektiva tolkningar. Det är först i efterhand
som våld kan definieras som att ha ”börjat vid” eller förekommit ”i stället för” en separation. I Elins fall framstår försöket att avsluta relationen som upptakten till en ny fas i en
misshandelsprocess (Jfr. Lundgren 1989).
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I berättelserna finns beskrivningar inte bara av påbörjat eller grövre fysiskt våld
under separationsprocessen, utan även av upptrappade försök till kontroll från
mannens sida. Ett exempel kommer från en av de informanter som berättade om
flera försök att avsluta relationen. Vi ett av försöken lyckades medföräldern/den
före detta partnern övertala henne att flytta tillbaka till honom igen:
Men när jag flyttade hem då, vilket jag inte visste om, så var hela huset,
telefonen, överallt var mikrofoner […] och inspelat. […]
Maria: Han hade spelat in?
Han spelade in. Från det att jag kom hem. Det var inte att han ångrade, att
han ville att jag skulle komma hem egentligen. Utan han ville ha belägg för
att jag var tokig. Att jag var psykiskt störd. […] Så det var ju inte egentligen
ärligt menat att jag skulle komma hem och att vi skulle lösa det. För då sätter
man ju inte upp mikrofoner överallt. Han visste ju att det var mikrofoner, så
det är klart att han tänkte sig för vad han sa. Men det visste ju inte jag.
I avsnittet ovan pekar jag på att Karins berättelse inte följer mönstret när det
gäller motiv till separation. Hennes berättelse skiljer sig dock inte när det gäller
situationen efter separationen. Även hon berättar om ett upptrappat våldsbeteende från medförälderns/den före detta partnerns sida:
Karin: Det var ju som efter barnhemmet, då sa de så här, Magnus fick inte
komma hit påverkad. Och det fick ju till följd att, för det första så var han ju
bostadslös, för det andra så fick han ju inga matpengar, för det tredje så, när
han kom hit och var full, då var det ju inte så att när jag sa ”gå härifrån”, så
lommade han snällt härifrån. Utan då slog han sönder fönstret och så kom
han in ändå. […] Och så står man ju liksom i dilemmat här, vad ska jag göra
då, ska jag lämna barnen här med honom? Eller vad ska jag göra? Men det
fick man ju inte något tips om precis. Men då valde jag att göra så att om han
gick in, vilken dörr han än gick in i, så gick jag ut i den andra. Och eftersom
det var mig han ville ha tag i oftast, eller bara sova va’, så antingen så sprang
han ju efter mig, eller så gick han och lade sig bara. Och gick han bara och
lade sig, då ringde jag. Jag ringde ju polisen vilket som liksom, för det var
jag ju tvungen till. För jag tordes ju inte låta bli att ringa. Hade någon av
grannarna sett honom, även om han bara hade druckit två öl, så tordes jag
inte ta chansen, eller risken eller vad man ska säga, att de skulle ringa och
säga att han var här och så skulle socialjouren komma och så skulle de se.
Även om han var lugn va’, så skulle jag inte tordas det. Så det blev ju så att...
nu menar jag inte att ursäkta honom, för jag menar han bör ju kunna fatta att
han inte ska komma hit. Men samtidigt så blev jag ju satt i en djävla konstig
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sits. För hade jag inte behövt göra så, så hade liksom inte ens bråkdelen av
alla konflikterna uppstått, om man säger så. För det var ju många gånger
som, hade jag bara öppnat dörren så hade han bara gått och lagt sig så hade
det inte varit mer med det. Men i stället så sa jag, ”nej, jag måste ringa
polisen och det vet du”. Ja, så slog han sönder fönstret och så sprang jag ut
och så ringde jag polisen och så kom polisen och hämtade honom. Så det
var ju... rätt jobbigt. Så det var ju hemfridsbrott då, kanske tio gånger under
ett år. Och sedan så... sökte jag besöksförbud för honom. […] Så kom han ju
hit på fyllan ändå. Och då sa jag åt honom det att ”du vet att jag går och
ringer polisen”. […] Ja, hur som helst gjorde jag det. Det var ju då han slog
sönder allting här.
Likheterna i informanternas berättelser kan uttryckas som att vare sig de sa att de
sagt ifrån till medföräldern/den före detta partnern för att de inte ville träffa honom eller ha kontakt med honom, eller för att de inte kunde (för att inte riskera att
förlora barnen), så talade de om bokstavligt talat våldsamma reaktioner.
Informanternas berättelser om våld och separation ger en bild av våld som
ett skäl till separation. Separationsprocessen framstår i sin tur både som en kontext för påbörjat, fortsatt eller upptrappat våld mot informanterna, i några fall
som en kontext för nedtrappat våld mot informanterna själva.

En utsträckt frigörelsefas
Även om en del informanter förmedlar att det fysiska och/eller sexuella våldet
trappats ner i samband med separationen är det dock på det stora hela missvisande att betrakta våldet som avslutat i dessa informanters liv. Mödrarnas beskrivningar av livet efter separationen och situationen idag kan placeras på ett kontinuum där informanter vid ena ytterpunkten i hög grad fortfarande (fyra-fem år
efter separationen) lever i våld. Några beskrev i intervjun hur deras tillvaro styrs
av den före detta partnerns/medförälderns handlingar, till exempel genom att han
är våldsam, trakasserar och hotar samtidigt som han ständigt sätter igång nya
rättsliga tvister om barnen. Andra pratade om att deras situation är ganska lugn i
alla fall just nu (vid intervjutillfället). Informanterna vid andra ytterpunkten av
kontinuumet lever med andra ord i lägre grad i våld. En informant beskrev sig
som helt ur våld och sa att ”nu är jag nog över på andra sidan”.
Med utgångspunkt i par-projektet kan informanterna tolkas som ur relationen och som separerade: de vill inte längre ha medföräldern som partner och de
värnar inte längre om relationen till honom.180 I stort sett samtliga informanter
__________
180
En av informanterna kan möjligen tolkas som att hon inte riktigt givit upp tanken på
medföräldern som partner.
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framstår dock som mer eller mindre i våld: de försöker fortfarande skapa sig ett
liv som inte är dominerat och kontrollerat av medföräldern/den före detta partnern. De kan därför också tolkas som inte helt separerade. Separationsprocessen
för den här gruppen mödrar kan analytiskt delas in i (åtminstone) två faser: en
avslutningsfas då de gav upp par-projektet och en därpå följande frigörelsefas.181
Givet hur mödrarna talade om sina vardagsliv och situation här och nu framstår
ett fortsatt hot- och våldsbeteende från medföräldern/den före detta partnern som
avgörande för att separationen i en mening inte avslutas och för att frigörelsefasen förlängs i tid. Våldet återskapar relationen, om än endast i en för mödrarna
negativ form.
Så länge mödrarna fortfarande är i våld är de alltså i någon mening fortfarande i en relation till sin före detta partner. För att de ska kunna leva ett liv där det
ytterst är de själva och inte medföräldern/den före detta partnern som beslutar
hur de ska organisera sin vardag måste de komma ur våld. För att en mor ska
kunna leva ett liv oberoende av sin våldsamma medförälder/före detta partner
krävs med andra ord att hans vålds- och kontrollbeteende upphör eller stoppas.
Gör det inte det kan fadern även i fortsättningen dominera och kontrollera moderns liv.
Gunilla talade bland annat om att det länge varit svårt för henne att självständigt besluta om hur livet ska organiseras rent praktiskt:
Gunilla: Min utbildning, att jag först nu kan börja utbilda mig. Det kan ju
inte jag göra under de här åren, det är helt omöjligt. Jag har ju befunnit mig
i flera år i en sådan, nästan mer eller mindre konstant stressituation. I kris
kan man säga. Och hur man jobbar, man kan jobba hel- eller deltid, vilket
jobb man kan ta. Var man bor, man kan inte bo i stan’ för det är för nära för
honom.
Maria: Hela livet.
Gunilla: Jo. Det blir ju en stor del av ens liv som går åt, och att någon annan
styr det. Mer eller mindre.
Den konstanta stressituationen Gunilla levt med har haft långtgående konsekvenser och till exempel påverkat hennes möjligheter att klara av en utbildning. Andra informanter tog upp ett liknande tema: hur det egna känslolivet kan påverkas
av handlingar som fungerar som påminnelser om våldshistorien:
__________
181

Samtliga informanter kan tolkas som att de antingen befann sig i avslutningsfasen
eller frigörelsefasen då jag fick kontakt med dem. Det faktum att relationen/våldet i någon mening fortfarande var pågående kan ha bidragit till deras vilja att delta i forskningsprojektet.
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Maria: Du pratade om att komma ur också. Om hur viktigt det är att komma ur situationen.
Ingrid: Ja, ja, ja... för att få ett fullvärdigt liv efteråt, så måste man vara fri.
Det är bara så. Du kan icke få ett fullvärdigt liv om du hela tiden ska påminnas om detta liv igen. För det räcker bara det här som nu har varit de sista
dagarna […] när han vägrar att skriva under och åh... då är man där igen.
Och kan inte sova och så är det... Så att få vara fri, inte behöva tänka på det
och gå vidare i livet, göra nya grejer och så vidare. Och det kan du inte,
alltså jag vill påstå att du kan inte det, och i alla fall inte till fullo så länge du
inte får bli fri. Det är omöjligt. Ska du ständigt påminnas om detta, så åker
du ner i skiten. Ofelbart.
För Karins del betyder ett fortsatt missbruks- och våldsbeteende från den före
detta partnerns/medförälderns sida, där han söker upp henne, att det hot hon upplever från socialtjänsten hålls aktuellt. Den kontroll hon utsätts för får därigenom
en extra dimension som jag kommer att återkomma till längre fram i kapitlet.

Mödrar till barn i våld
Av några av de avsnitt av intervjuerna som jag citerat hittills framgår att informanternas berättelser också handlar om barnens utsatthet på olika sätt. Vad säger
mödrarna om sina barns situation under separationsprocessen? En del informanter omtalade medförälderns/den före detta partnerns våld mot barnen som en
bidragande orsak till beslutet att separera. Om beslutet att flytta från mannen och
sedan att skilja sig sa till exempel Marianne:
Maria: Vi kan ju börja när ni skilde er. Hade det hänt någonting särskilt
precis då?
Marianne: Ja, den våren bodde jag på kvinnojouren. Vi hade dessutom innan jul bott på kvinnojouren några dagar. För att ... jag hade kommit fram
till att han slog barnen. Men jag visste liksom inte riktigt vad det var. Men
jag märkte på dem att det var någonting.
En del informanter pratade i likhet med Marianne om att de visste att barnen blev
utsatta, medan andra framförallt återkom till misstankar och till beteenden, både
från barnen och från fadern, som de tolkade som att allt inte stod rätt till i relationen mellan barnen och deras pappa. Det sistnämnda gäller kanske särskilt de
informanter som talade om sexuella övergrepp. Informanternas sätt att prata om
detta får här illustreras av ett avsnitt ur intervjun med Elin:
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Maria: Du kanske kan börja och berätta litegrann, vad var det som hände
egentligen när ni separerade? […] Vad det någonting särskilt som hade
hänt precis då?
Elin: Det som hände var alltså, jag levde ju med en man som, jag vet inte
vad jag ska likna det med men... Om du har sett den här filmen ”Gasljus”,
eller vad heter den? Eller den här när han håller på att driva henne till vansinne. Så höll den här människan på med mig. […] Plus den här fysiska
biten då. Att hota att... Så det och plus att jag hade sett att han, mot vår flicka
då, var... närgången mot henne. Han kysste henne med tungan när hon var
bebis och ville duscha med henne och så. Han kallade mig överkänslig när
jag reagerade […].
För dessa informanter kan separationen förstås som en strategi för att också barnen ska komma ur våld.
I det här sammanhanget vill jag ge några kvantitativa uppgifter om barnens
utsatthet. Givet studiens design är sådana uppgifter naturligtvis inte generaliserbara i någon statistisk mening, men de kan ge en bild av hur starkt återkommande temat barnens utsatthet är i det här materialet. En kvantifiering av uppgifterna från intervjuerna med mödrarna ger följande bild. Av de 27 barn (tretton
flickor och fjorton pojkar) som bott ihop med mödrarna och de våldsamma fäderna182 omtalas drygt hälften som utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld: tre
flickor och nio pojkar för fysiskt våld, fem flickor omtalas som utsatta för sexuella övergrepp.183 När det gäller ytterligare tre flickor och en pojke sa informanterna
att de ”snuddat vid tanken” att barnen kan ha blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Samtliga intervjuade mödrar pratade dessutom om tillfällen som inneburit
att deras barn sett våld, hört våld och/eller upplevt hotfulla situationer (och alltså
utsatts för psykologisktt våld, se kapitel ett). Av de barn som omtalades som
boende tillsammans med informanten och den våldsamma medföräldern/före detta
partnern framställdes inget som helt förskonat från upplevelser av våld. De händelser som inneburit att barnen blivit vittnen till våld kan placeras in på ett kontinuum där den ena ytterpunkten utgörs av händelser då barnen inte varit direkt
närvarande, men blivit vittnen genom att höra våld och/eller se dess konsekven__________
182

I några fall har informantens barn från tidigare relationer bott ihop med sina respektive
pappor, eller så har mödrarnas vuxna barn flyttat hemifrån. I informanternas berättelser
är dessa barn inte lika centrala som de barn som mödrarna bott tillsammans med då de
utsatts för våld. I ett fall har informanten och medföräldern inte bott ihop efter det att
barnet föddes.
183
En av fäderna är dömd för våld mot barnet. I flera fall har en polisanmälan gjorts.
Några anmälningar har lett till åtal, vilka i de flesta fall lagts ner.
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ser (som en sönderslagen lägenhet). En av informanterna berättade till exempel
om hur ett av barnen vaknade av att hon själv skrek ”för sitt liv” en natt då medföräldern/den före detta partnern misshandlade henne. Den andra ytterpunkten
utgörs av händelser då barnen varit närvarande i rummet och på ett eller annat
sätt blivit indragna i våldet, till exempel genom försök att stoppa pågående misshandel:
Annika: [N]är det var som värst med misshandeln då, så låg jag ner och min
exman satt på mig. Då kommer hon ner, från andra våningen. Hon hörde ju
allt tumult därnere. Och såg detta. Då var hon lite drygt tre. Och flög ju på
honom. Som bara den att, ”släpp mamma, släpp mamma!” Hon nöp honom
och hon ryckte honom i håret och hon var alldeles... Och det, det glömmer
jag aldrig. Och det lär nog hon heller aldrig glömma tror jag.
I intervjuerna finns beskrivningar av sådana händelser både från tiden före och
efter separationen.
Också våld, hot eller trakasserier mot dem själva eller barnen efter separationen är ett återkommande tema. Några talade om våld och/eller hot vid umgänge,
framförallt mot barnen, under en period som sträcker sig flera år efter separationen. För vissa var den före detta partnerns/medförälderns våld mot barnen en
fråga som var högst aktuell vid intervjutillfället. Så talade till exempel Helen om
hur hon under en pågående vårdnadstvist ska hantera medförälderns/den före
detta partnerns våld mot barnen vid umgänge:
Maria: Jag tänker på pojkarna, har dom berättat för någon annan vad han
gör mot dom? Eller är det bara du som vet?
Helen: Nej, det är därför jag har ringt till BUP [barn- och ungdomspsykiatrin]. I morse, och jag hoppas att jag kan få en kontakt med dom för det har
hänt någonting nu under helgen […]. Pojken sa till mig, ”kan du inte prata
med domaren”. Jag vet inte vad pappan har sagt om det hela. Jag har inte,
någonting, har jag inte sagt i alla fall. Men han sa till mig ”mamma, du
måste prata med domaren om detta”. Så, jag menar, nu, han får, jag måste ju
få någon att prata med minsta pojken och han får berätta själv. Det som har
hänt. Och jag ska inte göra det.
Vissa informanter talade om att barnen ”är trygga just nu”, men en del återkom
till en ovisshet om hur bestående den tryggheten är (se vidare avsnittet om möten
med myndigheter).
Även informanter som inte sa sig veta att medföräldern/den före detta partnern är direkt våldsam mot barnen kunde uttrycka det som att barnen är utsatta i
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kontakten med honom, eller att hans beteende är destruktivt eller skadligt för
dem. Emma sa så här om dotterns umgänge med fadern:
Maria:[…] Jag minns att vi pratade om det när vi pratade i telefon, att du
var lite orolig för vad han gör mot henne.
Emma: Hon pratar ju så bra så hon har ju sagt väldigt mycket konstiga saker.
Hon kan komma hem då och varit där […] han säger saker om mig och mina
föräldrar och min nya då, det vet vi genom att Joanna säger saker som bara
kan komma därifrån. Hon säger att barnen på nya gatan slåss och hon kan
inte leka med dem och mormor är äcklig och mamma är äcklig och mamma
sitter i en skithög. […] En massa sådana konstiga saker som han sitter och
rent psykiskt... påverkar henne. Och sedan när hon kommer hem då, så...
mamma kramar ju henne och är ju som vanligt mot henne och det där får
inte hon riktigt att gå ihop när pappa har sagt så. Det är väl klart det, han
förvirrar ju henne totalt. Hon har inget begrepp om att, vad som är vad.
Skulle jag säga att ros var en tulpan skulle hon säga ja. För hon har ju ännu
inte något begrepp om vad som är rätt och fel. Hon vet ju bara att det inte
går ihop. Det där har jag ju märkt, hon blir... jättematt och trött på ögonen
vissa gånger hon kommer från honom.
Ett annat exempel kommer från Ingrid som beskrev umgänget (mellan medföräldern/den före detta partnern och deras två gemensamma barn) tiden närmast
efter separationen på följande sätt:
Ingrid: Men jag märkte ju väldigt snart hur illa barnen for av det. Så det var
ju, ja det var katastrof med den mindre. Eller med båda.[…] Och den lilla
fick ju sådana fruktansvärda raseriutbrott när han hade varit hos Bengt, som
han heter, på natten och... För då hämtade han på dagis och så lämnade han
dem på morgonen och jag hämtade på eftermiddagen. Men när jag kom för
att hämta sedan efter detta, då kunde det ta trettio minuter då han bara slog,
och slog och slog, och slog och slog och slog... Jag förstod ju ganska snart
att han gjorde allt han kunde för att smutskasta mig. Och det kom att dröja...
[…] En gång när de skulle iväg för att sova över där då [… barnet] han ville
absolut inte. […] Då lovade jag honom att ”du ska inte behöva. Jag kommer
och hämtar dig. Du är där till efter barnprogrammen så kommer jag och
hämtar dig och så får det bli som det blir”. Och Bengt blev ju rasande. Det
var jätteobehagligt. […] det kom att dröja ända till året därpå innan han
berättade varför.[…] ”Och då måste jag säga, att mamma är dum och mamma är dum och mamma ljuger och mamma är dum och mamma ljuger”. Så
började det, det var upprinnelsen till att jag fick veta vad som hade hänt.
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Och jag sa ”varför måste du göra det?” ”Jo, därför att”... […] pappa höll på
och talade om att jag då ljög och att det var han som talade sanning. […]
Men det har ju aldrig haft någon betydelse i några rättegångar.
Här vill jag tillägga att flera mödrar berättade om hur de gått igenom en längre
process som lett fram till att de definierat barnen som utsatta för fysiskt, sexuellt
och/eller psykologiskt våld vid umgänget med fadern.184 Med ett begrepp lånat
från Mellberg kan de sägas ha gått igenom en giltiggörande process (2002, 152).
Informanter som hade ganska små barn uttryckte den starkaste oron för hur
deras barn har det under umgänget, men även informanter med äldre barn kunde
uttrycka en oro för vad medföräldern/den före detta partnern gör mot barnen.
Gunilla sa till exempel så här om umgänget mellan fadern och deras gemensamma döttrar:
Han började sitta med äldsta dottern och skulle ha någon slags privat psykoterapi, för henne.
Maria: Hur då?
Gunilla: Ja, han pratade om att han skulle då, hon är ganska lik mig äldsta
dottern, han pratade om att han skulle hjälpa henne, att inte bli som jag. Ta
bort min skadliga influens på den här unga tjejen. Han höll ju på på samma
sätt som han gjorde med mig tidigare. Han berättade att hennes vänner är
inga vänner, de utnyttjar ’en bara. Det är fel på dem, de är horor och annat.
Och det gör han fortfarande, än idag. […] Med båda tjejerna.
Den situation och utsatthet för våld som mödrarnas berättelser handlar om kan
något generaliserat rekonstrueras som ett förlopp där de lämnat sin före detta
partner och medförälder på grund av att de själva inte kunde eller ville leva med
hans våldsbeteende (som för vissa också kombinerats med våld mot barnen).
Tiden närmast separationen innebar i vissa fall påbörjat eller ytterligare fysiskt
våld mot dem själva. Idag är de inte längre i våld i samma utsträckning som
tidigare, men deras barn är fortfarande i eller riskerar att igen hamna i våld.

Kan mödrar till utsatta barn separera?
Informanternas berättelser om sin situation är påfallande likartade, inte minst
med tanke på att det finns olika motiv till separationen. Det finns ett starkt mönster i det berättade. Jag benämner detta övergripande mönster som att informanterna
länge har befunnit sig i, och i de flesta fall fortfarande befinner sig i, en frigörelsefas.
__________
184

Det finns med andra ord tydliga paralleller mellan Mellbergs och mitt material.
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I berättelserna är mödrarnas egen situation och barnens situation mycket tätt
förknippade med varandra. Om mödrarna uppfattar att barnen är i våld, så är det
själva också i. Deras berättelser handlar om en tillvaro styrd av försök att få
myndigheter och andra att se barnens utsatthet och av försök att skydda barnen.
Vissa informanter beskrev inte lika överhängande risker eller skyddsbehov, men
så länge barnet riskerar att igen hamna i våld, till exempel för att ett skadligt
umgänge som stoppats när som helst kan återupptas, är mödrarna inte ur våld: ”vi
har det inte lugnt ännu”. Att den övervägande delen av informanterna fortfarande
befinner sig i en frigörelsefas, kan ses som tätt förknippat med just barnens utsatthet. Positionen som mor till ett utsatt barn framstår här som bidragande till att
frigörelsefasen sträcks ut i tiden.
Utöver den före detta partnerns/medförälderns våldsamma och destruktiva
beteende, mot dem själva, men framförallt mot barnen, efter separationen, handlar informanternas berättelser om två omständigheter som bidrar till en utsträckt
frigörelsefas. Det är dels de möjligheter till handling som lagstiftningen ger fäderna, dels myndigheters praktiker.

Möten med myndigheter
Informanternas berättelser innehåller en rad olika beskrivningar av hur möten
med olika hjälpinstanser och myndigheter kommit till stånd och vad dessa möten
inneburit för dem själva och för barnen. I intervjuerna var möten med socialtjänst och familjerätt det centrala temat och analysen koncentrerar sig på dessa.
Formellt sett är familjerätten en del av socialtjänsten, men nedan refererar socialtjänsten till de kontakter informanterna haft med anledning av att de är i behov av
olika former av stöd (ekonomiskt stöd, stöd i form av boende på kvinnojouren,
kontaktfamilj eller liknande) eller med anledning av en utredning om barnen.185
Familjerätten refererar till kontakter med anledning av en rättslig konflikt och
utredning om vårdnad eller umgänge186 eller samarbetssamtal.187
Innan jag går in närmare på myndighetspraktiker vill jag säga något mer
övergripande om beskrivningarna av typ av myndighet och bakgrunden till kontakten. I de flesta informanters berättelser är socialtjänst och familjerätt tydligt
åtskilda instanser med olika personal. I några fall framstår de dock som samma
__________
185

I materialet kallas utredningar av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd eller stöd ”§50 utredningar” (SoL 1980:620). Idag regleras dessa av 11 kap. 2§
SoL (2001:453). Se vidare Sundell och Egelund (2000).
186
Eftersom samtliga informanter intervjuades före 1998 års reformer av Föräldrabalken
har utredningarna inte gällt boende.
187
Vissa informanter har också haft andra typer av kontakter, bland annat i samband med
faderskapsbekräftelse (de var inte gifta med barnets far då barnet föddes).
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instans, i vissa fall som representerade av samma handläggare. En informant beskrev det till exempel som att det var samma socialsekreterare som först genomförde en utredning om misstänkta sexuella övergrepp och sedan var samtalsledare vid samarbetssamtal mellan henne och hennes medförälder/före detta partner.
Det är bland annat för att det i mödrarnas berättelser inte går att skarpt skilja
mellan socialtjänst och familjerätt som jag väljer att diskutera berättelser om
möten med båda instanserna även om det är familjerätten som är i fokus i avhandlingen.
Berättelserna handlar dels om olika sätt att komma i kontakt med både socialtjänsten och familjerätten. De handlar också om olika skäl till kontakter vid olika
tidpunkter i separationsprocessen.188 Trots detta finns dock även här starka mönster
i det berättade. Informanterna hade övervägande negativa erfarenheter av socialtjänsten och familjerätten, och kanske framförallt av familjerätten. Vad är det då
för typ av problem mödrarnas berättelser handlar om?

Vårdnad och umgänge
För det första framställs lagstiftningen och de möjligheter den ger föräldrar – i
det här fallet våldsutövande fäder – som ett problem.
Anna-Karin: …[R]ätten att söka. Jag menar, nästa gång han muckar [från
fängelset] nu, jaha, ska han köra igång det här igen? Då ska han ju börja om
sitt liv och jag vet ju hur trallen går. Och sedan så, ska han hålla på så här
tills Fabian blir arton år? Eller?
Maria: Du ser inte att det finns någon möjlighet att stoppa ett umgänge?
Anna-Karin: Nej, det gör jag inte. Han har ju rätt, rätten på sin sida. Det som
stoppar i det här fallet, det är ju att Staffan inte går med på skyddat umgänge
med drogtest. Det är deras bestämmelser på det här, att det är drogtest. Och
det har jag krävt. […] Eftersom jag vet att han håller på med droger.
Problemet, som Anna-Karin beskriver det, är att hennes medförälder/före detta
partner återkommande kan sätta igång rättsliga processer om umgänge med deras gemensamma barn. Också Lisbet tar upp den frågan. Hon är en av de informanter som berättade om en situation i hög grad i våld, ”det är som en trasslig
härva av allting, man kan ju inte göra någonting” sa hon om sin livssituation fem
__________
188

Det finns en bredd i beskrivningar av kontaktvägar och tidpunkter både när det gäller
socialtjänsten och familjerätten. Det är dock värt att notera att när det gäller samarbetssamtal var det ingen av informanterna som berättade om att de själva tagit initiativ till
sådana samtal, utan i berättelserna framstår antingen medföräldern/den före detta partnern, och i något fall socialtjänsten, som initiativtagare till kontakten.
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år efter separationen. Hon hade sedan tidigare ensam vårdnad och det fanns en
dom om att hennes döttrar skulle träffa sin pappa tillsammans med en kontaktperson. Vid intervjutillfället var en rättslig tvist och utredning om vårdnaden aktuell igen. Lisbet sa:
Och hade jag tillräckligt mycket pengar så skulle jag flytta härifrån. Långt
härifrån. För att få ha lugn och ro. Och det jag tycker är mest konstigt, det är
ju det att, hur kan han få hålla på så här? Med familjerätten? Dra upp och
dra upp och dra upp. Gång på gång, gång på gång. Utan att de ens en gång
går in och kollar hur han egentligen är och hur han fungerar.
Maria: Det blir så att du bara väntar på att det ska...
Lisbet: ... hända någonting ja. Det gör jag. Man gå ju liksom som, ja vad ska
jag säga, en krutdurk. Man är på vakt jämt.
Citatet pekar på att inte bara lagen i sig framställs som ett problem i mödrarnas
berättelser, utan också hur den tillämpas. Lisbet pratade om att familjerätten inte
utreder hennes medförälder ordentligt.
Ett annat exempel på myndighetspraktiker som problem ger Annika som
beskrev en stor press från socialtjänsten att få umgänget mellan dottern och fadern att fungera.
Annika: […] Jag arbetar negativt säger dom. Passivt, inte neg, passivt. Jag
är passiv. […] Och jag kan inte vara så passiv utan jag måste uppmuntra
henne då, att gå till sin pappa. […] Hon gick efter sina böcker och ingenting
annat. Så och så står det i lagen och så och så ska det vara, liksom. Det fanns
ingenting... förmildrande omständigheter, att barnet mår illa eller hit eller
dit utan det... Barnet ska ha två föräldrar och så är det. Punkt slut. Det fanns...
väldigt stelbent.
Maria: Trots att det här med övergreppen fanns och så?
Annika: Mm, precis. Men dom menade på det att han blev inte fälld.
Annika sa att hon är övertygad om att hennes före detta partner/medförälder utsatt dottern för sexuella övergrepp vid umgänge. Även om en tidigare polisanmälan om sexuella övergrepp varken resulterade i åtal eller dom så sa Annika att
flickans berättelse i polisförhören var sådan att hon själv ”måste tro henne”:
[D]å när jag fick veta det här att, nej, han har inte gjort så, neej, han har, han
har inte gjort så. Så var det ena stunden, andra stunden, han har gjort så. Jag
var så väldigt, jag visste inte vad jag skulle tro. Ena stunden... liksom jag var
så väldigt osäker, har han verkligen gjort det här, eller har han inte. Jag
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kunde inte... Ja, jag var väldigt, liksom, uppror i mitt huvud. För jag kunde
inte... det var inte solklart att han hade gjort det. Det var från stund till stund.
Men sedan så […] det var när hon berättade att det var kladdigt, det var vitt
och det var svårt att tvätta bort. Och så sa hon varifrån det kom. Och det...
när hon sa det,... då fick jag liksom, efter det tvivlade jag aldrig på henne
mer. För hon satt ju inte och berättade berättelsen rätt upp och ner från
början till slut. Utan det kom bitar här och bitar där, det var som ett pussel
[…] Det var som ett pussel. Men […] när hon berättade detta […] då slutade
jag misstro utan då måste jag tro på henne. Ett sådant litet barn kan inte säga
så.
Vid intervjutillfället har umgänget tillfälligt upphört och Annikas berättelse om
hur myndigheterna hanterat frågan om umgänge handlar bland annat om hur flickan
reagerat de senaste gångerna hon skulle träffa sin pappa, och om hur socialsekreterarna bemött Annika själv efter det. Vidare om vad socialtjänstens förhållningssätt betyder för hennes egen situation här och nu:
I alla fall, när de skulle hämta henne en gång så var hon så ledsen och det
gick inte. Hon grät, hon var helt hejdlös. […] Och... så att det mötet blev ju
inte av […]. Och sen så dröjde det ju inte länge igen, utan då skulle de ju
försöka igen. Då hände det ju samma sak igen. Men då bröt hon ju ihop ännu
värre i skolan. Och hon blev ju vild och galen. Hon var totalt... precis som
hon vore tokig. [Läraren gick emellan och satte stopp för umgänget]... och
sedan har det inte hänt någon mer gång. Men de ligger på fortfarande. De
ska låta det vila en stund. Så ska de ge sig på det igen säger de. (Paus) Så, så
ser våran bild ut. Så just nu är det vilande då.
Maria: Fast du har det över dig...
Annika: ... Mm, de vilar det en lite stund...
Maria: ... de säger inte att de ska lämna det, utan det kan börja...
Annika:... nej de går på lagen. […] Och jag har fått uppstucket också utav
socialkontoret att, får inte jag mötet till stånd, så förlorar jag vårdnaden.
[…] Är jag passiv, så förlorar jag vårdnaden. De har hotat mig flera gånger
med det. (Paus) Så vi har det inte lugnt ännu. Men vi har det lugnt precis för
stunden. Men det kan ploppa upp när som helst.
Genom att socialtjänsten håller frågan om dotterns umgänge med fadern levande
fortsätter Annika leva i våld: hon ”har det inte lugnt ännu”. Den fortsatta pressen
på informanten att få umgänge till stånd bidrar till att sträcka ut frigörelsefasen i
tiden.
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Historien som inte finns
Ett tema som återkommer i lite olika versioner är att socialsekreterare och familjerättssekreterare valt att bortse från medförälderns/den före detta partnerns tidigare våldsamma, destruktiva och/eller ansvarslösa beteende, mot mödrarna själva, men framförallt mot barnen. Jag tolkar det som att informanterna försöker
förmedla en upplevelse av att både socialtjänst och familjerätt betraktat våldshistorien som irrelevant för situationen här och nu. De själva har dock inte uppfattat
den före detta partnerns/medförälderns våldsbeteende som ett avslutat kapitel.
Lisbet menade att de familjerättssekreterare hon haft kontakt med sagt att ”ja
men han kanske har blivit bättre”, medan hon själv inte upplever att hennes före
detta partner/medförälder förändrats:
Och det [hennes och döttrarnas rädsla] tar inte familjerätten heller på allvar,
liksom vad jag säger. Eller vad flickorna säger.
Maria: Så det här med din rädsla, och det här med hoten, upplever du att
de...
Lisbet: De tar inte det på allvar.
Maria: Nej.
Lisbet: Jag har levt med den här mannen. Jag vet hur farlig han är. Han har
talat om för mig vad han ska göra med mig bara han får chansen. Hur han
ska bli av med min döda kropp. Och det är han kapabel till.
Maria: När har han sagt det? Var det…?
Lisbet: Ja, det var medan vi bodde tillsammans det. Och jag menar så mycket som han har hotat. Jag har fått byta telefonnummer flera gånger. För han
brukade kunna ringa dygnet runt. […] Han har slängt brinnande fimpar in
genom brevlådor och sådana saker. Och... jag har gjort hur mycket polisanmälningar som helst.
Maria: Men de här sakerna, har du pratat om dom på familjerätten?
Lisbet: Ja, då, när det har varit aktuellt. När det har varit den snurren, då har
vi ju tagit upp det.
Maria: Ja.
Lisbet: Och tar jag upp det nu när jag pratar med dem då säger de ”men det
där är någonting som har varit, vi ska ha det som är nu”. De skiter i hur han
har varit. Det är det jag tycker är så djävla jobbigt. För han har ju inte ändrat
sig en millimeter.
Emma kopplade också ”historien”, den före detta partnerns/medförälderns tidigare beteende vid umgänget med sin dotter, explicit till sitt eget beteende här och
nu. Om mötet med familjerätten i samband med en konflikt om umgänget sa hon
bland annat:
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Emma: Man blev inte alls bra bemött. Man kände hela tiden det där... han
hade ju tutat i dem att jag var en, förstörde umgänget och det hörde man ju,
det där kände man så tydligt, fast de inte sa direkt ut.
Maria: Mm.
Emma: Att ”du måste ju”, typ att, ”vill han så ska inte du stå i vägen som
mamma”. De tog aldrig reda på varför jag hade den inställningen som jag
hade. Utan ”du har ju en pappa här som verkligen vill ta sitt ansvar, då ska ju
du vara tacksam”.
I sin berättelse förmedlar Emma att den före detta partnerns/medförälderns handlingar bakåt i tiden ger en viktig kontext för tolkningen av hennes eget beslut att
endast låta fadern ha umgänge med dottern hemma hos henne själv. Det handlar
bland annat om att han varken bytte blöjor på eller gav mat till dottern när han
tidigare hade umgänge med henne i Emmas hem utan i stället ägnade tiden åt att
söka igenom lådor och lyssna av telefonsvararen (se kapitel sex). I Emmas berättelse framstår beslutet att inte låta honom ta med barnet hem till sig som begripligt i ljuset av hans tidigare, och i Emmas ögon ansvarslösa, beteende. Men eftersom hon i mötet med familjerättssekreterarna inte fick gehör för att historien är
relevant blev det svårt för henne att få sina handlingar och syn på umgänget att
framstå som begripliga och legitima i deras ögon.
I mödrarnas berättelser finns exempel på beskrivningar av familjerättens
bemötande som ett problem även i ärenden där en rättslig tvist om vårdnaden,
boendet eller umgänget inte längre är aktuell. Gunilla, den informant vars separation ligger längst tillbaka i tiden, hade vid intervjutillfället snart vuxna barn.
Hon omtalade sig själva som trakasserad av familjerätten och sa bland annat:
Gunilla: […] Jag har fått, många gånger har jag fått de här kallelserna till
familjerätten, ”du har fått tid den och den tiden”. Även när jag har enskild
vårdnad. Och när jag ringer då och säger att ”jag har inte beställt någon tid
av er”, ”jo han har beställt tid” och tycker att vi ska gå dit. Och de skickar ut
de här kallelserna på hans uppmaning. Och jag har bett att få slippa de här
kallelserna. Och när jag ringer och ber så försöker de övertala mig på något
sätt att, ”det är så viktigt för barnen”. Att då ha de här samarbetssamtalen.
För det är samma, de fortsätter med de här samarbetssamtalen. Och det gör
de nu också, fortfarande. Fast ena är arton år så tycker de att det är bra för
henne att vi ska ha samarbetssamtal […].
I Gunillas berättelse har familjerätten mer eller mindre fungerat som ett verktyg
åt medföräldern/den före detta partnern i hans försök att upprätthålla eller åter-
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upprätta relationen till henne. Samarbetssamtalen har kunnat användas som en
kanal för att få kontakt med henne:
Gunilla: Han vill fortfarande ha kontakt med mig den här mannen. Han vill
fortfarande sitta precis som han gjorde förr i tiden, att jag ska ta, hela min
tid. Och sitta och prata om honom, hur han mår.
Gunilla beskrev det som att det först var efter att mannen dömts för ett brott mot
henne, många år efter att de flyttat isär, som familjerätten lämnade henne ifred:
Gunilla: Jag tänker på att de har trakasserat mig i en massa år, fast de inte
själva då, säkert inte har varit medvetna om det. De har ju bara gjort sitt
jobb och... De är inte onda menar jag. […] Och det här upphörde först då,
när de ringde hit sista gången, sedan har jag inte hört något mer. Jag säger,
”nu är han faktiskt dömd. Jag vill inte att ni ska ringa hit mer”. Sedan har jag
inte hört något mer.

Samarbetssamtal och kränkningar
För en del av mödrarna har kontakterna med socialtjänst och familjerätt också
inneburit att de suttit i samtal ansikte mot ansikte med sin medförälder/före detta
partner, till exempel i samarbetssamtal. Ingen beskrev samtalen som att de hade
”fungerat” och i berättelserna är gemensamma samtal, i synnerhet i form av samarbetssamtal, kopplade till rädsla, kränkande upplevelser och/eller utsatthet för
våld. Informanterna pratade bland annat om rädslan förknippad med att sitta i
samma väntrum som medföräldern/den före detta partnern utan någon annan närvarande och otryggheten förknippad med att komma och gå till gemensamma
möten. Ingrid är en av de informanter som starkast uttryckte att gemensamma
samtal – här i form av samarbetssamtal – varit en kränkande upplevelse. Hon sa
bland annat att i hela processen att separera så var tiden med familjerätten ”bland
de värsta passagerna”. Samarbetssamtalen var ”det värsta jag varit med om i hela
mitt liv”. Ett avsnitt ur intervjun med henne får här illustrera hur gemensamma
samtal kan innebära kränkningar då mödrar utsatts för våld av fäder. Eftersom
den våldsamma medföräldern/före detta partnern inte bekräftade Ingrids bild av
verkligheten blev mötet med honom en kränkning i sig:
Och det var ju första gången jag mötte hans lögner. Jag hade ju inte mött
dem, vi hade inte haft rättegången än. Utan den kom först senare […] Jag
blev fullständigt vansinnig under det samtalet och skrek och... Ja, jag fick så
fruktansvärt ont i bröstet så att, ”nu får jag hjärtinfarkt alltså”. […] Då insåg
de här två att det här är inte en framkomlig väg utan antingen får vi skaffa
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bättre terapeuter eller också avslutar vi det här. Så att det var, det var en
vansinnigt jobbig pärs. Men sedan har det aldrig varit tal om samarbetssamtal.
Maria: Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du reagerade så starkt?
Ingrid: Ja, det var ju hans lögner alltså. Du vet, när man möter en människa
som en stenstod så här, och bara kräks ur sig lögner.
Ett annat exempel på kränkande upplevelser i samband med gemensamma samtal kommer från intervjun med Johanna. Hon beskrev det som att hon under ett
samarbetssamtal dels utsattes för fysiskt våld av medföräldern/den före detta
partnern, dels att de båda samtalsledarna hanterade den situationen på ett kränkande sätt:
Johanna: För det första så var det så här, det måste jag nog säga också, att
jag hade alltså pratat med den ena familjerättssekreteraren i telefon. Och
sagt att ”en av orsakerna till att jag drar på det här, det är att han vid ett
tillfälle har slagit till mig och han har också hotat mig”. Då säger hon så här
att ”ja, men det är därför sådana här samtal är bra, så att sådana olyckor
undviks”. Och då hajade jag till, ”olyckor? Kallar ni det olyckor?” ”Ja, neej...
” började hon då så där. Och sedan när vi kommer dit igen [—] vi pratar om
en massa saker, det kommer upp sådana gamla saker också då. Där vi naturligtvis inte har samma åsikter om vad som har hänt och så. Och så säger jag
det här att ”det som jag tycker är så förfärligt”, jag säger väl det också att
”det jag inte vet om det är”... förnekelse så att säga, det är så hemskt, eller
för att det är en ren lögn det här att han inte kommer ihåg då, inom citationstecken, att han har slagit. Eller att han hotade. […]. Och jag menar, att han
hotade [några månader tidigare] borde han ju komma ihåg. Men han hade ju
glömt det en halv sekund efteråt. […] Och han förnekar det här, och förnekar och förnekar. Och jag säger ”jag är trött på det här nu. Jag accepterar
inte det här. Det är liksom ingen idé att diskutera när du förnekar det här.”
[—] Och då i varje fall så hetsade han upp sig där och så ska han, säger han,
”nej, men jag slog inte”. Och så reser han sig upp och säger ”jag gjorde bara
så här” eller något sådant. Reser sig upp, går fram till mig och slår till […]
Han gjorde precis alltså, som han hade gjort. Han gjorde precis som han
hade gjort, då för en massa år sedan. Fast han tar i va’. Han lägger alltså inte
handen på utan han tar i va’. Så att den ena familjerättssekreteraren säger
”oj, det där var ett slag”. Säger hon. Och jag blir återigen, kall... och efter
några sekunder så säger jag att, jag vänder jag mig till den här som har pratat
om olyckor då ”är det här acceptabelt? Är det det?” Och då kände jag mig,
jag kände samtidigt då, väldigt skör. Tänk om de säger ”ja”. Det liksom for
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genom huvudet. Och så är hon tyst en stund och så säger hon, ”nej, det är
inte acceptabelt”. Och så börjar vi väl prata om det där och jag är på väg
därifrån och säger att ”jag accepterar inte det här. Det gör jag bara inte”. [—]
Maria: Du gick därifrån?
Johanna: Jaa. […] Jag tror att jag säger det här också att jag... någonting om
att jag inser att han ljuger, för jag hade hoppats att, om han hade erkänt det
så att säga, det han hade gjort, skulle han kanske ha bett om ursäkt. Det är
väl då han kommer på att han skulle be om förlåtelse, men att jag insåg
liksom att det här var ju, han ljög ju. Det här var ju värre än vad jag trodde.
Att ”nu går jag härifrån”. Så går jag därifrån. [En kort stund senare går hon
tillbaka till socialkontoret och ber att få tala med en av samtalsledarna] så sa
jag ”jag vill bara ha din reaktion på vad som hände”. Och hon är väldigt
alltså, formell, eller avskalad, upplevde jag. Väldigt strikt […] hon var liksom verkligen myndighetsrepresentant på något sätt. Utan empati. Och samtidigt så tänker jag, eftersom jag själv jobbar med människor, ja, men det
här är hennes... tjänstemannajag, då på något sätt. Och sa jag, ”jag måste
höra din reaktion” och då är hon väldigt korrekt och säger... fast hon svarar
fel då, hon säger så här ”ja, jag kan inte säga och vill inte säga om jag tycker,
om du ska polisanmäla eller inte”. För det har jag pratat om där inne. Att
nästa gång det händer, om det händer igen så kommer jag att polisanmäla
direkt. Det var det jag hade sagt till honom. Innan han ”visade” då.
Maria: Det är hennes spontana svar när du frågar om reaktionen?
Johanna: Ja, det är det. Och sedan, och jag blev, ”nej, det förstår jag”, sa jag.
Och det förstår jag, för det, jag menar... Såpass förstår jag och så mycket vet
jag också att det är klart att hon inte kan. Men det var inte det. Det var
reaktionen på vad som hade hänt. Och då så säger hon, ”ja, jag tycker nog
att du ska överväga att ni hämtar och lämnar barnen på skolan, så ni slipper
mötas”. Säger hon. ”Jaså”, så här, ”jaha du”, tänker jag. Nej... så får det inte
vara liksom att, han får, han får inte slåss. Han får vara hur förbannad som
helst, men han får inte slåss. Han får inte slå. Och jag kände, ska jag behöva,
så att säga, dra mig tillbaka, för att han inte ska slå? Och det kan hon stå där
och säga. Och det tyckte jag var väldigt... jag kände att det var väldigt grovt
och jag kände liksom att det var... ett märkligt svar på det jag frågade efter.
Ja, sedan så gick hon in igen då. Några dagar senare så ringde jag ner och
jag tänkte att jag måste prata med någon av dem. Och ingen av dem har
alltså kontaktat mig. Ens för att säga att de inte, av någon orsak skulle kunna
tycka att det var lämpligt att prata med mig. Av vittnesskäl eller någonting.
Utan ingen har hört av sig då.
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Lite senare i intervjun beskrev Johanna hur hon i alla fall gjorde en polisanmälan, men att den inte ledde till åtal och att hon genom åklagaren fick höra samtalsledarnas vittnesmål:
Johanna: Och de säger bland annat då så här att hans avsikt var inte att
skada, utan han skulle visa. Jaa... alltså uppfattade inte att det var ett riktigt
slag, mer en demonstration. Hon uppfattade det inte som någon misshandel
och min före detta man insåg att han hade gjort bort sig, han blev jätteolycklig och bad om förlåtelse. Han insåg att det var fel, att det var därför de var
på familjerätten. Men att han blev olyckligt, det är ju helt klart så att säga.
[…] Ja, att han ville visa hur han hade gjort så att säga. Och då är det tydligen inte uppsåt i juridisk mening. Och då menade åklagaren att då kunde
man inte göra någonting. […] Fastän den ena då säger till mig, eller utbrister
att ”det där var ett slag”, så tar hon tillbaka det när hon vittnar sedan. Alltså,
de bagatelliserar det här i sina vittnesmål. […] Då kände jag att det här är
inte klokt, det här är inte klokt. Och det är klart att han inte... ja, han skulle
visa vad han hade gjort och grejen var att han skulle visa att det här inte var
någonting. Och det går de på.
Maria: Det blir ”ingenting”?
Johanna: Nej, det blir ingenting och det här är alltså tillåtet. Det här kan han
alltså göra. Därför att det är ingenting. Så jag menar, kommer han och liksom får för sig att ”klatscha till” mig då, så kan han göra det. Han kan alltså
slå... och han slog då så där med öppen hand. Han kan ju komma hem till
mig och göra det. Det är helt okej. Uppenbarligen. Alltså så... så tolkar jag
ju det. Och är rädd för att han också tolkar, om han nu... Jag vet inte deras
rutiner, heller, om han kanske inte ens vet om det här. Jag har inte sagt någonting. Jag tänker, jag tänker inte vara den som gör det. För jag vet hur det
var sist, så att säga.
Den passage i intervjun med Johanna som jag citerar här tydliggör det centrala
problemet i myndigheters praktik, så som den beskrivs från berättarpositionen
våldsutsatt och mor till utsatta barn. I mötet med familjerätten blev de handlingar
från medföräldern/den före detta partnern som Johanna själv definierat som ett
övergrepp till ”ingenting”. Hon fick inte intersubjektiv bekräftelse på sin egen
definition av situationen. Ur Johannas perspektiv förnekade den efterföljande
hanteringen av händelsen att det fysiska slaget var våld. Därmed förnekades också hennes egen definition av sig själv som en utsatt kvinna och hennes definition
av medföräldern/den före detta partnern som våldsam. Passagen pekar också på
att förnekande kan ske både genom tal och genom andra typer av handlingar.
Vidare att icke-handlingar – som att familjerättssekreterarna inte ringer tillbaka,
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eller inte visar empati – också kan vara förnekande. Tystnad, frånvaro, kan få stor
betydelse.

Förnekande av våldet
I vissa berättelser är ett icke-erkännande, det jag här kallar ett förnekande, av den
före detta partnerns/medförälderns våld framställt som det centrala problemet.
Icke-erkännande att något har hänt kan gälla våld mot informanterna själva, som
i Johannas berättelse, eller våld mot barnen. Helens berättelse handlar bland annat om att familjerätten inte tagit frågan om barnens utsatthet på allvar och att
detta begränsar hennes möjligheter att skydda barnen. Det är därför hon gått
vidare till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och sökt andra kontakter till barnen:
Maria: Hur tycker du att kontakten varit, med familjerätten?
Helen: Ja… de träffar vi har haft har varit... de går igenom då vilken typ av
äktenskap man har haft och så. Och pratar om det. Hur man är uppfostrad
själv. Vad man har för åsikter och... om hur barnen ska bli uppfostrade. Och
jag tycker att man, att de får fram de svaren... Ja, jag menar, en man som har
varit våldsam, kommer inte att komma till en socialsekreterare och säga till
henne att ”jo, jag har varit si och så och jag har slagit mina barn, men jag vill
ändå ha gemensam vårdnad”. Om han vill ha gemensam vårdnad, kommer
han och ljuger. Som har hänt, eller måste, jag vet inte precis vad han har
sagt. Men han kommer inte att säga att han kan inte hantera sina... ja, sina
aggressionsutbrott. Och jag vet, fortfarande, att han har dem när barnen är i
huset. Och det har jag berättat. Men de ska vara så kallade opartiska, när det
gäller... min före detta och barnens relation.
Maria: Så de...
Helen: ... Jag har berättat en gång. För min pojke har berättat för mig att
pappan har varit aggressiv och slagit honom. Och jag sa, så berättade jag det
för dem. Och de sa till mig att tyvärr kan vi inte gå in och säga någonting till
din före detta man. För att vi ska vara opartiska i själva utredningen.
Maria: Mhm. Men vad sa de att, hur skulle du göra då?
Helen: Om det fortsätter ska jag polisanmäla.
Maria: Du skulle polisanmäla?
Helen: Mm. Ja.
Maria: Och sedan lämnade de det där?
Helen: Ja, ja. Det är det. Ja, jag blev väldigt, inte upprörd. Men jag blev
irriterad och jag blev... kände mig väldigt maktlös och jag sa till dem, ”men
vem i samhället ska hjälpa mig? Vem ska skydda mina barn? Ni påstår att,
att barnet står i centrum. Rätten påstår det också. Alla påstår det, att vi ska
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göra det bästa för barnet”.
Maria: Har de, jag tänker på pojkarna, har de berättat för någon annan
vad han gör mot dom? Eller är det bara du som vet?
Helen: Nej, det är därför jag har ringt till BUP.
Familjerättens icke-agerande då de får ta del av Helens uppgifter om att barnens
pappa har varit våldsam mot dem, och utredarnas hänvisning till att de ska vara
opartiska under utredning, framstår här som ett förnekande av barnens utsatthet.
Annikas berättelse tar upp ett liknande tema, inte när det gäller våldet mot
henne själv, men när det gäller våldet mot hennes barn, inklusive risken för upprepat våld. I ett av avsnitten ur intervjun med Annika som jag citerar ovan påpekar hon att socialsekreterarna menat att mannen ”var inte dömd” för sexuella
övergrepp på dottern, och citatet fortsätter:
Annika: ”Och det behöver ju inte betyda att han gör det igen.”
Maria: Det har de sagt alltså?
Annika: Ja, att det behöver inte betyda att han gör det igen. Att han kanske
har fått sig en näsbränna. Och då säger jag att ”jag vill ju inte att min dotter
ska vara en försökskanin, för honom. Han har gjort det en gång. Och även
om han kanske inte gör det igen, så har ju min flicka förlorat förtroendet för
honom. Hon är ju rädd för honom och låt henne vara då”.
Som framgår talade Annika också om våldets konsekvenser för barnet och argumenterade för att barnet ska bemötas som en person som varit utsatt och har
känslor – som rädsla – förknippade med utsattheten och rätt att slippa konfronteras med den hon är rädd för. Jag vill uttrycka det som att Annika själv giltiggjort
dotterns utsatthet (se ovan) och förväntar sig att inblandade handläggare ska göra
detsamma och definiera flickan som ett utsatt barn och brottsoffer.189
Slutligen vill jag också peka på att vissa informanter beskrev det som omöjligt att överhuvudtaget tala om våld, mot dem själva men framförallt mot barnen,
då framtida vårdnads- och umgängesarrangemang var uppe till diskussion. Den
före detta partnerns/medförälderns våld mot dem själva och/eller barnen tycks
aldrig ha blivit synligt för inblandade myndigheter. Informanterna ger olika skäl
till varför de inte berättade. I vissa berättelser är det de gemensamma samtalen
med medföräldern/den före detta partnern som höjer tröskeln för att berätta. Detta exemplifieras av Marianne. Hon pratade, som Ingrid ovan, om samarbetssamtal som i tiden låg ganska nära det sista tillfälle då hon utsatts för våld och då en
__________
189
Detta är en av de informanter som återkommande använder sig att en brottsofferdiskurs då hon talar om sig själv och/eller dottern.
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brottmålsprocess var fortfarande aktuell. Hon beskrev inte samarbetssamtalen
som kränkande, men det var ändå inte möjligt för henne att tala om barnens utsatthet:
Marianne: ... ja, det skulle handla om umgänget i och för sig, det skulle det
handla om. Men utgångspunkten blir ju så fruktansvärt fel, när vi går och
väntar på en misshandelsrättegång. Och så ska man sitta och diskutera att
man ska lämna ut sitt barn.
Maria: Men hur var det att sitta där med honom i det här rummet?
Marianne: Det gjorde ju ingenting. Det var ju två andra. Det var en karl och
en kvinna med. Det gjorde mig ingenting. Jag var över honom då. Jag var
liksom, där över alltså. Jag hade tagit mig ur det, va’ Hur det än skulle bli så
hade jag tagit mig ur. Jag hade räddat barnen. Och jag fick ju höra, det tog
ytterligare... Vi hade precis flyttat hit till huset […] Då berättar [äldsta sonen om våld mot sig och lillebror].
Maria: Men de här sakerna, pratade du om dem i de här samarbetssamtalen?
Marianne: Nej, det gick ju inte. Det vågade jag inte sitta och prata om. Hur
skulle vi göra för att [yngsta sonen] skulle träffa, det var det enda de överhuvudtaget ville diskutera.
Maria: Så vad han hade gjort mot pojkarna?
Marianne: Ja, nej, men det gick inte att prata om. De var inte intresserade.
Inte det heller. Och det var ju bara lögn, allting var ju bara lögner från min
sida.
I andra berättelser är rädslan för att socialtjänsten ska omhänderta barnen av
betydelse. Karin sa att hon aldrig kunde berätta för socialtjänsten om medförälderns/den dåvarande sambons våld mot henne själv av rädsla för att förlora barnen. I Christinas fall var rädslan för omhändertagande kopplad till det våld hon
själv också utövat mot barnen:
Maria: Visste social... ja den första visste det, men då måste den andra
[familjerättssekreteraren] ha vetat om det också, att han hade misshandlat
barnen?
Christina: Nej, för att jag sa inte det till dem. Jag sa det där, jag berättade om
det där men jag sa inte det att han hade slagit barnen bara för att jag själv
hade slagit dem. När de gjorde, så slog jag så här [visar]. Och då visste jag
att då skulle han sätta det emot mig så då tordes jag inte säga det. Jag berättade aldrig det. För det vet jag hon frågade flera gånger, ”har han verkligen
aldrig slagit barnen?” ”Nej.” Så då var jag så rädd att vi skulle förlora ung-
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arna båda två. Om jag berättade att han hade slagit då skulle han säga att
”det har ju hon också gjort”.
Att själv ha utövat våld mot barnen kan alltså höja tröskeln för att berätta för
myndighetsrepresentanter om faderns/medförälderns våld.
Även om inte informanterna använder min begreppsapparat då de talar om
sin situation uppfattar jag att tolkningen att de länge har befunnit sig i – och de
flesta fall fortfarande befinner sig i – en frigörelsefas ligger nära informanternas
egna tolkningar. I deras berättelser om livet efter separationen framstår vissa
”omständigheter” som avgörande för att de fortfarande inte är ur våldet: att medföräldern/den före detta partnern är (fortsatt) våldsam och kontrollerande mot
dem själva men framförallt mot barnen; att umgänget är otryggt och/eller skadligt för barnen; att lagstiftningen ger fäder möjligheter att upprepade gånger kräva vårdnad eller umgänge oavsett vad de tidigare gjort; att socialsekreterare och
familjerättssekreterare pressar mödrar att gå med på umgänge och inte tar uppgifter om fäders våld på allvar förrän det finns en dom. I den här informantgruppens berättelser framstår inte bara ett fortsatt våldsbeteende från medförälderns/
den före detta partnerns sida, utan även lagstiftning och (vissa) myndighetspraktiker som hinder för mödrars frigörelse från våld. I vissa fall beskrivs de involverade socialsekreterarna/familjerättssekreterarna till och med som aktivt bidragande till våld.

Hur kan frigörelse bli möjlig?
Finns det omständigheter som förkortar frigörelsefasen och möjliggör frigörelse
från medföräldern/den före detta partnern? Som gör det möjligt att komma ur
våld? Det är alldeles uppenbart så att informanterna inte bara beskrev lagstiftning och myndighetspraktiker som problem. De pratade även om olika former av
hjälp och stöd. Jag väljer här att lyfta fram de omständigheter som framstår som
de mest centrala för mödrarnas oberoende av den våldsutövande medföräldern/
före detta partnern. Omständigheterna kan sägas vara motsatsen till de problem
som beskrivs ovan. Sammanfattat: att mannens våld mot dem själva och barnen
upphör eller stoppas, till exempel med hjälp av rätten; att modern bemöts som –
bekräftas som – våldsutsatt; att fadern bekräftas och bemöts som en våldsam
make/partner och i vissa fall våldsam förälder till barnen; att umgänget med fadern är tillräckligt tryggt och bra för barnen.
När det gäller att stoppa våld vill jag kort nämna att rättsliga åtgärder framställs som att de underlättat situationen, även om de inte löst mödrarnas svårigheter med vårdnaden, umgänget och mötet med socialtjänst och familjerätt. En informant berättade om hur ett beslut om besöksförbud gjorde att den före detta
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maken lämnade henne ifred. En annan att en längre fängelsedom gjorde att hon
fått ”vara ifred” och tid för återhämtning. Ytterligare en berättade hur en dom om
övervakat umgänge i alla fall tillfälligt minskat risken för direkt våld mot barnen
i form av sexuella övergrepp.
Bemötande av informanterna som bekräftar dem som våldsutsatta kan innebära både praktiskt och känslomässigt bemötande. Av intervjun med Annika framgår tydligt att både det praktiska och känslomässiga stödet som hon själv fick av
socialtjänsten var viktigt i avslutningsfasen då hon flyttade från medföräldern/
sin dåvarande make och gav upp par-projektet. Hon fick bland annat hjälp med
skyddat boende under en period och därmed bekräftelse på hennes behov av
skydd och av hennes definition av sig själv som utsatt för våld. Men Annika
beskrev inte bara praktisk hjälp som bra och viktig, utan även förhållningssättet
till henne själv. Hon omtalade den första socialsekreterare hon hade kontakt med
som ”jätte, jättebra på alla vis, mot mig” och som viktig för beslutet att inte ”gå
tillbaka”:
Annika: Jag hade nog säkerligen gått tillbaka om han hade... visat lite ånger.
Så hade jag nog säkert gått tillbaka tror jag. Så det var väl kanske tur i
oturen att det inte blev så. Men jag var så, jag var sådan.
Maria: Inne i det liksom?
Annika: Jag var så inne i det liksom att... han kan ändras bara han känner
ånger och så, då kanske vi kan fixa detta tillsammans och...
Maria: Men han gjorde inte det?
Annika: Till mig sa han det. För att jag, fick ju prata med honom per telefon
då. Och till mig då så... så sa han att ”jag ska gå till socialkontoret, jag ska
prata om det här och jag ska säga det och”... så då satt jag ju med det här
hoppet om att han har ånger för vad han har gjort och så. Det kanske finns en
chans för oss i alla fall. Sedan så gick jag ju då till socialkontoret och så
pratade jag med socialsekreteraren sedan efteråt. Och det var inte en gnutta,
inte en gnutta ånger. Ingenting.
Maria: Hade han sagt då själv att han hade misshandlat dig? Till dem?
Annika: Nej. Han har aldrig erkänt att han har misshandlat mig. Utan jag
hade slagit mig själv […]. Så liksom, det är ju. Jag menar, i stället för all den
här ångern som jag hade hoppats att han skulle ha, så förnedrade han mig i
stället väldigt mycket. Det har jag fått veta genom socialkontoret. Att jag
var psykiskt störd och jag var ingen lätt människa att leva med och... han
hade hållit fast mig bara, inget utav det andra, han hade bara hållit fast mig.
Så att det... Därav blev det att jag aldrig kom tillbaka igen. Men jag hade
länge, länge den där känslan att om han ändå kunde säga förlåt. […] Så
egentligen kanske han gjorde mig en välgärning att han inte bad om ursäkt
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men, det kan jag ju säga nu. Det kunde jag inte säga då. För det hade ju inte
blivit bättre. Om han inte ångrade någonting och inte går på behandling så
hade det ju inte blivit bättre.
I efterhand, med utgångspunkt i sin definition av verkligheten idag, omtalar Annika det som ”tur i oturen” att hon aldrig fick någon ursäkt från medföräldern/
den före detta partnern. I intervjun talade hon om att hans beteende inte skulle ha
blivit bättre, även om hon inte kunde se det ”då”. I berättelsen framstår det som
frigörande för Annika att socialsekreteraren förmedlade medförälderns/den före
detta partnerns förnekande till henne och därigenom bidrog till att Annika giltiggjorde honom som en man med ett misshandelsbeteende här och nu. Därmed
bidrog socialsekreteraren även till att Annika gav upp par-projektet.190
Här kan tilläggas att genom talet om ”då” och ”nu” kan informanterna balansera presentationen av sig själv som våldsutsatt kvinna och medföljande associationer av passivitet och hjälplöshet med att presentera sig som ”annorlunda” –
mer självständiga, insiktsfulla och med kontroll över sina liv – ”idag”. Genom
kontakterna med kvinnojouren har vissa informanter kommit i kontakt med ett
perspektiv på våld där teorin om normaliseringsprocessen är viktig (se Jeffner
1994). En central tanke i teorin är att våldsutsatta kvinnor gradvis kan internalisera den misshandlande mannens förståelse av verkligheten och att gränsen mellan det som uppfattas som normalt/acceptabelt och avvikande/våld förskjuts. Vissa
intervjuer kan tolkas som att detta perspektiv kan fungera väl i en presentation av
sig själv som både offer och icke-offer: ”då” ”inne i det”, hjärntvättad och inte
alltid så bra på att se sitt barns behov, ”nu” en starkare och mer insiktsfull kvinna
och mor.191
Det är främst personer från socialtjänsten (och kvinnojouren, polisen, sjukvården) som informanterna varit i kontakt med i samband med ett misshandelstillfälle, eller i samband med att de flyttat, som framstår som bidragande till en
giltiggörande process. Familjerättssekreterarna framstår däremot inte på det sättet. Det kan ha betydelse att informanterna oftast haft kontakt med familjerätten
senare i separationsprocessen, men hur detta kan tolkas återkommer jag till.
Den enda informant som var explicit positiv om familjerätten var Anna-Karin.
Hon beskrev både socialtjänsten och familjerätten som ”jättesnälla”. I intervjun
__________
190
Jag väljer att använda termen giltiggörande här eftersom Annika ”idag” ger uttryck för
en liknande syn och i retrospektiv kan sägas ha fått den förståelsen bekräftad av socialsekreteraren (som alltså kan sägas vara medskapare till den förståelse Annika gav uttryck
för i intervjun).
191
En angelägen fråga för forskning är vad professionella och ideella hjälpares perspektiv på våld betyder för utsatta kvinnors självbild och återupprättelse.
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betonade hon den ansvariga utredarens personliga erfarenhet av det våld som
hon utsatts för som viktigt för det positiva bemötandet:
Anna-Karin:.[…] Eftersom de, hon som jobbar på familjerätten, som har
hand om utredningen […] jobbar halvtid på soc […] Så hon såg det här va’.
Så hon har ju lite egna känslor inför det som hade hänt. Och att vi hade haft
så mycket med sociala att göra innan. De har sett hur dåligt jag har mått.
Sedan har de väl sett vilken förändring det har blivit. Så då har ju de varit
ganska medgörliga egentligen. Faktiskt. Så jag har ju haft ganska tur…
Här ska dock tilläggas att även om familjerätten framställs som att de bekräftat
definitionen av medföräldern som en våldsam partner och Anna-Karin som utsatt, så beskrev inte Anna-Karin generellt mödrars situation i möte med familjerätten på ett lika positivt sätt:
Men det beror ju på vad jag har haft med mig. Det kunde ju ha varit en
annan tjej som inte haft samma situation eller, då tror jag inte de hade varit
lika medgörliga. Det, det är svårt att kämpa mot dem, tycker jag. Eftersom
papporna har sådana djävla rättigheter.
En del informanters berättelser handlar om hur deras egen bild av barnens far
som en våldsam partner och medförälder bekräftats. Det är dock färre berättelser
som handlar om att också bilden av honom som en våldsam far i förhållande till
barnen bekräftats, det vill säga att han har varit och/eller skulle kunna bli våldsam direkt mot barnet vilka därför behöver skyddas från honom här och nu. I ett
av kapitlets tidigare avsnitt citerar jag Lisbet som pratade om att familjerätten
inte bryr sig om hur det har varit utan menar att medföräldern/den före detta
partnern ”kanske har blivit bättre”. Även Annika talar om de sexuella övergrepp
hon är övertygad om att fadern utsatt dottern för och att socialtjänsten ”menade på
det att han blev inte fälld” och att ”det behöver ju inte betyda att han gör det igen”.
Jag vill också peka på att den invändning Annika uttryckte mot socialtjänstens bemötande av under avslutningsfasen inte handlar om brist på bekräftelse av
henne själv som våldsutsatt, utan brist på bekräftelse av dottern som ett våldsutsatt barn. Det var för att dottern blivit vittne till, och indragen i sin pappas våld
mot mamma som socialtjänsten blev inkopplad:
Annika: Och hon fick ingen hjälp med det […]. Men jag tänkte inte så riktigt då, för att jag själv var så, jag tänkte inte på henne då. Att jag fick
kuratorhjälp och så, det var jättebra. Men egentligen, när jag ser det nu, det
är klart att hon också skulle ha haft hjälp.
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Maria: Mm, men det är inte lätt att tänka på det när man är mitt uppe i det
själv heller.
Annika: Jag var inte uppe i det heller att jag skulle ha hjälp utan det fick jag
automatiskt. Men flickan fick inte det. Och hon kommer ihåg det fortfarande vad hon gjorde. Det är ju inte det att vi pratar om det för att det, det gör
vi inte för hon vill inte prata om sin pappa. […]. Men det enda hon kan säga
det är att, ”jag var väl duktig som hjälpte dig då”. Så i alla fall så blev det
sängvätning, gnissling av tänder, och sedan blev det så att hon vägrade släppa mig. Utan hon skulle ju sova hos mig, alltid. Jag kunde inte gå på toaletten själv utan hon skulle vara med mig på toaletten. Överallt, var jag än gick
skulle hon vara med. Hon släppte inte en millimeter släppte hon. Det är det
jag tänker liksom, hon skulle haft hjälp då. […] För socialmyndigheter var
det så självklart att jag skulle få hjälp och det är klart att det är. Men flickan
såg ju detta också, så hon behövde ju också haft hjälp.
Det uteblivna stödet till flickan framstår här som ett förnekande av henne som ett
utsatt barn med behov av stöd, och därmed också av Annika som mor till ett
utsatt barn. Förnekandet har sedan förstärkts sedan genom den fortsatta hanteringen av flickans umgänge med fadern (se ovan).
Ett undantag från detta mönster, ett tydligt bekräftande av medföräldern som
våldsam mot barnen här och nu, kommer från intervjun med Sara. Hon pratade
om att hon under lång tid förgäves försökt få socialtjänsten att inse att hennes
medförälder/före detta partner misshandlar sin son. I intervjun pratade hon om
att hon numera faktiskt får gehör för detta och att hennes och pojkens situation
har förändrats under de senaste åren. I Saras berättelse är ett speciellt misshandelstillfälle av avgörande betydelse för hur inblandade myndigheter i fortsättningen hanterade pojkens pappa:
Sara: […] vi hade varit överens såpass att han skulle bo här hemma hos mig,
pojken, när pappan var bortrest över jul. […] Och då, dagen efter att han
hade kommit hem, då skulle de hjälpa till och hämta [lillebror] på fritids.
[…] Jag var på mitt arbete, så ringer telefonen och det är en i personalen
som är alldeles uppriven. ”Ja, pappan har varit här. Och han har slagit Kristoffer”. ”Har han slagit honom?”, sa jag. ”Ja. Han har slagit honom”. Om
det var ett par slag, jag kommer inte ihåg riktigt. ”Och han skriker, han har
skrikit och skrikit och vi kan inte prata med honom”. ”Ja, men”, sa jag, ”var
är då barnen?”. ”Ja, de följde med honom hem till din bostad”. ”Ja, men
herregud, släppte ni iväg honom i det tillståndet med barnen?” Men hon sa,
”vad skulle vi göra?” ”Ja, det ska väl ni veta”, menade jag på då […] ”du får
väl ringa till det sociala”, sa jag då.
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I Saras retrospektiva berättelse framstår detta misshandelstillfälle som en vändpunkt och som inledningen på en process som gick en del fram och tillbaka och
till slut resulterade i att socialtjänsten initierade en flytt av pojken från fadern till
Sara.
Definitionen av medföräldern som våldsam mot barnet fick också konsekvenser för inblandade myndigheters bemötande av Sara:
Om jag tittar tillbaka, innan det blev uppdagat, så tycker jag att de har...
inte... lyssnat på vad man har sagt, men de har inte tagit det till sig utan
menat på att det här är... att vi klandrar varandra jag och pappan på något
sätt, då. Så har jag upplevt det vid flera tillfällen. Och då om man säger, ja,
han ska ha sin papparoll... [—] ja han ska ha sin papparoll, han måste ju få
stöd, försöka få det att fungera och […] Han måste få tid och så vidare. [—
] Jag tycker nog att sedan det hände, den här händelsen på fritids, då plötsligt så blev man mer trovärdig. Det var ungefär som att man tände en lampa,
”ja, men det var kanske sant allt det här”[…] För då plötsligt så, så öppnades det ju, portarna och att de, ”ja, men nu måste vi göra någonting!”
Saras definition av sig själv har också bekräftats. I berättelsen blir ”fritidshändelsen” en kritisk händelse av ytterligare ett skäl: för att den gjort det möjligt för
pojken att berätta om vad han varit med om.
Sara: Ja, och han hade ju berättat, när allt det här liksom blev uppenbart, det
som hade hänt på fritids, då var det ungefär som man hade dragit ur proppen
i ett badkar. Då började Kristoffer berätta. Han hade inte sagt någonting
direkt, under tiden pappan var bortrest, men ändå var han livad och glad då
för då var det ju ingen pappa som... Ja, han behövde inte vara rädd. Men då
berättade han ju att han hade blivit slagen hemma, i regel varje vecka, ibland
flera gånger. Det var med livrem, med hand eller pappan hade slagit med
knytnäven i huvudet. Det här tillfället då när han sa att han hade ramlat […]
och då hade han [fadern] sparkat ikull och sparkat honom i magen och sedan
hade han hållit nycklarna i handen, ungefär så här, så ut, så det sticker ut så.
[…] Det var liksom, det ena värre än det andra. […]. Och sedan fick man ju,
jag fick berätta för socialsekreterarna, han fick berätta.
Händelsen blir kritisk för att den bidrog till ett synliggörande av våldet: fadern
utövade våld på en ”offentlig” arena och med fritidspersonalen som närvarande
vittnen. Det här offentliggörandet var i sin tur centralt för bekräftandet av medföräldern som en våldsam far och för socialsekreterarnas bemötande av Sara som
”trovärdig” i stället för ”klandrande” då hon pratade med dem om pojkens pap-
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pa. Uttryckt på ett annat sätt är det en kritisk händelse för att den lett fram till ett
bemötande av informanten som ligger i linje med hennes egen verklighetsbeskrivning: att hon försöker skydda ett utsatt barn.

Ett tillräckligt tryggt och bra umgänge för barnen?
Ovan diskuterar jag hur nära förknippad informanternas egen situation är med
hur de uppfattar sina barns situation. Barnens trygghet tycks ha en avgörande
betydelse för hur frigörelsen från den våldsamma medföräldern/partnern gestaltar sig: så länge mödrarna uppfattar att barnen inte är trygga, är de själva i en
mening fortfarande i våld. Om informanterna uppfattar att barnen är trygga, antingen för att umgänget är tillräckligt bra för barnen, eller för att umgänget har
upphört, framstår deras liv som mer oberoende av den våldsamme medföräldern/
före detta partnern. Som nämnts förefaller barnets ålder vara av betydelse. Lite
äldre barn kan till exempel omtalas som att de har slutat träffa sin pappa varför
frågan om deras utsatthet inte längre är aktuell på samma sätt.192 Lite äldre barn
framställs inte heller som lika utsatta som de yngre. Barnets ålder ges en specifik
mening. Låt mig exemplifiera genom att ganska utförligt citera Mariannes beskrivning av hur hennes förhållningssätt till umgänget förändrats över tid:
Och han ringde socialen och talade om att jag hade flytt och att han inte fick
umgänge med sitt barn. Jag fick brev från dem om att, och hon ringde, eller
jag fick brev och jag ringde upp för jag uppgav aldrig mitt telefonnummer
till socialen. Och hon talade om för mig att om inte jag samarbetade så
skulle hon minsann se till att jag miste mitt barn.
Maria Samarbetade betydde då?
Marianne: Ja, det betydde att han skulle komma hit och han skulle få ta
pojken och vara var han ville […] Och jag visste ju från min advokat att jag
fick absolut inte lämna honom i så här tidigt skede va’. Och han var bara
några år. Och jag menar, en pappa som aldrig hade varit hemma, inte bytt en
blöja på honom. Det var en främmande människa för honom. Och då svarade ju jag bara med att ”jag accepterar inte det här”. Och så samtidigt så fick
vi då ett erbjudande att [gå i samarbetssamtal]. Jag var ju villig till allting
som kunde... få honom att prata. För jag visste, det skulle vara ett sätt att
avslöja honom och med tredje, fjärde, femte part inblandad. [—]
Så det var umgänge med kontaktperson under flera år. För det tycker jag
var... Jag hade hävdat hela tiden till socialen att jag tyckte att det skulle vara
kontaktperson till han ungefär började skolan. Då har han åtminstone fått en
__________
192
Temat våld och dess (mer långsiktiga) konsekvenser för barnen kan dock återkomma
även när det gäller lite äldre barn.
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barndom som har varit lugn och trygg. Man börjar förstå lite mer när man
börjar skolan. Men då förlorade jag i hovrätten då. Och då var det bara att
skicka honom.
I berättelsen kopplas Mariannes handlingar starkt till barnets ålder och tanken
om en lugn och trygg barndom. Detta tema diskuterar jag närmare i det följande
kapitlet (sex).
Det var dock inte bara barnets ålder som hade betydelse för hur Marianne
hanterade frågan om umgänget, utan även den rättsliga processen. Lite längre
fram i intervjun pratade hon även om att advokatens råd bidrog till hennes förändrade förhållningssätt till barnet efter det att hovrätten gick på medförälderns/
den före detta partnerns krav:
Marianne: Och första gången, då vägrade han [pojken] ju att gå va’. Jag
menar, det gäller att ha en bra advokat, faktiskt. De här grejerna kan ju bara
advokater och inte jourer va’. Att jag måste se till att han går. Var tvungen,
fast han vänder sig om och kommer tillbaka till mig så är jag tvungen att
säga ”du måste gå”. ”Du kommer tillbaka då och då, men du måste gå nu.
Och det är ingen idé du vänder dig om och tittar för nu åker jag”. Exakt vad
man ska säga. Och säga det till sig själv så många gånger så att man kan säga
det lugnt va’. För man säger det inte lugnt första gången man provar. Det gör
man inte. Men sedan var han sjuk någon gång och så var det, sedan vägrade
han en gång. Och då blev det ju ett ramaskri. Och då sa vi det att socialen
skulle närvara. Jag talade om för dem, ”han vägrar”. Då kom hon hit och
”jag har sagt att du måste följa med till busstationen och tala om för pappa
att du inte vill åka”. ”Ja, men jag åker inte.” Då kom hon hit och pratade
med Måns och han säger att ”jag ska inte åka”. Då var han sex år. ”Ja, men
vi måste åka in till busstationen”, säger hon.
Därpå beskrev Marianne situationen vid busstationen där medföräldern/den före
detta partnern var närvarande, och hur detta ”tumultartade” möte slutade med att
sonen vägrade följa med sin pappa. Hon fortsatte:
Marianne: Rätten tog ju upp det. Då blev det ju vite. Och då var det ju bara
frågan om, då var jag ju tvungen att tala om för Måns, ”nu spelar det ingen
roll vad vi gör utan nu är det ju bara, nu måste du åka, punkt slut”. Och jag
sa ”om du vägrar gå, då måste jag lyfta dit dig. Så nu är det ingen idé att
bråka längre”. Men vad skulle jag göra? Han måste veta vad det handlade
om nu. För det spelade ingen roll vad han säger, det är ingen som lyssnar på
honom. Så att på det viset så är det ju synd va’. Men samtidigt så säger min
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advokat att hon har pratat med domaren och att lagen är så pass vrängd va’.
Så att för att det inte ska behöva hända någonting... så […] Inte vet jag, om
hon gjorde rätt eller inte. Men han har inte vågat vägra efter det.
I berättelsen om det fortsatta livet framstår det som om Marianne har lärt sig leva
med att umgänget ser ut på det här sättet, även om hon också menade att fadern
utsätter sonen på olika sätt. När jag frågade om fadern utsatt honom för våld vid
umgänge, svarade hon:
Marianne: Nej, enligt Måns så har det alltså inte hänt någonting. Han har i
alla fall aldrig sagt någonting. Inte, men då är det den här psykiska biten. Att
varje gång prata om att, ”att du ska komma ihåg att det var mamma som har
slagit”. Plus att han hela tiden säger att han kan gå till tingsrätten när som
helst och ”polisen och åklagaren uppmanar honom att stämma mamma och
då hamnar hon i fängelse”. Och det får han höra varenda gång, varenda
umgänge. Och det förklarar jag om och om igen att han har ingenting som
gör att jag kan hamna i fängelset […] Men det är ju en form av misshandel,
bara det. Att säga sådana saker till ett barn.
Jag tolkar det som att domarna fått Marianne att i praktiken förhålla sig till umgänget som om det är tillräckligt bra för pojken, trots att hon uppfattar barnet
som utsatt för en form av misshandel. ”Men vad skulle jag göra?”, frågar hon
retoriskt då hon pratar om hur hon tvingade pojken att åka fast han inte ville och
hon själv inte heller tyckte det var bra för honom. Bland annat den här informantens berättelse väcker frågan vad det innebär för mödrar att giltiggöra barnets
utsatthet utan att ha möjlighet att skydda det (se vidare kapitel sex). I intervjun
finns också en dubbelhet. Å ena sidan uttrycker informanten att barnet utsätts för
en form av misshandel under umgänget. Å andra sidan omtalar hon advokaten
som sa åt henne att tvinga barnet att åka (”för att det inte ska behöva hända
någonting”) som ”bra”.
Även andra informanters berättelser handlar om hur de tvingar sina barn till
umgänge, inte för att de uppfattar det som bra för barnen, utan för att de uppfattar
sig inte ha något val. Medan Marianne idag tycks kunna leva med det, ger till
exempel Annika en annan bild:
Annika: Vid ett par av de sista tillfällena hon träffade sin pappa, så var det
ju... De sista gångerna som hon gjorde det så var det svårt att få umgänget
att, till stånd. Väldigt, väldigt svårt.
Maria: För att hon inte ville?
Annika: Ja, för att hon inte ville. […] Vid ett utav tillfällena när jag bär ut
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henne till bilen och hon gråter och gråter och hon vill inte och han tar henne.
Och hon håller mig i halsen och han drar henne så det blir, min hals blir som
en giraffhals, men hon tappar ju greppet. Han var ju väldigt arg för att jag
inte hade förberett henne utan att hon är så arg, det är att jag har ju liksom
sagt fula saker då. Och så kastade han in henne i bilen och sätter inte på
något bilbälte eller något, utan in så här, argt. Smäller igen dörren och kör
iväg med en rivstart och jag ser bara det här lilla ansiktet som skriker allt
och liksom, jag kan se på hennes mun att hon ropar ”Mamma”. Det ser jag
ju på mimiken att hon ropar ”Mamma” och så gråter hon något fruktansvärt.
[…] Och då visste inte jag om det här. Men nu känner jag mig som en jättebov. Att jag har lämnat henne.
Mot bakgrund av de händelser som senare fick Annika att bli övertygad om att
hennes medförälder/före detta partner utsatt flickan för sexuella övergrepp i samband med umgänget framstår hennes handlingar vid det här tillfället – att bära ut
dottern i bilen och tvinga henne att åka iväg med sin pappa – som moraliskt
förkastliga. ”[D]å visste jag inte om det här. Men nu känner jag mig som en
jättebov.” Jag har hittills betonat likheterna i informanternas definitioner av sig
själva: att de alla uppfattar barnen som utsatta på något sätt.193 Intervjuerna kan
dock även tolkas som att typen av utsatthet är av stor betydelse: att inte skydda
ett barn mot sexuella övergrepp är i Annikas fall förknippat med svåra skuldkänslor. Hon talar om handlingen att tvinga barnet till umgänge på ett helt annat
sätt än till exempel Marianne (som framställer sitt barn som utsatt för en form av
psykisk misshandel).
Ingrids berättelse liknar på många sätt Mariannes. Hon hade också fått rådet
av sin advokat att se till att få umgänge till stånd. Ingrid pratade däremot inte om
advokaten som ”bra” och inte heller om att tvinga barnen att åka till sin pappa.
Hon stoppade umgänget. Hon valde att få viten och hon sa bland annat:
Och ändå har jag sagt, jag sa det i kammarrätten, jag har sagt vid flera rättegångar, har jag sagt att ”hur mycket ekonomiska bördor ni än lägger på, jag
kommer aldrig att offra mina barn!” Alltså, det är fullständigt absurt! [—]
Så mycket har jag varit med om att pengar är liksom... visst är det tufft att
leva så... vad ska jag säga, snålt när jag inte skulle behöva det, jag har ju en
bra inkomst i alla fall. Men det är liksom bara en bagatell i sammanhanget i
alla fall. Det har kostat mig uppåt en halv miljon att rädda mina barn, men
jag har gjort det. Så ser jag det.
__________
193

Karin definierar dock inte barnen som utsatta av medföräldern/den före detta partnern,
utan av socialtjänsten.
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Dessa tre informanters berättelser visar att frigörelsen också kan bero på hur
modern uppfattar barnens utsatthet och sina egna möjligheter – inte minst ekonomiska – att hantera konsekvenserna av att vägra följa domstolens beslut. Ingrid
uttryckte att hon inte kunde offra sina barn, även om beslutet att stoppa umgänget
inneburit att det tagit henne många år att komma ur våldet, samt kostat henne
mycket tid, energi och pengar.
Mödrarnas berättelser handlar om en situation där deras frigörelse underlättas av att de inte uppfattar eller definierar barnen som utsatta, en situation där
mödrar hålls kvar i våld om de definierar och hanterar barnen som utsatta, till
exempel genom att försöka stoppa deras umgänge med fadern. Uttryckt på ett
annat sätt: mödrarna hålls kvar i våld om de definierar och hanterar sin medförälder/före detta partner som en far som är våldsam mot barnen.

Att definiera och hantera medföräldern
som en våldsam far
I inledningen av kapitlet ställde jag bland annat frågan om hur våldsamma fäder
kan hanteras i mödrars liv efter separationer. Informanternas berättelser kan sägas handla om just detta: att de samtliga har definierat och hanterat sin före detta
partner som en våldsam far – i betydelsen medförälder. I majoriteten av fallen
handlar berättelserna också om att de har definierat och hanterat honom som en
våldsam och/eller destruktiv och skadlig far i förhållande till barnen.
Av dessa mödrars berättelser framstår det som att det i vissa fall är möjligt att
få gehör för att en man ska definieras och hanteras som en våldsam far i meningen medförälder och att mödrarna själva ska definieras och bemötas som utsatta
medföräldrar som, till exempel, inte bör träffa fadern och absolut inte ska tvingas
att konfronteras med honom. Anna-Karin, till exempel, menade att det var självklart för socialtjänsten och familjerätten att det inte var aktuellt med samarbetssamtal. Det framstår däremot som svårare att få gehör för att den före detta partnern/medföräldern ska definieras och hanteras som en våldsam far i förhållande
till barnen. I vissa berättelser framstår det till och med som att definitionen av
informanterna som våldsutsatta fungerat som ett hinder då de försökt få gehör för
förståelsen att medföräldern/den före detta partnern är våldsam mot barnen. Medan
vissa informanter sa att familjerätten inte tagit hänsyn till våldshistorien överhuvudtaget (jfr. ovan), berättade Annika om en delvis motsatt situation:
Maria: Men det här att han hade misshandlat dig också. Pratade ni någonting om det?
Annika: Ja, det ville väldigt gärna familjerätten ha upp att det är det som gör
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att jag inte vill att Sofia ska träffa sin pappa.
Maria: Hur då menar du?
Annika: Att min, min misshandel, att det påverkar mig så att jag pratar om
honom negativt.
Maria: Med flickan?
Annika: Med flickan. Att jag påverkar flickan nega, med relationen till sin
pappa då, det som jag har råkat ut för, att jag inte kan skilja på det att det är
mellan mig och honom utan jag för över min, mina aggressioner, eller min,
mina tankar om honom på henne.
Maria: Sa de det till dig?
Annika: Ja det sa de. Och det vägrade jag acceptera. För jag fick ju hjälp
ifrån en kurator och senare gick det vidare till en psykolog som jag har gått
hos i flera år. Och... jag håller inte med om det. Det gör jag inte. [—] Att vi
inte kan fungera tillsammans. Det är ju en sak, va´, det behöver ju inte drabba. Och det vet jag också, att jag har sagt till dom här, socialbyrån och
familjerätten och gud vet allt vad det är, att om jag skulle hämnas mot honom, och inte låta flickan träffa honom. Det får jag ju tillbaka. Det kommer
som en boomerang tillbaka till mig sedan. Och det vill jag ju definitivt inte,
för jag vill ju inte mista henne, varken nu eller sedan. Utan jag får ju tillbaka
det, att ”det är ditt fel att inte jag får träffa min pappa”.
Maria: Du skulle fått det från henne i alla fall så småningom?
Annika: Ja, det får jag ju. Jag menar, det begriper jag ju att det är så. Och det
kan jag tänka mig själv. Om min mamma hade gjort så, jag hade ju föraktat
min mamma. Och det är ju det är ju det sista jag vill med min flicka. Så det
har jag sagt till dem, att jag har blivit misshandlad från min man, det vet jag.
Det har jag, det får jag leva med. Och det finns i min själ, ärr. Men jag kan ta
det. Men det jag inte kan ta, det är det andra. Det, jag sa det, det är lätt för er
att sitta och säga att det är, att jag inte kan skilja det åt. Men det är inte så, sa
jag. Det spelar ingen roll, jag säger att det inte är så. Och då är det inte så.
Sedan får ni tro vad ni vill. Men ni vill gärna förankra... för det är lättare för
er, då har ni en förklaring att så och så är det. Men jag håller inte med om
det. Jag nekar till det. Det är inte så.
Maria: Men sa de det fortfarande efter att det här med övergreppen kom
upp också eller?
Annika: Det händer. Jaa. Jodå. Det hände, det händer nu också som de säger
det någon gång då och någon gång då, att det kan komma upp. Och de har
inga belägg för det. Och de menar på det att det finns många kvinnor som är
hämndlystna. Mot sina män.
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Annikas berättelse handlar om att definitionen av henne själv som utsatt mor
bidragit till förnekandet av faderns våld mot barnet.

Mödrarnas moment 22
Emma: […] Och det som har varit värst för mig som mamma i det här, det är
att man som förälder ser sitt barn må dåligt men inte kan göra något. (Paus)
Det har varit, det går nog inte att beskriva med ord. För det är en sådan
otrolig maktlöshet. Som ensam vårdnadshavare ska man se till att skydda
sitt barn och man ska se till att det mår bra, men jag har skyldighet att den
andra föräldern ska få träffa henne. Det är någonting som inte går ihop.
Det... har varit jättejobbigt att bara se på och inte kunna göra något.
Min tolkning är att informanternas berättelser handlar om separerade mödrars
motsägelsefulla situation då de har en våldsam far som medförälder (se även
Eriksson 2002; Mellberg 2002). Lisbet är kanske den som tydligast illustrerar
hur omöjlig en mors situation kan te sig. Hon är en av de informanter som mycket
tydligt förmedlade att hon och hennes båda döttrar fortfarande lever i våld, trots
ett beslut om att döttrarnas umgänge med fadern ska vara övervakat. Hon beskrev det som att hennes medförälder/före detta partner när som helst kan dyka
upp utanför hennes och barnens hem, skrika och hota henne och flickorna, och
slå henne om han kommer åt. Hon pratade om att hon sökt besöksförbud upprepade gånger utan att få det, att döttrarna i flera år haft kontakt med barnpsykiatrin, som nu har sagt att de inte kan göra mer så länge barnen inte får lugn och ro.
Vidare om att medföräldern/den före detta partnern då och då också drar upp
frågan om vårdnaden om barnen – så att det görs nya utredningar på familjerätten
– men aldrig fullföljer den rättsliga tvisten. Hon uttryckte också att ingen kan
göra något åt fadern: ”Så här kommer det att hålla på tills flickorna är arton år”.
Lisbet menade att i den här situationen ställs det oerhörda krav på henne som
mor, krav som hon sa sig ha svårt att leva upp till. Hon återkom till att det är hon
som förväntas ge barnen trygghet:
Lisbet: […] Och då kräver ju soc av mig att jag ska inge flickorna en falsk
trygghet. Och det klarar inte jag.
Maria: Hur då menar du?
Lisbet: Ja men att jag ska övertala dem att ”pappa kommer inte och kommer
han då så gör han ingenting”. Och jag vet ju att är jag i närheten, då gör han
ju någonting. För det är mig han vill åt. [—]
Maria: Men det här att soc vill liksom att du ska, du säger att du klarar inte
av att göra det som de kräver av dig?
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Lisbet: Nej. För jag kan inte lova dem någonting. Så blir det inte så för han
bryter på det. Ja vem ska de då lita på? Om jag ljuger? Det enda jag kan säga
det är att jag tror inte att han gör dem någonting. Det tror jag inte. Jag tror
inte, det törs han inte.
Vid intervjutillfället var en vårdnadsutredning aktuell igen, och Lisbet sa att ”innerst inne” vill hon att barnens pappa inte får träffa dem alls förrän de är så stora
att de kan säga ifrån och ta sig därifrån. I andra avsnitt av intervjun förmedlar
dock Lisbet en bild av att det överhuvudtaget inte går att stoppa en fars umgänge
med barnen:
Lisbet: Och det har jag också sagt på familjerätten och de är ju benhårda på
att det spelar ingen roll vad du har gjort som pappa, till vilket pris som helst
så ska du träffa dina barn.
Maria: Säger de det, eller?
Lisbet: Ja, att jag har inte rätt att säga. Jag har ju liksom fått inpräntat i mig
att, vad jag än säger, säg inte att du ska förbjuda umgänge. Utan du måste gå
med på bevakat. Därför du kan inte ta av en förälder umgänget.
Maria: Inte ens, alltså, det här att de är så rädda för honom, eller...
Lisbet: Ja, det har ingen betydelse.
Maria: Att den yngsta inte vill träffa honom?
Lisbet: Nej. Har ingen betydelse. Han har rätt att träffa dem ändå.
Lisbets berättelse handlar om målsättningar som inte går ihop: hon själv ska se
till att barnen är trygga och har det bra och se till att de träffar sin pappa. För
Lisbet skapar det en omöjlig situation.
Samtliga informanter förmedlar en bild av att deras möjligheter att skydda
barnen (och sig själva) begränsas av kraven på att barnen ska träffa sin pappa,
krav som de mött såväl i rätten som hos socialtjänst och familjerätt. Här finns
dock en viss variation i materialet. Informanternas berättelser ger bilder av olika
stort handlingsutrymme vid olika tidpunkter och omständigheter. En pågående
vårdnadstvist kan till exempel ur moderns perspektiv begränsa handlingsutrymmet betydligt. Ett citat från intervjun med Helen kan illustrera:
Maria: Du har aldrig funderat på att säga att han inte ska träffa barnen?
Helen: De som säger det, vet du vad som händer med dem? Har du läst
artiklar om mammorna som vägrar att låta pappan träffa? Det är pappan
som får vårdnaden om barnen. När jag har gjort färdigt, min vårdnadstvist
kanske, då kan jag våga göra det. Men inte innan.
Maria: Du vågar inte?
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Helen: Nej, det är som ett spel. Man vågar inte.
Maria: Och under tiden så...
Helen: ...under tiden jag har den här tvisten fortfarande vid liv, jag kan inte,
jag kan inte göra något fel. Jag kan inte göra ett felsteg, alltså.
Maria: Så det betyder att för att inte han ska få vårdanden, så har du svårt
att skydda din pojke mot misshandel?
Helen: Ja.
Maria: Fruktansvärt.
Helen: Så är det. I verkligheten. Och det som chockar mig också, jag läste
två artiklar också i förra veckan... om två mammor som hade gömt sina barn
på grund av det att de inte ville att pappan skulle bli våldsam. Alltså, mot
barnen. Att, de här barnen har ju fått... de bor hos sina pappor nu. Som de
inte träffat på flera år. Kan lagen, kan lagen göra det, va´? Vad är det för
skydd? Vad är det för rättvisa?
Jag vill här också peka på att ett klassperspektiv ger mening åt variationerna i
materialet. I informantgruppen är det framförallt de mödrar som har en lång utbildning och ett relativt välbetalt jobb som beskriver sig som mer eller mindre ur
våld. Några pratade om hur de flyttat längre bort och hur de därigenom skapat
rumslig distans till medföräldern/den före detta partnern och ett vardagsliv i relativ ”lugn och ro”. Det är just dessa mödrar som vägrat lämna ut barnen till umgänge och betalat viten, skickat barnen till en privat barnpsykolog då socialtjänsten vägrat betala för hjälp, och så vidare. De mödrar som av ekonomiska skäl har
färre valmöjligheter och är mer beroende av välfärdsstaten berättar om en betydligt svårare situation. (Jfr Estrada och Nilsson kommande.)
En annan omständighet av betydelse för handlingsutrymmet är tidigare kontakter med socialtjänsten. Lisbet är en av de mödrar som också berättade om
erfarenheter av ett akut omhändertagande av barnen. Sådana erfarenheter lägger
ytterligare en dimension till upplevelser av krav som måste uppfyllas och tydliggör mödrars situation då de har en våldsam far som medförälder. Efter att ha varit
med om att barnen omhändertas vet Lisbet vad som kan hända om hon inte lever
upp till de krav och förväntningar som ställs på henne:
Lisbet: Och jag tycker liksom att varken sociala eller familjerätten eller någonting, de bara kräver att kvinnan ska vara stark, kvinnan ska orka, hon ska
orka stå emot allting. Och gör inte jag som de säger då hotar de med barnen
liksom.
Lisbets berättelse förmedlar en bild av ett ytterst begränsat handlingsutrymme
och små möjligheter att alls påverka sin livssituation: ”man kan inte göra någon-
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ting”. Detta trots att det framstår som att inblandade myndigheter på ett sätt bekräftat definitionen av den före detta partnern/medföräldern som våldsam mot
och/eller skadlig för barnen (därav det övervakade umgänget).
I berättelsen kan två olika logiker urskiljas: Lisbet kläms mellan två olika
myndighetspraktiker organiserade utifrån olika principer (som förmedlats till
henne). För socialtjänsten är barnens trygget central och kan Lisbet inte tillvarata
barnens behov av trygghet kan de omhändertas. För familjerätten är barnens tillgång till sin pappa central och om Lisbet stoppar umgänget kan hon komma att
bli betraktad som olämplig som vårdnadshavare och förlora vårdnaden. För Lisbet skapar dessa motstridiga budskap en situation hon inte ser någon väg ut ur.
Att vara en god mor-vårdnadshavare med en våldsutövande far som medförälder
är ett omöjligt uppdrag:
Lisbet: […] Och det jag tycker är absolut, eller mest absurt i det hela, det är
ju det att det är min skyldighet att se till att umgänget fungerar. Det är min
skyldighet att se till att barnen har det bra. Också under umgänge. Annars
kan jag mista dem. Och jag tycker att det ställs för stora krav, för under
umgänget då är ju inte jag med. Hur ska jag kunna kontrollera det? Och
sätter jag emot och säger att barnen får inte fara, jo men då kan jag ju också
mista dem! Jag förstår inte det där.
Det är värt att notera att ingen av mödrarna med lång utbildning och relativt
välbetalda arbeten berättade om att deras barn omhändertagits, eller uttryckte
samma rädsla som Lisbet och Karin.
Lisbets berättelse handlar om hur hon som mor hålls ansvarig för sina barns
behov av trygghet och skydd – också i situationer där hon själv inte är närvarande194 – men hur hon inte ges möjligheter – makt – att uppfylla de krav som ställs
på henne då hotet mot barnen kommer från barnens far. Dragen till sin spets betyder den situation jag rekonstruerar ur informanternas berättelser att det är först
när barnen inte längre åldersmässigt definieras som barn och de själva inte längre
hålls ansvariga för deras välbefinnande som mödrarna fullt ut kan frigöra sig från
sina våldsamma medföräldrar. Kan utsatta kvinnor som också har minderåriga
barn med den våldsamma mannen komma ur våld? Kan mödrar separera från
våldsamma fäder?

__________
194

För en diskussion om konstruktionen av mödrars ”gränslösa” ansvar för barnens välbefinnande, se t. ex. Jansson (2001).
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6. Konstruktionen av kön,
släktskap och ålder
I föreliggande kapitel är syftet att belysa vad konstruktioner och konstruerandet
av kön, släktskap och ålder kan betyda för separerade våldsutsatta mödrars hantering av fäders våld. Nedan följer en analys av hur informanterna talar om sina
barn, deras situation och behov, barnens relation till och umgänge med fäderna,
samt sin egen roll och relation till barnen. I fokus står både av vad som förutsätts
och (åter)skapas i talet om ovanstående teman samt vad mödrarna gör när de
talar som de gör, alltså det ”arbete” berättelserna och berättandet utför (Mishler
1997, 95).
Närmast följer en diskussion av hur barn, barndom och relationer mellan
vuxna och barn konstrueras. Därefter undersöks konstruktioner av föräldraskap
och släktskap. Frågan om hur kön, släktskap och ålder konstrueras i relation till
varandra kommenteras löpande. Diskussionen om det samtidiga skapandet av
kön, släktskap och ålder fördjupas sedan i kapitlets avslutande avsnitt genom att
konstruktionerna av kön, släktskap och ålder kopplas till informanternas föräldraskapande projekt. Här återknyter jag även till analysen i kapitel fem samt till
den kontext som rekonstrueras i de första empiriska kapitlen.

Barns behov och rättigheter
Maria: Som du ser det, vad är det barnen behöver mest just nu?
Helen: De behöver känna att de är trygga. Och att de, inte blir rädda. Jag har
varit det, i mitt före detta förhållande. De fortsätter att vara det, det är det
som är största felet. [—]
Maria: Vad tror du är viktigast för Fabian idag? Om du ska tänka, vad är
det han behöver mest just nu?
Anna-Karin: Men det är lugn och ro och trygghet det. Som vi lever idag.
Barnens situation och behov berörs explicit och implicit i en rad olika kontexter
i intervjuerna. Ett starkt återkommande tema i materialet som helhet är barnens
behov av trygghet. De ovan citerade svaren på min fråga är typiska. Som framgår
av föregående kapitel talar informanterna om barnens umgänge med fadern som
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ett problem, både på grund av hans våld och på grund av att han på andra sätt
beter sig på ett sätt som uppfattas som skadligt för barnen. Uttryckt på ett annat
sätt kan man säga att faderns beteende är – även om han inte är direkt våldsam –
ett hot mot den trygghet som barnen behöver. Att stoppa umgänge blir därför ett
sätt att ta tillvara barns behov:
Maria: Joanna nu, som du uppfatta det, vad är det som är viktigast för
henne just nu? (paus) Vad behöver hon mest, just nu?
Emma: Jag tror att hon behöver massor med trygghet. […]. Att jag skulle
inte vilja att hon träffade sin pappa på ett tag.
I vissa fall framställs också myndigheternas agerande som ett hot mot barnens
trygghet. Till exempel Helen pratade om att de utredande familjerättssekreterarna inte tog hennes uppgifter om våld från fadern mot barnen på allvar. Därmed
blir det svårt för henne att skydda barnen och de ”fortsätter att vara det [rädda]”.
Betoningen av trygghet förekommer både i intervjuer med mödrar som är
relativt mycket i våld och med dem som är relativt mycket ur. I vissa intervjuer
frågade jag om vad som är viktigt för barnen här och nu och i andra frågade jag
vad som varit viktigt för barnen under perioden ”fram till nu”. ”Här och nu”frågan gäller framförallt de som separerat ganska nyligen och/eller som är relativt mycket ”i” våld, ”fram till nu” gäller framförallt informanter där separationen ligger långt tillbaka i tiden och/eller där mödrarna är relativt mycket ”ur”
våld. Intervjun med Marianne kan exemplifiera det senare:
Maria: Som du ser det, vad är det, det som har varit viktigast för barnen,
både Måns och Andreas, under den här perioden? Vad är det som har varit
absolut viktigast för dem?
Marianne: (Paus) Det att de har haft så lugnt och tryggt som möjligt. Som
det överhuvudtaget har varit möjligt. Och det har jag ju dels, också fått hjälp
av... dagis egentligen. Eftersom de stoppade överflytten till förskolan. Det
var ett steg som var, tyckte de var onödigt. Jag höll väl inte med dem i
början, men sedan när vi väl hade pratat igenom det. För det blev... De [barnen] fick längre i den period där de fick hitta tillbaka till sin trygghet. Och så
det att jag har haft så mycket stöd vid sidan, vid sidan om va’. Så att inte jag
har ballat ur.
Marianne pratade om hur vardagslivet kan organiseras så att barnen får den trygghet de behöver. Barnens trygghet är även kopplad till att hon själv inte ”har ballat
ur”. Frågan om informanternas egen roll (i förhållande till barnens behov) återkommer jag till längre fram, i avsnittet om föräldraskap. Vare sig informanterna
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talar om barnens behov här och nu eller under perioden fram till nu förmedlar de
en bild av att deras barn borde ha trygghet. Informanten ovan pratar bland annat
om förskollärarnas agerande som något positivt eftersom det hjälpte barnen att
”hitta tillbaka till sin trygghet”.195
I citatet framställs förskollärarnas syn på saken som ett stöd för informantens
egen uppfattning, att det viktigaste för barnen varit att de fått lugn och trygghet.
Föreställningen om barns behov av trygghet kan alltså understödjas av andras
uppfattningar. Ett annat exempel på detta kommer från intervjun med Emma. På
flera ställen i intervjun återkom hon till de kontakter hon haft med barnavårdscentralen, och när hon beskriver konflikter med såväl medföräldern/den före detta partnern som familjerätten använder hon kontakterna med barnavårdscentralen och annan professionell kunskap om barn som ett stöd för sin egen syn på vad
hennes dotter behöver. Apropå bakgrunden till den rättsliga tvisten sa Emma:
Sedan då till slut […] så började han vilja ta med henne hem. Och då sa jag
det att ”inte så länge du missköter henne här, jag menar du har det så...
allting är så ordnat för dig här, men ändå så missköter du henne. Så du får
aldrig i livet innan dess du kan visa att du kan sköta henne”. Och han gick
till familjerätten då och... Första gången han gjorde det, då var hon […] och
då börjar man ju ge småbarn lite sådan fast föda […]. Då fick jag ett samtal
ifrån familjerätten, för han hade ju ringt dit och klagat på, han ville ju ta
sådant ansvar och ville ju verkligen, vara familj men det har ju jag förstört
då. Nu var det dags, tyckte han då, att ta hand om henne och det fick han
inte. Då ringde den här tanten ifrån familjerätten och frågade om hon åt fast
föda. ”Ja, hon har börjat lite”, ”Ja, men då kan du ju lämna ut henne”.
Maria: Men alltså, du hade inte träffat henne innan?
Emma: Hon på familjerätten?
Maria: Nej?
Emma: Jag fick först ett brev hem, fick jag. Och sedan, då blev jag ju så arg,
för att hon överhuvudtaget kunde uttala sig om något dylikt. Jag ringde upp
henne och sa att ”det här kan vi sköta på egen hand. Jag har talat om för
honom vad som gäller och varför jag inte vill släppa iväg”. Jag förklarade
lite för henne också, men det fick jag liksom inget gehör på, att hon förstod
vad jag menade. […] Det var bara att hon är si och så gammal och ”hon äter
fast föda och då behöver hon inte sin mamma under några timmar, då kan
hon åka iväg”, ungefär. Jag har haft väldigt god kontakt med barnavårdscen__________
195
Notera att hon talar om sin uppfattning ”då” – att hon först inte höll med – i kontrast
till ”nu” – att det var bra för barnen – på ett liknande sätt som till diskuteras i kapitel fem,
dvs. nuets självbild är av central betydelse. Se också resonemanget om berättarpositionen i inledningen till kapitel fem.
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tralen. Så jag ringde dit och berättade det här och de blev ju alldeles chockade hur en familjerätt kunde säga något sådant. […] Det är ju långt kvar
innan hon, som ett litet barn kan åka iväg överhuvudtaget. Så de blev så
enormt chockade.
Senare återkom Emma till de perspektiv på barn och barns behov hon mött på
barnavårdscentralen, inom barn- och ungdomspsykiatrin och i barnpsykologin:
Och det var muntliga förberedelser i tingsrätten och jag fick lov att skaffa
advokat och jag visste inte alls vad jag skulle ta för advokat. Inte det minsta... koll på det där alls. Han har tydligen någon advokat som är väldigt
oseriös […] Det är ingen... ingen tanke bakom att det faktisk ett barn med i
spelet. Utan det är bara att... han vill, och då får han. Så har det alltid varit.
Ända från hans hem då. Han vill och då får han som han vill. ”Men han vill”,
och då får han det. Och... det började med att man tog upp att jag var en
riktig umgängessabotör och jag skulle inte ha vårdnaden. Då första gången,
i tingsrätten. Det där kändes ju jättejobbigt. Det är fortfarande jobbigt idag,
för det är ju inte över än, men man har lite distans till det ändå. Och jag var
alldeles förtvivlad för han kom ju med en massa yrkanden, att hon skulle
sova där varannan helg och allt... Och hon var inte ens ett... […] hon var
enormt modersbunden. […] Så det... det... Inte ens mamma kunde liksom ha
henne någon timme eller så, utan att det var, det var kris då. Den tiden hon
var så liten kunde jag aldrig gå ut ens och träffa någon kompis eller gå på
stan’ någon timme för att hon var så orolig. Med allt vad som hade hänt. Och
mycket så har det ju påverkat, det här tjafset. På honom, och mellan oss.
Som hon känner av. Att det inte är tryggt och så. Han har kommit till mig och
fört ett himla liv och... så där och jag har bara försökt att få ut honom ur
lägenheten. Det har inte varit så lätt för han har vägrat gå och han har gjort
som han har velat. Och jag började då gå till barnavårdscentralen där jag
ändå kände att de lyssnade på mig och jag fick prata med en barnpsykolog.
Jag berättade att så här var det och jag var jätteorolig. Jag berättade allting,
att han missköter henne. Jag försökte berätta allting för henne och hon skrev
också ett intyg till min advokat och tingsrätten att, ja att det är viktigt för
henne [dottern] att få vara hos sin mor och hemma så mycket som möjligt,
att hon inte ska åka iväg och så. Och... så letade jag efter böcker som psykologer hade skrivit vad som lämpligt för ett barn i den åldern och det stod ju
bara att de inte skulle vara borta mer än några timmar, medan han ville ha en
massa […]. Och jag tog ju med mig allt, dels det där intyget och så allt
material som jag hade hittat då till tingsrätten. Men det där kändes ju, det
togs ingen hänsyn till det. Inte det minsta. Fast jag kände mig jättetrygg då,
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att då hade jag ju, från en barnpsykolog som hade jobbat på BUP i jättemånga år, som har skrivit det här och jag har även tagit fram en bok då som
står, svart på vitt att det här är inte bra för barn. När de är så små. Att vara
borta från sin mamma, med tidsperspektiv […]. Men det tog man ingen som
helst hänsyn till. Utan han fick precis som han ville. Han fick sina yrkanden.
Rakt igenom. Det var någon endaste grej som han inte fick och det var... jag
kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det var någon obetydlig
grej. Men då när det här, det är ju ett interimistiskt beslut då som fortfarande
ligger. Det innebar ju varannan helg med två övernattningar, och sedan övernattning i veckan också. Ett så litet barn. Och hon var inte ens två år då.
Faderns yrkande framställs här som i konflikt med en professionell, väl etablerad
kunskap om barns behov. Det gäller bland annat små barns behov av närhet till
sin mamma och barns behov av kontinuitet kopplat till det tidsperspektiv barn
har i en viss ålder. Kunskapen framställs som stödjande informantens egen uppfattning om sitt barns behov av trygghet och närhet till henne själv.
Barns behov av trygghet kan också omtalas som ett utifrån kommande krav
från professionella, som när Lisbet i intervjun pratade om socialtjänstens krav på
att hon ska ge sina barn trygghet (se kapitel fem). Det är dock värt att notera, att
även om Lisbet pratade om att hon inte kan göra det som ”soc” kräver av henne
– ge barnen det hon själv benämner en ”falsk” trygghet och ”övertala dem att
fadern kommer inte och kommer han så gör han ingenting” – ifrågasätter hon inte
att barnen behöver trygghet. Hon uttrycker däremot att hon har en annan syn på
vad som ger trygghet än vad ”soc” har: att hon inte ljuger, eller lovar något som
hon inte kan hålla.
För att sammanfatta: det framgår tydligt av mödrarnas sätt att tala om sina
barn, deras erfarenheter och behov att barnen har varit med om saker som de inte
”bör” vara med om och att deras situation här och nu inte ”är” som den bör vara.
Detta gäller i synnerhet om informanterna har små barn, eller om de talar om sina
barn då de var mindre. Barn bör ha trygghet. Barnen har fortfarande inte lugn och
ro. Barn bör få lugn och ro. Familjerättssekreterare skyddar inte barnen. Utsatta
barn bör skyddas, och så vidare. Talet om andras uppfattningar kan sedan förstärka bilden av hur det bör vara. Det gäller särkilt då informanterna talar om personal från förskola, skola, mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri
och socialtjänst. Medförälderns/den före detta partnerns beteende hotar barnens
trygghet. Jag tolkar det som att både våldet, separationen och den situation som
jag rekonstruerar i det föregående kapitlet – den utsträckta frigörelsefasen och
förnekandet av definitionen av fadern som våldsam mot barnen – synliggör normativa konstruktioner av barndom och barn. Normbrotten synliggör normerna.
Hur ser då de normativa konstruktionerna ut?
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Den trygga barndomen i (kärn)familjen
Då Lisbet talar om sin och sina döttrars omöjliga situation säger hon bland annat
att ”det som jag skulle tycka vore bäst och skönast, det vore att flickorna fick
leva ett vanligt, naturligt, socialt liv”. En liknande kontrastering mellan det liv
som informanterna lever och ett ”vanligt” liv återkommer i andra intervjuer. En
central del i ett sådant ”vanligt” liv är en ”vanlig” familj. I vissa intervjuer omtalas närvaron av en sambo/partner, och eventuellt mor- och farföräldrar som viktiga för att familjen ska vara just ”en familj”. Intervjun med Emma är ett exempel
på detta:
Maria: Vad tycker du att du kan ge henne, som mamma, vad är det viktigaste du kan ge henne?
Emma: Ja, när hon är här, så får ju vi, mina föräldrar, hennes mormor och
morfar och jag och min sambo, vi får ju försöka ge henne en trygghet och en
familj när hon är här.
Att ”modellen” för den ”vanliga” familjen innehåller två föräldrar – både en far
och en mor – framgår dels då informanter som lever med en ny man talar om sin
situation och barnens behov, dels av hur informanter talar om sin situation som
”ensamstående”. Anna-Karin pratade bland annat att hon själv måste vara ”mamma och pappa i allt”:
Och det krävs så mycket av en’. Och nu tycker jag det krävs ju ännu mer
efter en sådan här grej. Som det inte finns nedskrivet ens en gång. Man ska
klara av att Fabian ska ha det bra. Jag ska inte visa att jag är rädd. Jag ska ge
honom tryggheten och allt det här som... Man ska vara någon... och går det
åt skogen, vems fel är det då då? […]
Maria: Ja, när jag tänker på allt det här som du ska ge […] det är inte lätt
att vara mamma (skratt)?
Anna-Karin: Nej. Nu är Fabian så himla, jag brukar säga det att det är inte
svårt att vara förälder till en sådan snäll pojke. Han är väldigt lättsam. Men
om det har med att göra med allt han har varit om, det vet inte jag. Liksom
att han... eller om det är hans personlighet (skratt), jag kan inte svara. Om
han inte är riktigt trygg än. Men de säger att han är väldigt trygg mot folk
och så här. Jag funderar ju jättemycket över hur jag ska klara det här. Visst,
och så säger man, nu när han [fadern] har skrivit att, det här med vårdnaden
har jag tänkt, ”gud, ja nu kan man inte ens räkna med att man får hjälp till en
legobit ens en gång”. Förstår du? En legobit, ja men alltså, han har ju avsagt
sig vårdnaden. Nu kommer jag inte att få hjälp med. Han menar ju på att jag
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kan ha vårdnaden själv. Då behöver han ju inte ta ansvar för någonting.
Visst, jag förväntar mig ju ingenting. Men det blir ju, ja nu kan man inte ens
tänka sig att få hjälp till en legobit va’. Ja, cykel, moped, allt det här och
liksom... att det här får jag fixa själv. Allt sådant där kommer när man ser,
tänker de här tankarna att... Ja, man ska fixa. Vara mamma och pappa i allt.
Faktiskt. Och det, det är inte lätt.
Ett annat exempel är en informant som pratade om hur hennes situation som
”ensam” och en önskan om att någon skulle bli ”som en far” för hennes barn
bidrog till att hon fastnade för mannen som senare misshandlade henne:
Och jag var där ensam med pojken och han gick, han tog in stöten på att
pojken skulle ha ett hem och han skulle bli som en far för honom. Jag menar
det var ju alla de här de här grejerna som var viktiga för mig.
En familj kan dock omtalas som vanlig även då den innehåller en förälder och
inte sammanfaller med modellen för (den vanliga) familjen fullt ut. När jag frågade Sara vad hon tycker är det viktigaste hon ”som mamma” kan ge sina barn
svarade hon:
Sara: (paus) Ja, vi fungerar väl som en vanlig familj för att vi har ju... ja,
våra kompisar och vänner, barnen har sina och... klasskompisar och allt sådant. Och det man önskar mest det är väl att det ska ta slut någon gång, alla
de här procedurerna. Det är väl så det är. Att vi får lugn och ro från det
men... i det stora hela så fungerar vi som, som vilken familj som helst. Så det
är ju ingenting som konstigt, ja, är ledsen eller är tung för att det är som det
är för att, det får väl ta sin tid då. Men man tycker att det har varit väldigt
mycket onödigt arbete med alla de här turerna naturligtvis. Att pappans kontakt ska främjas och nu ska vi ha samtal hit och det ska vara samtal dit och...
När Sara pratar om att vara ”en vanlig familj” är hennes egna och barnens vänner
centrala i ”vanligheten”, vilket är ett tema som också återkommer i andra intervjuer.
Notera att ”det man önskar mest det är väl att det ska ta slut någon gång”. Det
återkommande talet om ”lugn och ro” synliggör att ”vanligheten” också handlar
om att inte längre leva i ett undantagstillstånd: det är det normala vardagslivet –
utan myndighetskontakter och rättegångar – som konstituerar den ”vanliga” familjen.
En av de informanter som citeras ovan sa att hon önskade ett ”hem” till sitt
barn. Att ”hemmet” är viktigt för barn framgår även av andra intervjuer. Helen
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pratade till exempel om delat boende efter en skilsmässa som i sig ett problem
eftersom barn behöver ett hem:
Helen: […] Lagen tar väl hand om föräldrar, men inte om barnen, i detta
land. Det där med att barnen ska ha två hem tycker jag är fruktansvärt. Skulle du vilja bo på två olika ställen? Man hör det många gånger, gemensam
vårdnad, barnen bor ena veckan hos mamman och andra veckan... skulle du
vilja göra det?
Maria: Svårt att säga, om det fungerar.
Helen: Jo, men även om det fungerar. Jag skulle inte ha mina saker utspridda i två hem. Och vänner... Jag skulle inte vilja bo så här nu, som en vuxen
människa. Bo ena veckan där och andra veckan där. Tycker det är fel, alltså.
Det är bra för föräldrar, det är inte bra för barnen. […] De har ingen bas. Det
de skulle göra är: låt barnen stanna i sitt hem och flytta föräldrar. Fram och
tillbaka, och de kan ju ha ett gemensamt hus. Om det fungerar så, om det
inte är misshandel inblandad, om det är en vanlig skilsmässa. Varför ska
barnen flytta? Flytta föräldrarna. […] Jag menar, göra det lite tvärtom. Om
man ska skydda barnen. Om barnen ska växa upp i trygghet, då ska man
tänka på det. Föräldrar har det skitbra här i Sverige. En ledig vecka ena
veckan och sedan nästa vecka får de barnen hos sig.
Maria: Att utgå från barnen i stället?
Helen: Ja! Precis. [—] Varför ska de ha vänner på olika ställen? Nej. De har
sitt rum, sin säng. De ska ha sina saker och de ska ha ett hem. Tycker jag.
Informanten förutsätter här att barn behöver ett Hem och ett riktigt sådant kan
per definition bara vara ett, i alla fall under barnens barndom.
Kärnfamiljen – med barn, far och mor, i nära och vardaglig kontakt med
varandra, i ett gemensamt hem – är utgångspunkten i talet om den ”vanliga”
familjen. En familj kan dock omtalas som ”vanlig” även om den inte sammanfaller med modellen fullt ut. Oavsett på vilket sätt familjen är vanlig så förutsätts
den vara det ställe där barn får sina centrala behov tillfredsställda. Det är vidare
i den ”vanliga” familjen barn bör växa upp. Barndomen i den vanliga familjen
ska ge barn en bra start i livet, självkänsla och självförtroende och uppväxten bör
vara lugn och trygg.
Detta framkommer tydligast då intervjuerna handlar om små barn. Marianne
pratade till exempel om hur hon försökt få ett övervakat umgänge fram till att
barnet börjat skolan: ”[d]å har han åtminstone fått en barndom som har varit lugn
och trygg” (se kapitel fem).
Jag vill här också citera Karin som uttrycker sig på ett lite annat sätt än vad
de andra informanterna gör. Om barnens behov sa hon:
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Maria: [D]u som mamma, vad tycker du är det viktigaste som du kan ge
barnen?
Karin: Att jag älskar dem. Det är det viktigaste. Att de ska veta att jag... Att
det spelar ingen roll hur de beter sig eller vad som händer eller någonting, så
ska de veta att, jag skulle gärna offra livet för dem. Och som när det var som
jobbigast med soc, då hade ju de äldre barnen en plan, de visste precis vart
de skulle ringa, de visste precis vad de skulle göra om det hände någonting.
Jag såg en undersökning på TV, där hade de frågat barn i krig vad de var
mest rädda för, och alla barn hade svarat att det var att tappa sina föräldrar.
Det var inte att bli dödade eller lemlästade, utan det var att bli skild från sina
föräldrar. (Paus) Så jag tror att det viktigaste man kan ge barn, bara att de
vet att det finns någon människa som älskar mig mer än allt annat. Och det
är därför som jag tycker att socialtjänsten räknar så fel när de tror att, ja, det
är bättre för barn att vara på ett barnhem liksom, med personal som byter
var åttonde timme eller vad det är, än att vara hos pappa även om pappa
kanske skriker en gång var fjortonde dag eller är på fyllan en gång i månaden. För jag tänker som, små barn är ju lika kära i sina föräldrar som man
själv är när man är som allra mest förälskad. Plus att de är ju totalt, rent
fysiskt beroende av en också. Det finns ju ingen, det ser man ju på småungarna, det finns ju ingen som kan trösta småungarna som föräldrarna kan. Det
är ju bara så.
Även om informanten inte explicit talar om trygghet i första hand, utan om kärlek, kan den grundläggande idén ändå sägas vara att barn bör få en bra start i
livet. Den här informanten uttrycker möjligen en annan förståelse av hur detta
ska uppnås och framställer den känslomässiga relationen mellan föräldrar och
barn som konstituerad av ”kärlek”. Detta kan å ena sidan tolkas som att Karin
inte följer den tendens som annars finns i materialet då hon talar om kärlek i
stället för trygghet. Å andra sidan kan det tolkas som att hon explicit uttrycker
något som de andra informanterna tar för givet: barns känslomässiga band till
föräldrar och i synnerhet de egna barnens känslomässiga band till dem själva.
En trygg barndom i en vanlig familj är så viktig bland annat för att barnets
uppväxt förutsätts lägga grunden för framtiden och för hur barnet kommer att bli
som vuxen. I det här sammanhanget tenderar kön att göras till en explicit fråga.
Helen pratade om sin medförälder/före detta partner som en dålig förebild för
sina barn och om risken att barnen själva blir våldsamma på grund av att de
tvingas leva med rädsla och otrygghet. ”Särskilt om det är pojkar” finns det en
risk att ”det går i arv”:196
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Helen: Och det som irriterar mig är, kanske om femton år […] att mina barn
kanske blir våldsamma brottslingar. Som går och... och är våldsamma mot
andra människor. Då är det för sent att göra någonting. Och jag sa det till
dem [familjerätten] också. ”Ska vi låta dem växa upp så här? Tillåter ni
detta? Gör lagen det?” [—] Jag vill inte att när de gifter sig, förhoppningsvis
blir det så. Eller ska bo ihop med någon tjej, eller vad det än blir, en människa, men, jag vill inte att, om jag kanske får barnbarn, att mina barnbarn ska
bli. Detta ska sluta nu. Detta ska inte fortsätta. Och det som brukar hända,
särskilt om det är pojkar också, är att det går i arv det här beteendet. Man får
sina förebilder från sina föräldrar. De ska inte bete sig som han har [gjort],
det ska jag se till. Att det inte ska hända. Jag går inte igenom detta för ingenting. Jag menar, det är ett mål bakom, målet är det. Att de ska ha trygghet, de
ska ha bra självförtroende. De ska inte vara rädda.
När det gäller flickor kan deras mödrar uttrycka en oro för vad det är för bilder av
kvinnor och kvinnlighet de växer upp med. Tanjas oro handlar både om hur medföräldern/den före detta partnern konkret förhåller sig till döttrarna här och nu,
och om vad ett sådant förhållningssätt kan få för konsekvenser på längre sikt för
dem som flickor:
Maria: Som det låter nu när du pratar, så finns det en oro för att han skulle
kunna göra någonting mot dem?
Tanja: Ja, det tror jag.
Maria: Du tror det?
Tanja: Jag tror att han kan slå till dem, ja. Det tror jag. Den dagen de vågar
sätta sig upp emot honom. För det törs de inte riktigt än. De har... och det
kan jag känna är så tragiskt och där kan jag känna vanmakt då... jag tycker
inte att han har något gott att bidra med. För deras del […]. De berättar
alltså om händelser när han kör över dem, helt enkelt. Och en del saker är
bagateller, om man får säga så, men andra saker kan vara lite viktigare då.
Och framförallt, det som jag tänker på, det är det här att den dagen han inte
lyckas köra över dem. Det är ju det, som jag känner att det är... det är lite
otäckt alltså. Också det här, lite kroppsliga det... kan verka lite fjantigt, men
jag ser på ett annat... från ett annat perspektiv... […]
Maria: Han har inte riktig respekt för deras kroppsliga integritet?
__________
196

En liknande tanke – att våld ”går i arv” – återkommer även när vissa informanter talar
om sin medförälders/före detta partners ursprungsfamilj och hans destruktiva, kvinnoföraktande och/eller våldsamma beteende.
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Tanja: Nej, nej. […] Nej, precis. Det är det jag... känner oro för. Eller inte
respekt för, överhuvudtaget, att de är egna personer med egna, med egen
integritet och egen vilja. Så där. Och det är det här att... gränsöverskridande.
Han fattar liksom inte, han fattar inte att han borde hålla sig på distans efter
det som har hänt, utan han traskar in i min hall va’. Om inte jag säger, ”nu
stannar du där”. Han liksom, tänjer hela tiden. […] Och det [en positiv förebild]... tycker inte jag att han är. Dels för att han, att det här finns hos honom, att han kränker, mig då, förmodligen andra. Kränker med all säkerhet
sina döttrar. Respektlös och att han liksom är, gränslös och alltså inte lyckas
hålla sig då utan att han... Och det tror inte jag är bra för barnen. Framför allt
inte för flickor. Tror inte jag. Därför att vi är så... duktiga på att uppfatta
sådana saker i samhället ändå. […] Och det här att han är fullständigt oreflekterad, upplever jag honom som, och insiktslös på något sätt. Jag tänker
på hans pappas och mammas förhållande och hur han ser på det och hur han
umgås med sin pappa nu. Och... Alltså, den bild jag har av det här är att det
här är ingen sund familj. Hans ursprungsfamilj är ingen sund familj.
Även här förutsätts att mönster i relationerna mellan könen kan ”gå i arv” mellan
generationer och att barndomen och uppväxten är av central betydelse för det
framtida livet som vuxen/kvinna eller man.197
Genom sitt sätt att tala om sina barn och deras behov konstruerar informanterna
barndomen som en speciell tid i en människas liv: en tid som lägger grunden för
framtiden (jfr. t. ex. Alanen 1988; 1992; James m. fl. 1998). Barndomen bör
levas i en lugn, trygg och harmonisk kärnfamilj, eller i en annan lugn, trygg och
harmonisk familj. De intervjuade mödarna tenderar med andra ord att återskapa
den moderna, borgerliga familjen som ideal (se Ariés 1973; Frykman och Löfgren 1979; Shorter 1975).
I de delar av materialet som jag använt så långt kommer fem olika konstruktioner av barn explicit eller implicit till uttryck. Något förenklat kan en av dem
benämnas barnet under utveckling, vilken utgår ifrån barns växt och mognad (se
James m. fl. 1998). Denna konstruktion kopplas i vissa fall explicit till olika
former av etablerad/professionell kunskap om barn, framförallt utvecklingspsykologins teorier om olika faser i barns utveckling. Det gäller till exempel barns
tidsperspektiv vid en viss ålder. Barn konstrueras också som fysiskt och känslomässigt beroende av sina föräldrar och då kanske särskilt mödrar: det beroende
barnet. En tredje konstruktion kan benämnas barnet som framtida vuxen, vilken
__________
197

I vissa intervjuer återkommer tanken om det sociala arvet som en förklaring till den
egna utsattheten: ”Det är därför man blir ihop med en sådan där knäppskalle. För att...
ens föräldrar inte har tyckt om en ordentligt heller, eller vad det kan bero på”.
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i vissa fall kopplas till utvecklingspsykologin och/eller till en idé om det sociala
arvet, då särskilt idén att våld och brottslighet går i arv (från far till son). Delar av
den psykologiska, sociologiska och/eller kriminologiska forskningen framstår här
som ett kulturellt allmängods som ger informanterna ramar för tolkningar av sin
situation och sina liv.198 Den fjärde konstruktionen kan benämnas barnet som
flicka eller pojke. Särskilt då informanterna talar om barnens framtida liv görs
kön till ett explicit tema. Slutligen vill jag också peka på att barnet konstrueras
som utsatt på olika sätt, i många fall som utsatt för fysiskt, sexuellt och/eller
psykiskt våld. Inte minst det utsatta barnet tydliggör de normativa konstruktionerna kring barn och barndom jag diskuterar här. Det kan tilläggas att dessa
barn är analytiska kategorier. Då mödrarna pratar blandar de givetvis drag från
olika konstruktioner i olika kombinationer: det utsatta barnet kan framställas som
en flicka eller pojke, under utveckling, beroende och framtida vuxen kvinna eller
man.

Personlig integritet och egna behov
Informanter som benämner barnen som utsatta för fysiskt eller sexuellt våld framställer det som självklart att barnens far därmed beter sig på ett oacceptabelt sätt.
Vidare att barnen bör skyddas från detta. Mödrarna återskapar med andra ord en
norm om respekt för barns kroppsliga integritet, inklusive deras sexuella integritet. Respekten för barns kroppsliga integritet framstår som inte förhandlingsbar:
det är en stark norm som synliggörs genom brott mot densamma. Här ska tilläggas att även i intervjuer med mödrar som inte definierar fadern som direkt våldsam kan kränkningar av barns kroppsliga integritet vara ett tema, som i intervjun
med Tanja (se avsnittet ovan).
Då informanterna talar om problemen vid barnens kontakt med fäderna blir
ytterligare normer synliga. Elin återkommer på flera ställen i intervjun till barns
känslomässiga behov:
Maria: Apropå det här att vara så bra att se barns behov, du sa att du
tycker inte att han är bra på att se hennes behov?
Elin: Nej, gud, oh, nej. Det är just det. Jag vet inte om de haft någon raid
inom det sociala systemet på något sätt, med papporna då. För han, han ”var
så duktig med att se hennes behov” och... Jag vet inte, jag tycker inte att det
är duktigt att se barns behov, när man hela tiden har sina egna egoistiska
__________
198

Om tolkningsram, se kapitel fyra. För en översikt över den vetenskapliga debatten om
barn som upplever våld och the cycle of violence/överföring av våld mellan generationer, se t. ex. Jaffe m. fl. (1990); Morley och Mullender (1994, 24ff). Se även kapitel fyra
om förklaringar till våld på olika politikområden.
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känslor och lägger in det, vad man själv har för behov, i barnet. Det är min
syn på saken. Att hela tiden sätta sina egna behov alltså, och jämställa det
med barnets. Visst, han var jätteduktig på, jag menar å, det var så fantastiskt
att han som pappa då, tog hand om sitt barn. Och lagade mat åt det. Och
klädde det. Om det var det då, som var att se barns behov? Och han hade ju
pengar, jobbade inom ett sådant jobb så han tjänade pengar och hade råd
med dyra kläder, dyra cyklar och saker. Medan jag alltid har fått ha det
enkelt. Och om det var det då att jag inte kunde tillfredsställa hennes behov,
tillgodose det, eller? Det vet jag inte. [—] Men det är ju det man måste göra
en utredning på, de känslomässiga behoven. Att kunna sätta barnet först och
se vad... Då måste jag ta några exempel, mer konkret. […] Ja, då ringde han
då och skulle prata med henne. För då ville hon inte åka tillbaka till honom.
Enligt flickan hade hans fru sagt i bilen på väg hit att hon skulle få stanna här
över hela lovet. Jaha, tänkte jag, men då ringde inte jag och kollade det.
Utan jag tänkte att då är det väl så. Så va’ bra, men jag sa ändå, när det
började närma sig, ”du kan ju ringa bara så att det är klart. Att de är hemma
när du kommer då”. Och det var ju honom hon pratade med, ”nej, inte var
det så utan det var flickan som ljög”. Jo, han anklagar henne hemskt mycket
för att ljuga. Far runt mycket med det, att hon ljuger mycket. Att hon ljög,
det hade ingen sagt till henne. Och jag vet inte om han ringde upp eller hur
det blev, och han började gräla med flickan då i telefon, och skrika åt henne.
Att hon skulle komma hem, hon skulle inte vara här och... Till slut slängde
han på luren så hon stod alltså med luren i, så här. Och då skrek hon ju rakt
ut av vanmakt. Och jag tog och kramade om henne och så. Att bli så svarslös
och att styras så av sina egna känslor att man inte kan prata med ett barn!
Och han har nog hållit på så också... Ja, han har ringt någon gång och väckt
upp henne när vi har lagt henne på kvällen. Fått gå och hämta och han har
skrikit åt henne då. Så då är hon alldeles uppriven och, det tycker jag inte är
att se barns behov. Utan det är att sätta sina egna behov först.
Att inte respektera barnets vilja, att anklaga det för att ljuga, att skrika åt det eller
kräva att barnet väcks för att man själv vill prata med det är inte att se till barnets
behov, enligt informanten. Jag tolkar det som att hon här återskapar en norm om
vuxnas – inklusive föräldrars – respekt för barns personliga integritet där inte
bara kroppslig, utan även känslomässig integritet är viktig. I citatet framställs
känslomässiga behov som viktigare än behov av mat och kläder. I materialet som
helhet framstår barns känslomässiga behov som viktigare än de materiella behoven, men känslomässiga behov är å andra sidan mer förhandlingsbara än behov
av kroppslig integritet. Medan det framstår som att Marianne kan stå ut med
tanken att hon tvingat sin son till ett umgänge där han utsätts för en form av
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psykiskt misshandel, tycks Annika däremot inte kunna stå ut med tanken om att
hon tvingat sin dotter till ett umgänge där hon kan ha utsatts för sexuella övergrepp (se kapitel fem).
Vidare betonar Elin att fadern bör kunna hålla isär sig själv från barnet och
se barnet som en egen person. Barn konstrueras som individer med egna kroppar,
känslor och behov. Här kan tilläggas att det inte bara är fäderna som bör kunna se
barnen som personer med egna behov. Av kapitel fem framgår att en del intervjuer innehåller kritik mot att de barn som upplevt våld inte bekräftats och bemötts
som offer för våld i sin egen rätt, med egna behov av bearbetning av sina upplevelser. Kritiken kan sägas uttrycka en norm om att också barn bör betraktas som
personer med individuella behov. Till konstruktionerna av barn som diskuteras
ovan vill jag lägga ytterligare en: barnet som individ.
Av kapitel fem framgår att informanterna uttrycker kritik mot hur deras barn
bemötts av myndigheter, särskilt att barnens vilja inte beaktats. Kritiken kan förstås som riktad mot det mödrarna uppfattar som bristande respekt för barns vilja
och personliga integritet hos de social- och/eller familjerättssekreterare som varit involverade i ärendena. Annika menade att om hennes dotter är rädd för sin
pappa måste de känslorna respekteras och dottern bör bli lämnad ifred. I mödrarnas tal om barnen och deras behov och vilja sammanfaller inte nödvändigtvis de
konkreta barnens behov och vilja med barns behov och vilja i allmänhet. I intervjun gav Anna-Karin uttryck för att hon vet att barn behöver träffa sina pappor,
det är något hon fick lära sig när det gällde hennes äldre barn, av dem ”som är väl
utbildade”:
Maria: Men hur har det varit, när du säger att du har insett med åren att
hur viktigt det är för barn att få träffa sin pappa. Alltså, hur har...
Anna-Karin: Ja men då var det livsviktigt. Det var jätteviktigt att de skulle
få träffa. Nej men jag, jag har fått lära mig det. För att, det är ju dessa... som
håller på med, de som är väl utbildade säger ju att det är så. Att det har visat
sig i undersökningar och allt vad det är. Att det är bra för barnen att ha fått
träffa sin pappa och ha en bild av honom. För att, till exempel den här äldre
pojken då, han har haft en fantomen-bild av sin pappa. Och den där fantomen-bilden, den slogs ju sönder gång på gång på gång när han väl började
träffa honom. Och det blev jättejobbigt för honom. För nu först han har
börjat fatta. Vem hans pappa är.
Samma bild – att barn behöver sina pappor – återkommer då Anna-Karin pratar
om kontakterna med familjerätten angående det yngsta barnet.
Anna-Karin: […] Men vad barnen önskar det är ju att blablabla, heter det.
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Det är stora rubriker att barn vill att mamman och pappan ska kunna vara ute
och göra saker och ting tillsammans och så där. […]
Maria: Jag tänker på det som stod på de här affischerna som du pratade
om, i väntrummet […] kommer du ihåg vad det var som stod?
Anna-Karin: Ja, det är ju det här att barn, hur barn vill ha det då. Och att
liksom... (suck) Ja att alla barn har väl rätt till sina föräldrar. Och det har
man ju. Det är ju hur... vad barn har för rättigheter och hur barn vill att en
familj ska vara. Hur umgänget ska gå till och att vi då som föräldrar måste
försöka leva upp till det (skratt).
Anna-Karin beskrev hur hon börjat ändra uppfattning om umgänget, från att varit
inställd på att försöka få umgänget till stånd, till att bli alltmer tveksam. Hon
”vet” sedan tidigare att barn behöver och vill träffa båda sina föräldrar, men
sedan hon fått reda på att hennes son är rädd och uttryckt att han inte vill träffa sin
pappa har hon blivit mer tveksam:
Anna-Karin: Bara idag fick jag höra att han går ju inte ut. Om han, han är ju
hos en dagmamma. Och de brukar vara […] där han vet att pappa bor. Men
när han är där, då vill inte han gå ut själv. Jag visste inte att han är så rädd.
Sedan fick jag ju höra härom dagen om, en tjej som är barnvakt när jag går
iväg […] då hade de suttit och pratat om det där och... hade han sagt att han
inte vill åka till [dagmamman] för han vill inte träffa honom.
Även om barn i allmänhet behöver, och vill, träffa sin pappa, säger Anna-Karin
att hon nu är tveksam till om så är fallet för hennes barn. Hon är framförallt
tveksam till om han vill träffa sin pappa, och jag förstår det som att just det här
barnets egen vilja är något som bör beaktas, även om den inte ligger i linje med
det barn i allmänhet vill.
I inledningen av det här avsnittet talar Elin om att hennes medförälder/före
detta partner inte ser barnets behov för att han sätter sina egna behov först. Att
som far ”se barns behov” betyder, enligt modern, att sätta dem före sina egna, att
”sätta barnet i centrum”.199 Här impliceras en norm för barn-vuxenrelationer där
vuxna förväntas ta ansvar för barn och prioritera deras behov före sina egna.
Implicit i resonemanget ligger en föreställning om barn och vuxna som olika och
att barn är beroende av vuxna för att få sina fysiska och känslomässiga behov
tillfredsställda.
Att barnet ska komma först kan också komma till uttryck som ett tal om
__________
199
Jfr. Ribbens MacCarthy m. fl. (2000) om det moraliska imperativet för vuxna att sätta
barns behov först.
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barns rättigheter. Ett exempel på det är Lisbets resonemang om svårigheterna att
stoppa ett umgänge:
Lisbet: [D]e [familjerätten] är ju benhårda på att det spelar ingen roll vad du
har gjort som pappa, till vilket pris som helst så ska du träffa dina barn. […]
Maria: Att den yngsta inte vill träffa honom?
Lisbet: Nej. Har ingen betydelse. Han har rätt att träffa dem ändå.
Maria: Säger de det?
Lisbet: Ja. Så jag funderar liksom, i mångt och mycket, var träder barnets
rättigheter in? De finns inte, inte i det här fallet i alla fall. För barn ska ha
rätt att kunna känna trygghet hemma och i sin vanliga sociala miljö runtom,
i skolan. Som det nu är, jag har fått informera rektorn, jag har fått ta med
mig papper och visa att han är dömd till bevakat umgänge. Att han får inte
komma upp bara på skolan, dyka upp. Och jag har fått informera fröknarna
och jag har sagt att ”kommer han, så var med flickorna men förbjud honom
inte”, för han kan bli aggressiv mot dem också. Det har han ju blivit mot
dagis. Så där har han ju blivit portad. För flickornas skull så måste jag informera. Men det som jag skulle tycka vore bäst och skönast, det vore att flickorna fick leva ett vanligt, naturligt, socialt liv utan att folk ska behöva liksom
hålla ögonen på dem och att dyker han upp att, ja hur de ska bete sig mot
honom för att han inte ska bli aggressiv. Det är det som är så djävla jobbigt.
Här förutsätts att barnets rättigheter ska gå före faderns. Barn har ”rätt” till det de
behöver: trygghet hemma och i sin vanliga miljö.
Barn-vuxenrelationer konstrueras enligt åtminstone två logiker: dels som
beroende barn parat med vuxenansvar, dels som barn som individer med egen
vilja och egna rättigheter. Medan den förra implicerar överordnade vuxna och
underordnade barn, förutsätter den senare mer jämlika vuxen-barn relationer. Med
fokus på konstruktioner av barn kan ålder sägas betyda både olikhet och likhet,
både över- och underordning och jämlikhet. Även dessa konstruktioner är analytiska kategorier. I mödrarnas tal flätas de samman. Informanterna följer/återskapar såväl över- och underordningsnormer som jämlikhetsnormer då de talar om
sina barn och deras behov. Något förenklat kan konstruktionerna sägas vara kombinerade som vuxnas ansvar för barnet som individ med egna behov och personlig integritet, eller som barns rätt att få sina behov tillfredsställda av vuxna. Vad
betyder då det här för konstruktioner av kön och släktskap?

Föräldraskap som modrande
Den ”vanliga” familjen är kärnfamiljen – med barn, far och mor, i nära kontakt
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med varandra, i ett gemensamt hem. Ett tvåkönat, heterosexuellt föräldraskap är
med andra ord förutsatt.200 I materialet som helhet förekommer åtminstone två
olika konstruktioner av ett sådant föräldraskap: fäders och mödrars föräldraskap
konstrueras både som olika saker och som i grunden samma sak.

Föräldraskap som moderskap och faderskap
Vissa informanter sa explicit att de som mödrar är huvudansvariga för barnen.
Helen återkom till att det är hon som tagit det praktiska ansvaret för barnen och
hon sa bland annat att ”jag är deras mamma […] jag är deras trygghet”. I andra
intervjuer framstår moderns huvudansvar för barnen som mer implicit och förgivet-taget. Modern som huvudansvarig för barnen är något som förutsätts, utan
att benämnas.201 Jag ska nedan återkomma till den här konstruktionen av moderskap som innebärande det yttersta ansvaret för barnets väl och ve.
När det gäller fäderna har det redan framgått att informanterna är mycket
kritiska till sina medföräldrar/före detta partners som just föräldrar till barnen.
Det är dock tydligt att en del av dessa fäder även beskrivs som på vissa sätt ”bra
pappor”:
Maria: Hur tycker du han är som pappa överhuvudtaget då? Du har pratat
lite om det här med manliga förebilder och det. Hur tänker du om du tänker
dig honom som pappa?
Gunilla: Som pappa? Jag tycker att han är skadlig som pappa. […] Det är
hans agerande, det är hans sätt att ta kontroll och makt över andra. För det är
det det rör sig om. Att kontrollera, isolera och kontrollera andra personer i
sin omgivning. Mig och tjejerna då. På så sätt, det tycker jag är allvarligast.
Sedan att han är jätteduktig pappa, med att läsa läxor. Han tar med dem på
skidor ibland, gör sådana saker. På så sätt är han ju en väldigt bra pappa.
Men det andra, det är ju det som formar dem, deras sätt att se på omvärlden.
Tycker jag att han är väldigt skadlig för dem. Och jag tror inte att de kommer undan.
Fadern blir en ”bra pappa” genom att han läser läxor med barnen och gör saker
med dem, som att åka skidor. Ett liknande exempel på hur ”pappor” kan vara
”bra” kommer från Helen (som även hon uttryckte en stark kritik mot sin medförälder/före detta partner):
__________
200

Jfr. t. ex. Brantsæter (2001); Hearn (1998); Lundgren (1993) om för-givet-tagna konstruktioner av kön och heterosexualitet.
201
Mödrars huvudansvar framstår som närmast doxiskt (Bourdieu 1977).
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Helen: [I]bland berättar, särskilt det minsta barnet, lite spontana grejor. Som
de har gjort, typ om de har varit ute eller de har gjort saker eller så där. Och
den pappan är ju ganska duktig på den sidan. Han tar dem ut, han är mycket
sportintresserad och så, så den biten är ganska bra. Men samtidigt, han är ju
väldigt sportintresserad själv. Saker och ting som han gillar att göra går ju
bra att göra, men andra saker skiter han i. Jag är fortfarande den som har
hand om barnens, om de blir sjuka, om de, med skolaktiviteter och sådant,
det är jag som tar den biten.
I vissa intervjuer blir fäder bedömda med två måttstockar. Å ena sidan omtalas
de som skadliga för barnen för att de utsätter barnen för våld, kränker deras
personliga integritet på olika sätt, hotar deras trygghet och så vidare. Samma
fäder kan å andra sidan omtalas som ”bra pappor” (på vissa sätt) då de gör saker
med barnen, läser läxor med dem, sportar och leker med dem, etcetera.
Det finns dock en gräns för när ”pappor” kan betecknas som ”bra” på något
sätt. Christina sa bland annat så här om sin medförälder/före detta partner:
Maria: Du sa, det här med umgänget, det funkar inte så bra längre, eller
hur är det?
Christina: Nej, de äldsta åker inte dit. Det har de inte gjort på två år kanske.
Maria: Har de sagt någonting om varför?
Christina: Dels så bor han så […] Så de tycker att det är tråkigt där. Och
sedan att han har sådant humör. Han hotar med att skjutsa hem dem när de
bråkar och så där och... Så det har varit lite så där bråkigt. Så de åker dit en
gång per termin kanske. Och så jul. Men han hör aldrig av sig när de fyller år
och... Jag tänkte på det, de slåss om att få vårdnaden, men hur fan sköter de
den sedan då? Då tar de inte ens varannan helg och kommer inte till skolan
och, liksom det är så larvigt. De ska liksom ha det för att de ska plåga ’en
annan. Det är det enda det handlar om. […] Han är så här ego... det handlar
bara om honom jämt. Och han kan inte kosta på våra barn någonting. Han
har inte givit ett öre till någonting. Och det visste jag, det var därför jag ville
ha ensam vårdnad också. Jag kan lika gärna låtsas som att han vore död, för
jag kommer aldrig få någon hjälp av honom. Och det har jag aldrig fått.
Varken ekonomiskt eller så här... om någonting går sönder här hemma. Vore
det en schysst pappa så skulle han hjälpa oss bara för att barnen bor i det här
huset. Men aldrig någonting sådant där...
En far som visar att han inte alls bryr sig om barnen genom att inte höra av sig på
födelsedagar, som inte sköter det umgänge barnen ska ha med honom, som inte
engagerar sig i barnens skolgång, inte kostar på barnen något, eller hjälper till
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praktiskt, är ingen ”schysst pappa”.
Min tolkning är att fäders och mödrars föräldraskap konstrueras som olika
saker, som faderskap och moderskap. En av de måttstockar som informanternas
medföräldrar mäts med kan benämnas faderskap som komplement till moderskap som huvudansvar. I denna konstruktion innebär faderskap ett känslomässigt
engagemang – vilket gärna kan uttryckas genom aktiviteter tillsammans med barnen – ett praktiskt och ekonomiskt ansvar samt att vara en god förebild för barnen. Här kan tilläggas att om en far uppfyller dessa krav kan han benämnas som
en (åtminstone delvis) ”bra pappa”, trots att han har använt våld mot barnens
mamma och/eller barnen själva.
Ett sådant könskomplementärt föräldraskap innebär en asymmetri i relationerna mellan barn och respektive förälder. I det goda moderskapet ingår att skydda barnet från andra, inklusive barnets pappa (se vidare nedan). Ingrid pratade
till exempel om hur hon gick emellan då hon tyckte att hennes medförälder/dåvarande partner var för sträng mot sönerna. I materialet finns en rad sådana beskrivningar där modern impliceras i relationen mellan barn och far. Beskrivningarna behöver dock inte bara innebära att modern fungerar som ”buffert” eller
beskyddande. Intervjuerna innehåller också beskrivningar av hur mödrarna försökt upprätthålla relationen mellan barnen och deras pappa. Christina är en av
de informanter som tydligt uttryckte att det varit viktigt för barnen att få ha kvar
en relation med sin pappa efter skilsmässan:
Maria: Vad tror du har varit viktigast för dem, under det här när ni skilde
er och... Vad är det de har behövt mest under den perioden. När du lämnade?
Christina: Det vet jag inte. Men jag tror, sedan om det är rätt det vet jag inte,
men att… för jag pratade aldrig illa om deras pappa. Utan jag ville att de
skulle... jag kunde säga, när de sa så här ”pappa är så dum och han gör så”.
”Ja, jag vet”, sa jag. Att ”det var jättedumt av honom att göra så och säga så
och”... För de har sagt det, ”vi tycker om pappa ändå”. Och så har jag sagt
”gör det, Tyck om de där bra sidorna han har”. För det har han också, när
han är på bra humör. Så så har jag sagt till dem. Jag tror att det har varit
viktigt att de har fått träffa honom i alla fall då. I stället för att hugga av helt.
Det är alltid svårt när föräldrarna skiljer sig och de tycker ju om båda ändå
och så där. Så det var jag noga med. Att aldrig säga något elakt, om honom.
Informanten beskrev också en praktik där hon – för barnens skull – aktivt försökte bidra till en relation mellan barn och far, både medan hon och hennes medförälder levde tillsammans och efter separationen/skilsmässan:
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Maria: Hur tycker du han är som pappa överhuvudtaget då. Jag har fått
lite spridda bitar, men...
Christina: Jaa... han är inte... bra (skratt).
Maria: För att?
Christina: Ja, för... ja fast jag måste säga en sak före. När vi skulle flytta in i
en lägenhet, eller innan då, när jag började prata att jag, ”det här går inte
längre, nu måste vi skiljas eller om vi ska prova att skilja oss eller hur det
ska bli”. Då satt vi och åt middag här, alla ungarna, och då säger han bara
helt plötsligt, ”Mamma ska flytta”. Och de blev alldeles, jag kommer ihåg
hur de bara tappade allting och hakorna bara ramlade och då var de […] Ja,
fyra, fem, sex, sju, åtta år så där, små barn. Att kunna säga så, bara för att
han skulle säga det så att inte jag skulle flytta. Det var ju liksom också ett
sätt att... För han visste att jag var så mån om barnen. Att inte de skulle...
Och så där, helt, att inte kunna tänka psykologiskt. Och då vet jag att jag sa
till den här första socialsekreteraren, att jag har alltid fått tala om för honom
hur han ska göra. Han har aldrig kunnat tänka ut det själv. Jag har sagt liksom att, ”jag tror Thomas behöver dig för sig själv ett tag”[…] ”Ni kan väl
åka ner och fiska eller någonting?” Och då har han gjort det. För han har
aldrig kommit på någonting själv så där. Så det har alltid... Så tänker jag på
det... för det är likadant nu. Jag kan säga så här till en av dem ”gå och ring
till pappa och säg att Fanny fyller år idag. Men säg inte att du har ringt”. För
hon kan sitta och gråta för att inte han ringer och då brukar jag... Man får
hålla på så där fortfarande och ta hand om honom som ett annat barn. Fast
jag gör inte det. Men så där, när jag ser att barnen lider, då är det svårt att
låta bli.
Informanten framställer sig själv som upprätthållare av faderns och barnens relationer: hennes moderskap inkluderar att tolka och förmedla barnens behov till
fadern.202 Det könskomplementära föräldraskap som beskrivs här vill jag därför
kalla modercentrerat. Det konstruerar modern som en förmedlare av relationen
mellan barn och far och i moderskapet ingår på så sätt att skapa faderskapet.

Den goda barndomen, föräldraskap och kön
Moderskap betyder i det här materialet alltså huvudansvar och ansvaret är definierat i relation till vad barn ”är” och hur en barndom ”bör” vara. Ett barns barndom bör inte innehålla upplevelser av våld, mot vare sig modern eller barnet.
Såväl av kapitel fem som av de tidigare avsnitten i det här kapitlet framgår att
__________
202

Det är värt att notera att liknande beskrivningar av mödrars praktiker återfinns i andra
empiriska studier, se t. ex. Smart (1999) och Haavind (1987, Kap. 5).
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skydd av barnen är ett centralt tema då informanterna talar om sin och barnens
situation. I ett ”normalt” moderskap ingår att inte utsätta barnen för risker, till
exempel genom att lämna dem utan skydd mot sexuella övergrepp:
Annika: Man får, man får verkligen stå på sig, till myndigheter. Jag undrar
om en normalt funtad mamma hade, om dom misstänkt detta, liksom detta,
och du får till svar att ”det behöver inte hända igen”. Hade man vågat det
då? Jag hade inte vågat det i alla fall. Jag anser inte mig själv som onormal
när jag säger att jag inte vågar lämna mitt barn så. Men med en kontaktperson är okej, va´, men inte ensam. Men när det inte ens går med kontaktperson. Då har han ju gjort henne någonting väldigt illa.
Skydd av barn kan även inkludera skydd från mödrarna själva. I intervjun beskrev Annika de strategier hon utvecklat för att inte flickan ska drabbas av hennes egna känslor:
Annika: Men när jag har mina dagar, när jag vet att jag ska ha kontakt med
socialkontoret så lämnar jag bort henne, till mormor. För liksom, jag kan
inte... jag kan inte hålla det inne. Liksom, utan, jag måste få ut, mina känslor
och så. Jag vet ju det, därför... tar jag bort henne då så att hon inte ska få se
det då. Jag vill inte.
Maria: Så du hinner liksom ställa om emellan, innan hon kommer hem?
Annika: Ja, jag försöker. Jag försöker. Jag säger inga tider till mina föräldrar
utan... Hon får vara där till jag... känner att jag kan ta emot henne. Så hon
inte ser det då.
Även normen om skydd synliggörs av brott mot densamma. Elin sa att hon var
tvungen att ge upp kampen om vårdnaden för att rädda sig själv och sin egen
”mentala hälsa”. Sedan dess har dottern bott hos sin pappa. Enligt Elin kan fadern tidigare ha utsatt flickan för sexuella övergrepp och han kränker henne fortfarande på olika sätt. I intervjun – ett antal år senare – sa hon att hon nu har
återhämtat sig ganska mycket. Detta är en av de informanter som sa sig ha ett bra
liv idag. Hon har en ny partner och väntar barn.203 Hon återkom till att hennes
dotter inte har det bra hos fadern, men hon uttryckte en stark ambivalens inför
tanken på att sätta igång en process om vårdnaden och umgänget igen:

__________
203
Elins berättelse kan tolkas som att hon genom att ge upp kampen om vårdnaden och
försöken att skydda barnet kom ”ur” våld.

171

I skuggan av Pappa.pmd

171

2007-01-29, 10:14

Maria: Och det här att du skulle lägga in om ensam vårdnad, det är inte att
tänka på eller?
Elin: Vi har diskuterat det nu. Men i och med att vi väntar barn och så, jag
känner att jag vill ha lugn och ro. Och det jag har byggt upp, alltså min
styrka idag, är jag så hemskt rädd om. Och jag vill inte utsätta flickan heller
för... vad det innebär. Att smutskasta hennes pappa, att börja om. […] Nu
ville de från skolan att jag skulle försöka få igång nya samarbetssamtal men...
Jag har tackat nej och jag känner att jag har nog med att hålla mig stark i den
här situationen som jag har. För att inte få börja om igen. Det är klart, skulle
det krävas av mig skulle jag naturligtvis göra det.
Informanten vill inte riskera att hamna i en situation som hon har svårt att klara
av känslomässigt. Framförallt för sin egen – och den nya familjens – skull är hon
inte beredd att starta en ny rättslig process eller nya samarbetssamtal med medföräldern/den före detta partnern. Men det är inte lätt för henne att prioritera sig
själv – och det nya barnet – framför dottern: ”det är klart, skulle det krävas av
mig skulle jag naturligtvis göra det”.
Här vill jag peka på hur berättandet i intervjusituationen kan ses som ett sätt
att presentera sig själv (se kapitel ett). Talet om vad en rättslig process kan betyda för barnet får Elins val att framstå som ”barnets bästa”. Genom sitt tal om de
rättsliga processernas konsekvenser för barnet kan informanten presentera sig
själv som en moraliskt fullvärdig mor, trots ett beslut att inte försöka skydda
barnet genom en rättslig tvist eller nya samarbetssamtal.
I de flesta intervjuer har jag frågat explicit vad informanterna menar är det
viktigaste de som mödrar kan ge barnen. Ett genomgående drag i svaren på sådana frågor är att deras egen roll i förhållande till barnen definieras av det de omtalar som barnens centrala behov. Vilka dessa behov är kan variera något. Om
barnens behov är definierade som i första hand ”lugn och ro” tenderar informanterna att uttrycka att det viktigast de själva kan ge barnen är ”lugn och ro”.
Ett annat exempel på hur det goda moderskapet definieras i relation till de konkreta barnens behov kommer från Annika. När jag frågade henne vad hon tror att
hennes dotter behöver mest just nu, svarade hon:
Annika: Lugn. Det är lugn. Och att hon blir trodd på vad hon säger. För det
säger hon väldigt ofta. ”Varför tror ingen vad jag säger?” När hon är ledsen.
Senare pratade vi om hur det är ”att vara mamma” i den situation som hon levt i,
och jag frågade mer specifikt om hur hon ser på sin egen roll:

172

I skuggan av Pappa.pmd

172

2007-01-29, 10:14

Maria: [V]ad tror du hon [dottern] behöver från dig just nu, har du tänkt
på det?
Annika: Jag tror det att, hon måste ju känna sig lugn och trygg och harmonisk. Och det är ju liksom min uppgift, mot henne just nu. Och att jag tror
på henne. Men sedan är det, pratar vi ju inte om detta i och för sig, men att
hon känner att jag tror på henne. Att hon är, har harmonin och stabiliteten
hemma. Det tror jag är jätteviktigt för henne sedan. (Min kursivering)
Att mödrar bör ge sina barn det barnen behöver framgår också av informanter
som inte sa sig helt kunna leva upp till ett sådant ideal. Ett citat ur intervjun med
Lisbet får illustrera:
Maria: Har du funderat någonting på, du som mamma, vad är det viktigaste du kan ge till dem [barnen]?
Lisbet: Ge dom så pass mycket självförtroende så att de törs säga emot honom [fadern]. Att de törs […] han blir så hiskeligt elak. För trygghet det kan
jag ju inte garantera för det... hur mycket jag än skulle vilja. Men däremot
att ge dem så pass mycket självförtroende så att de törs säga nej.
I vissa fall kopplar informanterna sitt eget beteende – hur de gör och hur de bör
göra – explicit till att de är just ”mammor”. Mödrarnas version av ett gott föräldraskap tenderar dock inte att omtalas som något med nödvändighet förknippat
med mödrar, utan som i princip könsneutralt. Kön bör inte heller vara avgörande
för vem som ska ta hand om barnet, utan det avgörande är vad föräldrar gör mot
barnen:
Annika: För jag tycker också att alla barn ska ha två föräldrar och... men det
ska vara bra föräldrar. Och nu menar jag ju inte det att... det är ju lika illa om
det är tvärsom. Så försvarar jag ju inte att mamman ska ha barnet, utan... det
är ju liksom... (Paus). Nu är det ju så för våran sits då va´.
I linje med könsneutralitetens princip talar Lisbet om att hon själv känner flera
ensamstående pappor som ”gör ett jättebra jobb”. Det som definierar det goda
föräldraskapet är inte kön, utan kvalitén på föräldraskapet: förälderns ansvarstagande och handlande mot barnet, det föräldrar gör. Då föräldraskapet omtalas
som i princip könsneutralt är dock måttstocken det mödrar gör och bör göra (se
vidare nästa kapitelavsnitt). Informanternas medföräldrar/före detta partners mäts
inte bara med faderskapet i det könskomplementära föräldraskapet. Fäderna mäts
också med det goda moderskapet.
Fäders och mödrars föräldraskap konstrueras alltså inte bara som olika saker
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– som faderskap och moderskap – utan också som mer eller mindre samma sak,
fast då med moderskapet som norm. Informanterna kan placeras på ett kontinuum där den ena extremen utgörs av en könskomplementär modell för föräldraskap, medan den andra utgörs av likhet med moderskap som norm. Informanterna använder båda modellerna då de talar om sig själva och om sina medföräldrar,
med viss tendens åt ena eller andra hållet. 204
Det här mönstret är möjligt att tolka på flera sätt. Att föräldraskapet omtalas
som i princip könsneutralt kan ses som uttryck för en norm om könsneutralitet,
vilken i sin tur kan ses som kopplad till såväl idéer om individen, jämställdhet
och den ”nya pappan” (se kapitel tre).205 Att moderskapet är norm för föräldraskapet kan ses som en ”kvinnlig modellmakt” när det gäller föräldraskap (se
Aarseth 1995; Holter och Aarseth 1994). Sådana tolkningar bortser dock från
dimensionen ålder. De konstruktioner av barn och barndom som diskuteras i det
föregående avsnittet är centrala både för talet om föräldraskapet som könsneutralt i princip och för konstruktionen av moderskapet som norm för föräldraskap.
Kön ”görs” i förhållande till konstruktioner av barn och barndom när det gäller
föräldraskap. Moderskapets relationella karaktär – att det goda moderskapet definieras i förhållande till konkreta barns behov och rättigheter, vilka i sin tur
definieras i förhållande till mer abstrakta konstruktioner av barn och barndom är
av avgörande betydelse för hur informanterna talar om sig själva som ”mammor”
och om sina medföräldrar/före detta partners som ”pappor”. När det goda moderskapet är att ta det övergripande ansvaret för att barn får det de behöver och
har rätt till, när det är den yttersta garanten för den goda barndomen, barns personliga integritet samt för att barn får sina individuella behov tillfredställda, då
blir moderskap norm för föräldraskap.206
Talet om att fäder i princip kan fungera som föräldrar på samma sätt som
mödrar kan sägas konstruera ett tvåkönat föräldraskap som symmetriskt. Att fäder ”bör” vara föräldrar på det sätt som mödrarna ”är” implicerar att de skulle
kunna vara det. Den starka betoningen på skydd som jag lyft fram pekar dock på
att mödrarna i den här studien villkorar en sådan symmetri: om fäder inte ”är”
som de ”bör” vara, ”bör” mödrar gå emellan och/eller ta över ansvaret helt. Det
är värt att hålla i minnet att mödrarna i fråga definierar sig som våldsutsatta och
som mödrar till utsatta barn. Enligt dessa mödrar ”bör” föräldraskapet vara sym__________
204

Det är dock värt att notera att både de informanter som tenderar att förutsätta könskomplementaritet och de som tenderar att förutsätta likhet beskriver en moderscentrerad
praktik. Se vidare nedan om hur föräldraskapet är villkorat.
205
Om individ och könsneutralitet, jfr. t. ex. Ronkainens (2002) diskussion om konstruktionen av ”genderless gender”.
206
Se även Alanen (1992), t. ex. diskussionen om svårigheterna förknippade med att
dekonstruera moderskap utan att samtidigt dekonstruera barndom.
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metriskt i vardagen först när fäderna tar ansvar för barnens behov och rättigheter
och för att skapa den goda barndomen.

Föräldraskap som praktik i förhållande till barn
Av föregående avsnitt framgår att det inte räcker med att vara biologisk förälder
för att definieras som en ”riktig” förälder utan något mer måste till. I princip
gäller det både fäder och mödrar. Det som ska till är en praktik som ger barn det
barnet behöver och har rätt till. Denna aspekt av föräldraskapet kan kallas det
goda föräldrandet (se kapitel ett). Stora delar av den praktik informanterna talar
om/förutsätter, i synnerhet när det gäller små barn, är sådana praktiker som Ulla
Holm (1993) menar ”traditionellt” förknippats med mödrar: att vårda och sköta
barnet, att ge det ömhet och närhet, att ge mycket tid, finnas tillgänglig och så
vidare. Det är modrandet som är utgångspunkten för det goda föräldrandet.
Den kritik som en del informanter riktar mot sina medföräldrar/före detta
partners kan tolkas som att de är kritiska till att dessa fäder inte modrar. Ett citat
ur intervjun med Emma är ett exempel:
Emma: Och många gånger när han var hemma sedan när hon blev äldre då,
sex månader och ett år och så där, så när han kom så blev det så jobbigt att
jag valde att gå ut. Åka till en kompis eller vad som helst och lät henne vara
själv med honom i min lägenhet. Och jag gjorde i ordning vällig och... i
ordning allting så... Men han misskötte allting så otroligt, så ibland hade han
inte givit henne mat och han hade inte bytt blöja på henne. I stället så hade
han snokat i alla våra lådor och lyssnat av telefonsvararen och det var massa
sådana saker.
Detta är en av de informanter som tydligast uttryckte att föräldraskapet definieras av föräldrars praktiker i förhållande till barn:
Maria: Om du ska sammanfatta bilden av honom som pappa då. Vad skulle
du säga, hur är han som pappa?
Emma: Pappa, det kan vara ett ord, det kan också vara ett begrepp. För mig
är pappa ett begrepp. Vilken idiot som helst kan bli förälder, men en riktig
förälder, eller riktig mamma eller pappa, de lever upp till att bli kallade
mamma eller pappa. Med allt vad det innebär. Som, man tar ansvar, man...
man ställer upp för sina barn ekonomiskt under den tid de behöver det, man
är där för dem och ger dem kärlek, man ger dem trygghet. Allt som ett barn
har rätt att få. Och lever man inte upp till det här, då är man ingen förälder.
Maria: Nej.
Emma: Och han har inte levt upp till det här. Jag har väldigt svårt att se
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honom som... Han har gjort både mig och henne illa. Det finns ju mammor
som inte är bra mammor heller, så därför vill jag mycket säga att en bra
förälder... det förtjänar man att kallas.
Maria: Det har liksom inte bara med det här...
Emma: ...Pappa är ett ord för honom. Det är en statussymbol. Det låter jätteknäppt, men innan han fick barn så har han inte, han har inte varit någon.
[…] Och i och med att Joanna kom så kanske han fick en identitet, han var
någon. Han har liksom levt på henne på något vis. Det blir helt fel. Att göra
det på sina barns bekostnad. Nu känner han väl att han är någon, det är
liksom en statusgrej för honom. Joanna är söt och när han går på stan’, det är
många som har sagt det, ”åh, vad söt hon är” och det har väl burit upp
honom. Kan jag tänka mig. Fast, han har hela tiden sagt då till familjerätten
att han vill ta ansvar, men han har aldrig kunnat visa det. Så därför gör… Du
frågar mig hur jag ser honom som pappa. Jag ser honom inte som det.
Informanten gör en tydlig skillnad mellan en ”förälder” och en ”riktig förälder”.
Medan den förra definieras av erkännande (som förälder), definieras den senare
av förhållningssätt och handlingar. Här görs en distinktion mellan föräldraskap
som status/erkännande och som praktik. I det förra fallet definieras föräldraskapet en gång för alla, i det senare måste beteckningen förälder (återkommande)
förtjänas genom handlingar. Här finns en parallell till en klassisk distinktion i sociologisk teori: mellan roller som präglas av universalism och prestation (achievement) respektive roller som präglas av partikularism-kvalitet eller är tillskrivna
(ascription) (Parsons 1951). I den klassiska versionen av distinktionen förstås
dock släktskap som antitesen till universalism och prestation och en viktig skillnad är alltså att Emma kopplar släktskap och en ”intrafamiljär roll” till prestation
(jfr. t. ex. Parsons 1964, 48f).
Då Emmas medförälder/före detta partner inte gör sig förtjänt av beteckningen förälder blir han i någon mening inte ”pappa” alls i hennes ögon. Informanten beskrev hur hennes tydliga fokusering på medförälderns/den före detta
partnerns praktik kommit i konflikt med familjerättens perspektiv:
Emma: Mycket det där att, ”han var ju faktiskt en som ville ta ansvar”. Och
det är vad han säger till dem. Det låter ju säkert jättebra i deras öron, men de
ser bara åt ett håll. Då ska jag minsann inte hindra, då ska ju jag bara vara
tacksam för att jag får lite avlastning. Då sa jag det till den där sekreteraren,
jag sa att ”man vill inget hellre än att få lite avlastning, men jag kan inte
koppla av om jag inte vet att personen ifråga kan sköta barnet. Då spelar det
ingen roll om det är pappan”.
Maria: Nej.
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Emma: Och det är nummer ett för mig. Jag sa det, ”jag lämnar inte mitt barn
till någon som inte kan sköta det”. ”Men vad då någon, han är faktiskt pappa”, så där sa de till mig då. […] Det är hela tiden det här, ”ja, men han vill
ju, han vill ta sitt ansvar”. Det är aldrig något att, ”kan du förstå mamman nu
då?”. Om de kunde säga det till honom, ”kan du förstå mamman, varför hon
är orolig? Att hon är orolig när du gör så här?” Det är ingenting sådant
någon gång utan det är direkt på, det är mitt fel.
Har man förverkat ett förtroende måste man förtjäna det igen. Frågan är vem som
får mandat att bedöma när någon kan anses vara förtjänt av ett förnyat förtroende. Emma vill göra den bedömningen: ”jag lämnar inte mitt barn till någon som
inte kan sköta det”. Berättelsen förmedlar dock en bild av att hon inte fått gehör
för detta. Det framstår tvärtom som att det är familjerättssekreterarna som tar sig
rätten att ”examinera” fadern och förklara honom lämplig: ”ja, men han vill ju,
han vill ta sitt ansvar”.
Jag vill också peka på att det är fråga om föräldraskap som praktiker i förhållande till barn under deras barndom. En del informanter pratade om hur fäderna
inte har några gränser för hur de beter sig mot barnen och/eller inte i tillräcklig
utsträckning behandlar dem som ”små” barn. Låt oss se vad Ingrid har att säga
om detta:
Maria: Jag tänker på det här att du säger, att han inte är intresserad av
barnen liksom, som pappa då? Hur uppfattar du honom som pappa?
Ingrid: [D]et var ju rätt ofta så att... det slutade med gråt. Alltså att han hade
inte koll på hur litet barn det egentligen var va’. Det blev för våldsamma
lekar och... ja så upplevde jag väl honom då. Till exempel, en dag åkte han
skidor med ett av barnen till […] Och det var ju väldigt skrämmande, de var
ju borta hela dan. Vi var ju jätteoroliga var de var. [Barnet] han åkte själv!
Nästan en mil fram och tillbaka. Den där stilen. Inte liksom, inte... omdöme.
Hur små de var.
Att ålder är en viktig dimension framgår också, om än på ett annat sätt, av Tanja.
Hon kritiserade sin medförälder/före detta partner för att inte vara tillräckligt
vuxen:
Maria: Du sa här förut att du tycker inte att han har så mycket att tillföra
när det gäller flickorna, som pappa, liksom, hur tycker du han är som pappa? Om du tänker speciellt i den rollen, eller funktionen? Hur ser du på
honom?
Tanja: Ja, det är lite... jag valde honom eller vad jag ska säga, när jag funde-
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rade på varför jag föll för honom, för jag tyckte han skulle bli så bra pappa
(skratt).
Maria: Och vad var det han skulle vara bra på?
Tanja: Jo, det var att han var så... han ville gärna vara hemma med barnen.
Han ville gärna ta hand om barnen då och vara... en modern pappa. Han vill
och han leker då, ganska bra. Och det har de gjort i hans familj. Så när
barnen var små, så tänkte jag inte... jag hade glömt bort det där ända fram
till härom veckan faktiskt, just det att han leker. Och det, men det här att
han... vill, hade ambitionen och ville ta hand om sina barn. Och han var
också hemma med den äldsta, delvis. Så att... däremot så ser, såg jag ju
redan då, och har sett, att han är ju inte så kapabel. Faktiskt, tycker inte jag
att han är det. Och det här... jag kände att jag blev allt mer tveksam, vad det
här lekandet är för någonting egentligen. Att han, som vuxen och som pappa, så ska man, våga vara vuxen då. På ett positivt sätt, en positiv förebild.
Och det... tycker inte jag att han är.
Att vara en positiv förebild som förälder innebär att vara vuxen i meningen annorlunda än barn. Resonemanget i citatet förutsätter en dikotomi mellan barn och
vuxna: det som är barn(s)ligt – lek – kan inte samtidigt vara vuxet. En förälder
som framförallt leker med barnen uppfattas därför inte som vuxen, utan mer som
ett barn. I det goda föräldraskapet ingår här – liksom i citatet från intervjun med
Ingrid ovan – att förhålla sig till barnens och sin egen ålder så att vuxna/föräldrar
och barn blir olika saker. Här kan tilläggas att det som i vissa intervjuer kan bidra
till att medföräldern karaktäriseras som en ”bra pappa” – bland annat att han
leker med barnen – även kan framställas som något negativt för att det inte är
tillräckligt ”vuxet”.207
I sammanhanget föräldraskap tenderar ålder ges en specifik mening: praktiken som förälder – föräldrandet – bör ta hänsyn till åldersskillnaden mellan föräldrar och barn. Därmed (åter)skapas ålder som olikhet och vuxna och barn som
skilda saker.208 Här är kön åldersmärkt och ålder könsmärkt. Kön och ålder konstituerar och konstitueras i förhållande till varandra. Föräldrandet bör vara ”vuxet”
och modrandet är norm för det vuxna föräldrandet: de föräldrar som modrar framstår som mer vuxna än de som inte gör det.

__________
207

Detta kan tolkas som ett uttryck för att Tanja tenderar att konstruera fäders och mödrars föräldraskap som i princip samma sak, vilket också understryks av talet om att fadern ville vara hemma med barnen och vara en ”modern pappa”.
208
Ålder betyder här inte likhet och jämlikhet i lika stor utsträckning som då barnens
behov och rättigheter står i centrum.
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För-givet-taget och förhandlingsbart
Kärnfamiljen – med barn, far och mor, i nära kontakt med varandra, i ett gemensamt hem – är som sagt modellen för den vanliga familjen. I intervjumaterialet
som helhet finns ett mycket tydligt mönster: om det är möjligt ska barn helst ska
ha någon form av kontakt med sin pappa. Vissa informanter talade också om att
barnen gärna kan ha kontakt med ”den sidan”: faderns föräldrar, syskon och andra släktingar. På det stora hela ifrågasätts inte explicit att barn behöver två föräldrar: en far och en mor. Ett citat från Helen får illustrera:
Maria: Om du fick tänka, hur du skulle vilja ha det framöver, kan du se hur
du skulle vilja att det fungerade?
Helen: Ja. Jag skulle vilja att barnen bor mest hos mig och att de träffar sin
pappa. Men att han, att pappan går igenom en behandling och mår bättre
och vet hur han ska hantera sin... När han, aggressionsutbrott. Att han... har
en bättre relation till dem. För han är en förebild för dem. Så den biten måste
han också ändra. […] Han måste ju vara det, han måste ju komma till botten
med sina, sina besvär. För att få en bättre relation till mina barn. Det är det
jag vill, egentligen.
Liksom Helen ifrågasätter de flesta informanterna medförälderns/den före detta
partnerns (nuvarande) förmåga som förälder. De tycker därför att umgänget bör
inskränkas, att fadern bör gå i behandling, eller att umgänget upphör helt. Men
även om informanter ifrågasätter den konkreta fadern kan de tala om barnens
behov av två föräldrar: ”jag tycker också att barn ska ha två föräldrar, men det
ska vara bra föräldrar”, säger till exempel både Annika och Anna-Karin. I intervjuerna återkommer en kontrastering mellan ”vanliga” fäder – som förutsätts
vara bra för barn – och våldsamma fäder – som framställs som dåliga för barn.
När det gäller föräldraskap tycks det heterosexuella, biologiska, föräldraskapet uppfattas som ”naturligt”. På det stora hela ifrågasätter informanterna inte
idén att barn behöver två föräldrar, det vill säga en mor och en far, en kvinna och
en man. Har barnet inte kontakt med sin pappa kan andra män presenteras som
alternativ. Det kan handla om informantens nya sambo, eller någon annan man i
närheten:
Anna-Karin: Gud, vet du, vi har ju hamnat på ett ställe där vi bor, mycket
ensamstående tjejer. I och för sig, han har ju fått kontaktfamilj nu så att han
får vara med en man, ja en karl och, det är ju en kille. Han söker sig mycket
till killar, till män då. Men vi äter middag tillsammans, alltså de här tjejerna
och jag och deras barn. Vi försöker göra så bra som möjligt då.
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Givet hur naturligt ett heterosexuellt föräldraskap framstår torde det vara svårt
för informanter att explicit ifrågasätta idén att barn behöver föräldrar av olika
kön, en far och en mor, eller att barn behöver växa upp med både kvinnor och
män omkring sig. Därför vill jag ägna utrymme åt en av dem som faktiskt gör just
detta:
Maria: Du sa någonting om att man kan ha andra, mer positiva manliga
förebilder i stället för en sådan negativ.
Ingrid: Ja, jag tror att det är alltså mycket bättre. För att naturligtvis behöver, behöver barn en manlig förebild. Det är ju absolut så. Och det här handlar ju om pojkar dessutom. Men jag tror att det är mycket bättre att slippa en
destruktiv man... det ger ingen, det ger ingen god identitet. Man kan inte
identifiera sig med en man av den här kategorin.
Maria: Det som den manliga förebilden skulle tillföra, som du inte kan
tillföra, är det just det här med identifikations... alltså vad är det?
Ingrid: Uppriktigt sagt så tror jag att det är ganska överdrivet. Jag tror att
pojkar kan växa upp till bra män, med enbart kvinnor runt omkring sig. Det
är faktiskt min fullständiga övertygelse. […] Jag har med åren lärt mig att se
mer och mer av genernas betydelse alltså. Vi kan i väldigt ringa mån påverka... hur vi blir som man eller kvinna. Utan, jag tror att det allra viktigaste
det är att man blir respektfullt behandlad. Att man blir, ända från tidig barnaålder blir behandlad med respekt. Och blir du det, så utvecklas du till en bra
människa i alla fall. Och med trygghet och så vidare, runt omkring.
I den första delen av citatet ifrågasätter informanten att den biologiska fadern är
viktig, eftersom han är en dålig förebild. Här använder hon idén om pojkars behov av positiva manliga förebilder under sin barndom för att framställa sitt ifrågasättande av den biologiska fadern som rimligt. När jag ber henne att förklara
varför hon menar att hennes söner har ett behov av en manlig förebild byter hon
tolkningsram och argumenterar emot idén om barns/pojkars behov av manliga
förebilder. Genom att ställa frågan ovan indikerar jag att barns/pojkars behov av
en manlig förebild är något man kan tänka om (och inte bara förutsätta) och att
det kanske inte är så att män ger barn något som kvinnor inte kan ge. På det sättet
öppnar jag för andra förståelser och det kan vara ett skäl till att informanten här
tar i bruk ytterligare tolkningsramar. En av dessa tolkningsramar är mycket väl
etablerad: idén om biologiskt grundade könsskillnader (se t. ex. Lundgren 1993;
Lövkrona 2001). Här kan tilläggas att informanten även aktualiserar tanken om
barns behov av respekt och en trygg omgivning under barndomen, liksom en idé
om barn som goda ”av naturen”: om de behandlas väl kommer de att utvecklas
till anständiga människor (jfr. James m. fl. 1998, 13).
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Släktskap som blodsband
I avsnittet om föräldraskap ovan argumenterar jag för att föräldraskap kan konstrueras som praktik: man ”är” inte förälder, man ”blir” det. Man förtjänar att
kallas förälder. Släktskapsrelationen barn-förälder konstrueras då i första hand
som en social – inte en biologisk – relation: under barndomen har föräldern ett
ansvar för att vårda och upprätthålla denna relation. Emmas kontrastering mellan
”föräldrar” och ”riktiga föräldrar” kan tolkas som ett ifrågasättande av att det
biologiska bandet ytterst definierar relationen mellan barn och förälder, alltså
som ett ifrågasättande av konstruktionen av släktskap som blodsband.
Samtidigt är det uppenbart att informanten även framställer barn-förälderrelationen som grundad i biologiska band. På andra ställen i intervjun pratar hon
exempelvis om att hon tidigare var mån om att skapa en ”riktig” familj för sin
dotter – där ”riktig” betyder en familj med två biologiska föräldrar. Precis som
när det gäller moderskap som huvudansvar är släktskap som blodsband något
som inte nödvändigtvis berörs explicit i intervjuerna, utan snarare förutsätts. Det
gäller i synnerhet informanternas relationer till sina (biologiska) barn, vilka sällan diskuteras explicit.
Ett undantag är Karin. Med utgångspunkt i egna erfarenheter gjorde hon
biologiska barn mellan barn och föräldrar till ett tema i intervjun:
Maria: Du säger att om han inte får träffa barnen, att han blir tokig. Du
tror inte, det här med att ni har vårdnaden ihop och så, att det kommer att
bli något problem, eller?
Karin: Jag tror inte det. Eftersom han är så känd missbrukare som han är. Så
tror jag att jag skulle få ensam vårdnad om jag sökte. Men om han inte gör
anspråk på det, så skulle jag inte söka det. För att jag skulle tycka det var
ännu värre om jag dog eller så här, att barnen kom på fosterhem. För som
jag sa åt dig i bilen att, om vi har gemensam vårdnad, då har sociala i alla
fall en laglig skyldighet att ta kontakt med honom och på något vis ge honom en chans, att gå in på behandling och rätta till sitt liv. Och i så fall så, ja,
hoppas ju jag att det kanske skulle vara, om det inte har skett förr att, det
kanske skulle vara... någonting som gjorde det. Och jag menar, är det så att
han inte ändrar sitt liv, då vet jag att då får han inte barnen. Men det där är på
något vis, känns som en säkerhet för mig och... ja, att ungarna ska inte stå
utan bägge föräldrarna i alla fall. Och har han vårdnaden så vet jag att då, då
har de större, han har i alla fall lite större möjlighet att få träffa dem och så
där. Mot om han inte har det. [—] Att... i och med att mina föräldrar till
exempel, skulle inte orka med att ha barnen för de är såpass gamla. Och jag
känner ingen som jag skulle kunna... testamentera barnen till, om jag säger
så. Och då har jag tänkt det att, utan gemensam vårdnad, så har barnen ingen
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chans att få sin pappa. Men med gemensam vårdnad, då har han en chans…
att rätta till sitt liv och få ta hand om dem. Men utan gemensam vårdnad så
tror jag att han skulle vara helt chanslös. Och barnen skulle vara chanslösa.
Faktiskt. Jag menar, jag är ju medveten om att det finns fosterfamiljer som
är, bra, men... jag har inte sett alltför mycket som jag kan tycka är bra, med
det hela. Och framförallt skulle jag absolut inte vilja att mina barn hamnar
där. Även om jag skulle dö alltså. Då skulle jag mycket hellre vilja att de var
hos släkten. För jag menar, skulle Magnus ha vårdnaden om dem, även om
han skulle missbruka, så finns i alla fall chansen att de kanske skulle söka
hos hans släkt eller... För jag vet inte, sedan jag kom i kontakt med socialtjänsten, sedan har jag på något vis fått sådan konstig (skratt) syn att, blod är
tjockare än vatten. Jag vet inte, men det känns så. [—] Men jag tycker att det
verkar ju mest som att folk tar fosterbarn för pengarna. Och jag skulle verkligen inte vilja att mina barn hamnade i något sådant. Att de blev liksom en
mjölkko för någon, för att andra barn skulle få det bra. Och man har ju hört
vuxna fosterbarn berätta hur de har blivit särbehandlade mot de andra barnen. Hur de har fått mindre leksaker och... sådant. Och inte fått åka på de
resor som de biologiska barnen har fått göra och att de inte har fått sova i
mammas och pappas säng fast de biologiska barnen har fått och så.
Detta är den enda informant som uttryckte att hon vill ha gemensam vårdnad och
i citatet beskrivs den gemensamma vårdnaden som en strategi för att stärka bandet mellan barnen och deras biologiska far och hans släkt, vilka skulle vara ett
bättre alternativ (i det fall det skulle hända Karin något) än fosterföräldrar som
inte ”är” släkt med barnen. Det biologiska bandet mellan barn och föräldrar förutsätts medföra omsorg och ett föräldraskap som är bättre än ett som inte är kopplat
till biologi: ”blod är tjockare än vatten”.209
Ett annat exempel på att det kan knytas vissa förväntningar till biologiska
släktskapsband kommer från Annika. Hon pratade om att dottern inte har kontakt
med någon på ”hans sida”, och om att en förklaring till det kan vara ”blodet”:
Annika: Hon har ju ingen kontakt med någon på hans sida alls.
Maria: Ingen?
Annika: Ingen. Hon har inte någon...
Maria: Men ni kanske inte hade så mycket kontakt innan eller hur var det?
__________
209

Min tolkning är att det inte är en tillfällighet att det är en av de informanter som fått
sina barn omhändertagna av socialtjänsten som betonar det biologiska föräldraskapet.
Ett sådant ifrågasättande av relationen mellan förälder och barn kan bidra till att blodsbandsföreställningar görs explicita.

182

I skuggan av Pappa.pmd

182

2007-01-29, 10:14

Annika: När vi levde tillsammans så hade vi väl ganska mycket. Hon har ju
farmor och hon har ju kusiner på hans håll. […] Och liksom alla har tagit
avstånd.
Maria: Alla har tagit avstånd?
Annika: Mm.
Maria: Från... ?
Annika: Från mig och flickan. […] Det är ingen kontakt alls.
Maria: Varför?
Annika: Jag har inte pratat med dem efter det att jag flyttade därifrån. Så jag
vet inte det. Men det... jag vet inte, den enda tanken jag har det är väl att
blod är tjockare än vatten, jag vet inte.
Maria: Men när du säger att de har tagit avstånd, hur vet du det?
Annika: De har ju inte gjort något för att kontakta flickan. Att de inte vill
kontakta mig, okej då, det struntar jag i. Det kan jag både ha och mista. Men
flickan. […] Och det är inga julklappar, inga vykort från dem heller. Utan
det är helt...
Maria: ...tyst?
Annika: Helt tyst. Hon har liksom bara mig då och mina släktingar. Mina
syskon med deras barn. (Paus) Hon frågar inte efter dem heller i och för sig,
det gör hon inte, men jag kan tänka mig att innerst inne... kanske det är en
liten tagg.
Maria: Men du hade gärna sett att hon hade haft kontakt med dem i alla
fall, eller?
Annika: Både och. Jag tänker så här, ja, jag vill ju gärna att hon ska ha
kontakt. Under normala förhållanden så vill jag det. Men det jag inte vill det
är att han, han får inte infiltrera sig genom dem för att påverka henne. Det är
där jag är rädd, va´ men. Under normala omständigheter så är det klart att
det hade varit roligt med ett vykort. Hade det ju. Vad som helst va´. Någon
form av kontakt. Men bara det inte blir någon infiltration då liksom.
”Under normala förhållanden” hade informanten gärna sett att barnet hade kontakt med sin farmor och farfar och de andra släktingar hon har genom det biologiska bandet till fadern. I citatet förutsätts att barnet ”innerst inne” vill ha kontakt
med sina biologiska släktingar – trots att Annika pratar om att dottern inte visat
några tecken på att sakna sin far eller släktingarna på ”hans sida”.

Det förhandlingsbara faderskapet
Å ena sidan är ”blod tjockare än vatten”, en ”riktig” familj är en familj med
biologiska band mellan barn och föräldrar, biologiska föräldrar är (med stor sannolikhet) bättre föräldrar och biologiska släktband är något som man ”normalt”
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vill upprätthålla. Å andra sidan ”förtjänar” man att kallas förälder, det är inte
något man ”är”, utan något man ”blir”. Föräldraskapet finns inte bara där – det
måste hela tiden skapas, göras. Det är socialt och släktskapsrelationen mellan
barn och förälder blir då en i grunden social relation.
Dessa två konstruktioner av släktskap möts och flätas samman i informanternas tal om sin egen och barnens situation. I vissa intervjuer blir motsättningen
mellan dem mycket tydlig. De intervjuerna pekar på en hierarki mellan konstruktionerna: en social relation ges företräde före blodsbandet mellan barn och far.
Informanterna benämner å ena sidan sin medförälder/före detta partner som far
till barnet, men han blir för den skull inte nödvändigtvis definierad som en riktig
förälder. Om en fars beteende mot barnet innebär att barnet inte får sina behov
och rättigheter tillgodosedda hjälper inte det biologiska bandet: då kan fadern
utdefinieras som förälder. En släktskapsposition som ”far” grundad i biologi
medför inte nödvändigtvis att han ”är” far i mödrarnas ögon. Här tenderar bandet
mellan barn och far att konstrueras som i grunden socialt och förhandlingsbart.

Att göra kön, släktskap och ålder – samtidigt
Informanterna konstruerar alltså ålder både som skillnad och likhet och de följer/
återskapar såväl över- och underordningsnormer som jämlikhetsnormer då de
talar om sina barn och deras behov. Konstruktionerna kan sägas vara kombinerade som vuxnas ansvar för barnet som individ med egna behov och personlig
integritet, eller som barns rätt att få sina behov tillfredsställda av vuxna.
Fäders och mödrars föräldraskap konstrueras både som olika saker – faderskap och moderskap – och som samma sak – ett i princip könsneutralt föräldraskap. Medan det finns en måttstock för mödrar, mäts informanternas medföräldrar med två olika: att vara man-förälder blir därför något annat än att vara kvinnoförälder. Moderskap konstrueras som huvudansvar för barnet och ansvaret är
definierat i förhållande till såväl mer abstrakta idéer om vad barn ”är” och hur en
barndom bör vara, som det konkreta barnets behov. En god barndom bör till
exempel inte innehålla upplevelser av våld och i ett ”normalt” moderskap ingår
att inte utsätta barnen för risker genom att lämna dem utan skydd mot sexuella
övergrepp. Vidare kan det ingå i moderskapet att förmedla relationen mellan barn
och far och på så sätt skapa faderskapet. Den ena måttstock fäderna i fråga mäts
med kan benämnas faderskap som komplement till moderskap som huvudansvar.
Då innebär faderskap ett känslomässigt engagemang, ett praktiskt och ekonomiskt ansvar samt att vara en god förebild för barnen. Om en far uppfyller dessa
krav kan han benämnas som en åtminstone delvis ”bra pappa” trots att han har
använt våld mot barnens mamma och/eller barnen själva. Den andra måttstocken
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– ett i princip könsneutralt föräldraskap – har det goda moderskapet som norm.
När det gäller släktskap flätas två olika konstruktioner samman i informanternas tal om sin egen och barnens situation. Å ena sidan är ”blod tjockare än
vatten”, en ”riktig” familj är en familj med biologiska band mellan barn och
föräldrar, biologiska föräldrar är (med stor sannolikhet) bättre föräldrar och relationer till biologiska släktingar är något som man ”normalt” vill upprätthålla.
Blodsband gör släktskapsrelationer kvalitativt annorlunda än andra relationer. Å
andra sidan ”förtjänar” man att kallas förälder, det är inte något man ”är”, utan
något man ”blir”. Föräldraskapet finns inte bara där – det måste hela tiden skapas. Det är socialt och släktskapsrelationen mellan barn och förälder blir då en i
grunden social relation, kvalitativt lik andra relationer.
De konstruktioner jag lyfter fram ovan utgör en specifik normativ kontext
för informanternas presentation av sig själva. Hur är de relaterade till informanternas föräldraskapande projekt? Vad betyder de för hanteringen av fäders våld?

Moderskapande projekt
Informanternas föräldraskapande projekt framstår som moderskapande projekt.
De förutsätter explicit eller implicit att de som mödrar har huvudansvaret för sina
barn. Givet att det endast finns en måttstock för mödrars föräldraskap – det goda
moderskapet – är det inte förvånande att även de informanter som tenderar att
konstruera föräldraskap som i princip könsneutralt (med moderskap som norm)
tenderar att beskriva en könskomplementär, modercentrerad vardagspraktik.
Här vill jag återknyta till den hierarki mellan släktskapskonstruktioner som
kan urskiljas i vissa intervjuer: att en social relation ges företräde före blodsbandet mellan barn och far. En släktskapsposition som ”far” definierad av biologi
medför inte nödvändigtvis att den våldsamme medföräldern/före detta partnern
”är” far i informanternas ögon. Om en fars beteende mot barnet innebär att barnet inte får sina behov och rättigheter tillgodosedda hjälper inte det biologiska
bandet: då kan fadern utdefinieras som förälder.
Denna logik är även tillämpar på mödrar. Släktskapspositionen mor innebär
ett krav på det goda moderskapet som praktik. Om informanterna själva beter sig
mot barnet på ett sådant sätt att barnet inte får sina behov tillfredsställda, kan de
själva också bli utdefinierade: då är de inte (tillräckligt) goda mödrar, inga ”riktiga” eller ”normala” mödrar. Tidigare i kapitlet citerar jag Elin för att peka på att
det inte är helt lätt för mödrar att presentera sig själva på ett positivt sätt om de
går emot det goda moderskapets krav, till exempel genom att prioritera egna
behov före sitt barns behov av skydd.
Det goda moderskapets krav ska naturligtvis tolkas mot bakgrund av kulturella konstruktioner av kvinnlighet, där ”moderlighet” och tillgänglighet för and-
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ra värderas positivt.210 Det moderskapande projektet ska dock ses som både ett
köns-, släktskaps- och åldersprojekt.211 Informanternas framställning av sig själva som att de prioriterar barns behov av trygghet och skydd framför relationen
till den biologiska fadern kan förstås som en del i det samtidiga konstruerandet
av kön, släktskap och ålder. Att som mor stoppa barnens umgänge med en våldsam far kan tolkas som ett sätt att genom samma praktik samtidigt göra kön,
släktskap och ålder: genom denna praktik (åter)skapas kön som skillnad och
mödrar som ytterst ansvariga för barns behov, ålder som skillnad och normen om
vuxnas ansvar för barnet som individ med egna behov och personlig integritet,
samt släktskapsrelationen barn-förälder som en i grunden social relation, kvalitativt lik andra (nära) relationer. Det är värt att notera att ett sådant samtidigt konstruerande kan ske både genom att prata om att stoppa umgänget, och genom att
handlingen utförs i praktiken.
I ett tidigare kapitelavsnitt pekar jag på att de föräldrar som modrar framstår
som mer vuxna än de som inte gör det. Även exemplet att stoppa umgänget synliggör hur betydelser av kön ger mening åt släktskap och ålder och vice versa. Att
bandet mellan far och barn kan bli förhandlingsbart när faderns beteende hotar
den goda barndomen samt barnets personliga integritet och rättigheter kan till
exempel tolkas som att ålder – att barnet förstås som just barn – tenderar att bidra
till/understödja konstruktionen av släktskapsrelationen mellan barn och far som
social snarare än som blodsband.
Givet resonemanget ovan är det kanske inte någon tillfällighet att informanterna tenderar att benämna sina barn som flickor och pojkar och inte som döttrar
och söner. Å ena sidan kan detta vara ett uttryck för att barnens släktskapsposition tas för given. Å andra sidan kan den åldersrelaterade benämningen peka på
att i informanternas moderskapande projekt får ålder väga tyngre än släktskap:
för dessa mödrar tycks det vara viktigare att deras barn är (små) barn, än att
barnen har ett släktskapsband till den våldsamma medföräldern/före detta partnern.
Här kan tilläggas att en sådan prioritering även kan tolkas som att det är
viktigare för informanterna att framställa/skapa sig som en god vuxen förälderkvinna/kvinno-förälder (genom skydd av barnet) än att relationen mellan barn
och (den våldsutövande) fadern upprätthålls. I så fall kan man också säga att ett
släktskapband – mellan mor och barn – får väga tyngre än ett annat – barn och
(våldsam) far.
__________
210

Se t. ex. Brantsæters (1992) diskussion om förväntningar på kvinnors omsorgstillgänglighet (för män).
211
Jfr. Ribbens MacCarthy m. fl. (2000) om det moraliska imperativet för vuxna att sätta
barns behov först.
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Återskapande och utmaning
I kapitel fem visar jag att de våldsutsatta mödrarnas berättelser om sin situation
efter separationen/skilsmässan förmedlar en bild av att de länge har befunnit sig
i, och i de flesta fall fortfarande befinner sig i, en situation där de själva givit upp
tanken på medföräldern som partner, men ändå hålls kvar i en relation till honom.
Berättelserna handlar också om hur de har definierat och hanterat sin före detta
partner som en våldsam far i betydelsen medförälder, och i de flesta fall också
som en våldsam och/eller destruktiv far i förhållande till barnen. Mödrarna framställer sin egen och barnens situation som mycket tätt förknippade med varandra
och deras berättelser handlar om en tillvaro styrd av olika försök att skydda barnen samt av försök att få myndigheter och andra att se barnens (och sin egen)
utsatthet. Både deras framställningar av sin situation och deras presentationer av
sig själva är påfallande likartade.
Likheterna kan tolkas på flera sätt. De kan till exempel bero på informantgruppens sammansättning. Informantgruppen består av mödrar som definierar
sig själva som våldsutsatta kvinnor och mödrar till utsatta barn och deras berättelser
är berättade från den positionen. De kan även bero på intervjuernas utformning.
Jag hade vissa utgångspunkter då jag gjorde intervjuerna och min och informanternas dialog fokuserade frågor om utsatthet och skydd. De kan också förstås mot
bakgrund av den normativa kontext jag diskuterar ovan. I sina moderskapande projekt förhåller sig informanterna till vissa konstruktioner av mödrars (och fäders)
föräldraskap, barn-vuxenrelationer och släktskapsrelationer. Det gäller bland annat
(den enda) måttstocken för mödrars föräldraskap och likheterna kan tolkas som
att utrymmet för att avvika från det goda moderskapets norm är mycket litet. I
informanternas sociala värld är det måhända svårt att upprätthålla en positiv självbild och presentera sig som en god mor om man inte skyddar sitt utsatta barn. Om
så är fallet torde presentationen i intervjusituationen vara präglad av detta.
Det är möjligt att informantgruppens sammansättning bidrar till att det goda
moderskapets norm framträder så tydligt. De våldsutsatta och separerade mödrar
som intervjuats i forskningsprojektet har övervägande negativa erfarenheter av
möten med myndigheter. De berättar att de känt sig ifrågasatta och att de har haft
svårt att få gehör för sin definition av verkligheten, särskilt när det gäller definitionen av medföräldern/den före detta partnern som en våldsam far i förhållande
till barnen. Sådana erfarenheter kan skapa ett behov av att bemöta det man uppfattar som ogrundad kritik, och av att framställa sig själv och de egna motiven i
så positiv dager som möjligt. Även möten med föreställningar om att våldsutsatta
kvinnor fungerar dåligt som mödrar (se kapitel fyra) kan bidra till ett behov av att
presentera sig som en god mor trots erfarenheter av våld.
Det är vidare värt att notera att det är fråga om våldsutsatta mödrar som haft
kontakt med myndigheter/hjälporganisationer. De är mödrar som kommit i kon-
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takt med de normativa konstruktioner som tas i bruk i olika delar av det svenska
välfärdssystemet (inklusive kvinnojourer). De har en konkret kunskap om vilka
argument som kan (och inte kan) användas strategiskt för att presentera sig som
trovärdig och god mor (jfr. diskussionen om knowledgeability i kapitel ett). Jag
utgår från att den kunskapen på ett eller annat sätt tas i bruk också i intervjusituationen. Det är därför inte förvånande att förståelser som är etablerade i den offentliga politiken också återkommer i intervjuerna med de våldsutsatta mödrarna.
Det är främst delar av Barnperspektivet (se kapitel fyra) som aktualiseras av
informanterna. Konstruktioner som är framträdande på politikområdet utsatta barn
får undergräva konstruktioner som är framträdande på området separationer: barndomens värde, barns rätt till personlig integritet och behov av trygghet och skydd
används för att argumentera emot den separerade kärnfamiljens norm om kontakt mellan barn och far. Två väl etablerade konstruktioner av barnets bästa ställs
på så sätt emot varandra.
Informanternas moderskapande projekt framstår som liggande i linje med
kulturellt väl etablerade konstruktioner av barndom, moderskap och vuxenhet
(se kapitel tre och fyra).212 De återskapar mödrar som ytterst ansvariga för barns
behov, skydd av barn, samt för relationen mellan barn och fäder. De återskapar
vuxna som ansvariga för barns behov och skydd av barn. De återskapar barndomen som en speciell tid i en människas liv, en period med stor betydelse för det
framtida livet. De återskapar barn som personer med rättigheter, exempelvis rätt
till respekt för den egna kroppsliga och känslomässiga integriteten. Även deras
konstruktion av föräldraskap som tillräckligt god praktik kan sägas ligga i linje
med etablerade konstruktioner, även om dessa inte är så framträdande i det offentliga tryck som granskas i avhandlingen.213
Samtidigt är det uppenbart att informanterna också bryter med väl etablerade konstruktioner. De går emot konstruktionerna av släktskap som blodsband
och av föräldraskapet som oåterkalleligt. De går emot den biologisering av faderskapet som diskuteras i kapitel tre. Trots att de på ett sätt tar det tvåkönade,
heterosexuella föräldraskapet för givet går de även emot denna konstruktion:
genom ett ifrågasättande av sitt eget barns behov av två föräldrar, och (i vissa
fall) genom ett ifrågasättande av det könskomplementära föräldraskapet. Möd-

__________
212

Se även Mellbergs diskussion om det hon kallar moderskapsdiskursen (2002, 444ff).
Jfr. dock SOU 2000:77. Bakom fenomen som omhändertagande av barn ligger bland
annat idéer om föräldraskap som (tillräckligt god) praktik och om att föräldrar kan förverka sin rätt att praktisera föräldraskapet i förhållande till barn (under arton år).
213

188

I skuggan av Pappa.pmd

188

2007-01-29, 10:14

rarna inte bara följer utan bryter också med väl etablerade konstruktioner av
barndom, moderskap och vuxenhet.214
I avhandlingens första empiriska del konstaterar jag att politiken rörande
skilsmässor, separationer och föräldraskap i praktiken tycks öppna för återskapandet av en ojämlikhetsordning där positionen far betyder frihet och rättigheter
i kraft av blodsband, både i förhållande till mödrar/medföräldrar och till barn.
Genom att följa vissa normer kan mödrar utmana dessa rättigheter knutna till
positionen far, fadersmakt förankrad i blodsband till ännu inte vuxna barn. Samtidigt ifrågasätts att den separerade kärnfamiljen är barnets bästa. Informanternas berättelser förmedlar en bild av att man som separerad våldsutsatt mor då
också kan bli tolkad som att man inte tillvaratar sina barns bästa och riskerar att
möta stor press från inblandade myndigheter.

__________
214

Även här är det värt att påminna om informantgruppens sammansättning. Det är fråga
om våldsutsatta mödrar som redan har separerat. Det är möjligt att intervjuer med våldsutsatta mödrar som fortfarande lever med den våldsamma fadern skulle ge en åtminstone
delvis annan bild.
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Del III
Familjerättssekreterares hantering av
fäders våld
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7. Familjerätt med kvinnomisshandel i fokus
eller inte – det är frågan
Den här tredje och sista empiriska delen består av två kapitel som bygger på
intervjuerna med de tio familjerättssekreterarna. Syftet är att belysa vad konstruktioner och konstruerandet av kön, släktskap och ålder betyder för familjerättssekreterares hantering av fäders våld i sin professionella vardag. I det första
kapitlet (sju) rekonstruerar jag familjerättssekreterares sätt att hantera fäders våld.
Här visas att materialet som helhet är präglat av å ena sidan två skilda förhållningssätt till fäders våld – när det gäller våld som en fråga i arbetet – och å andra
sidan ett genomgående förhållningssätt till fäder som är våldsamma mot mödrar
– när det gäller barnens situation och far-barnrelationen. I kapitel åtta fördjupas
analysen av dessa mönster i materialet.
I föreliggande kapitel analyseras familjerättssekreterares erfarenheter av att
arbeta med ärenden där fäder utövat våld mot mödrar – och även här vill jag
betona att jag förstår erfarenheter som tolkningar skapade i ett specifikt sammanhang (se kapitel fem) – sekreterarnas principiella tal om hur fenomenet fäders
våld mot mödrar kan och bör hanteras, samt deras hypotetiska tal om hur de
själva skulle agera i en viss situation. Genom analysen rekonstrueras som sagt en
bild av familjerättssekreterares sätt att hantera fäders våld i sin vardag.
Kapitlet är disponerat så att efter några inledande ord följer en diskussion
om utgångspunkterna för arbetet med utredningar och samarbetssamtal samt familjerättssekreterarnas förståelser av våld i heterosexuella parrelationer. Därefter vrids perspektivet något och jag diskuterar förståelser av fäder som är våldsamma mot mödrar med utgångspunkt i barns situation och fäder som föräldrar
till barn.
I kapitel tre och fyra diskuteras ramarna för familjerättssekreterares arbete.
Svensk offentlig politik rörande skilsmässor, separationer och föräldraskap förutsätter idag en hög grad av samarbete mellan föräldrarna efter en skilsmässa
eller separation. Politikens utgångspunkt är att barn har rätt till en nära och god
kontakt med båda föräldrarna och gemensam vårdnad anses viktig för att skapa
goda relationer mellan föräldrar och barn, alltså för att ta tillvara ”barnets bästa”.
Det framgår av lagstiftningen och dess förarbeten att det existerar fall där de
generella principerna om gemensam vårdnad och obevakat umgänge inte bör
tillämpas. Vid rättsliga tvister är det formellt sett domstolarnas sak att tolka om
det konkreta fallet är ett sådant fall där de generella principerna kan eller inte kan
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tillämpas. Familjerättssekreterare har till uppgift att förse domstolen med ett underlag för den tolkningen.
Samtidigt ingår det en rad moment av tolkning i själva det familjerättsliga
arbetet. Det kan gälla allt från lämpliga arbetsmetoder i mötet med separerade
föräldrar och deras barn vid utredningar, om de generella arbetsmetoderna är
lämpliga i det konkreta ärendet eller inte, om det räcker med den utredning som
görs på familjerätten eller om det behövs ytterligare utredning (inom socialtjänsten eller utredning med annan expertis, inom barn- och ungdomspsykiatrin), till
de konsekvensbeskrivningar och/eller förslag till beslut som utredare lämnar till
domstolen. Även vid samarbetssamtal ingår liknande moment av tolkning, till
exempel när det gäller arbetsmetoder där frågan ytterst är om samarbetssamtal är
en framkomlig väg eller inte i det konkreta ärendet.
Under vilka förutsättningar tas domstolsunderlaget fram? Vilka är utgångspunkterna för familjerättssekreterares tolkningar av enskilda ärenden? Hur förhåller sig familjerättssekreterare till fäders våld? Hur talar de om barns, fäders
och mödrars situation då fäderna utsatt mödrarna för våld? Hur talar de om sitt
eget uppdrag i dessa ärenden? Ställer familjerättssekreterare fenomenet fäders
våld mot mödrar i relation till sina egna arbetsmetoder vid utredningar och samarbetssamtal? I så fall – hur?

Förhandling av betydelsen av våld
Informanterna tenderar att tala om sitt uppdrag med utgångspunkt i den norm jag
skisserar i kapitel tre, den separerade kärnfamiljen. Uppdraget formuleras då
som att bevaka barns rätt till tillgång till båda föräldrarna och att bidra till att
föräldrar kan utöva ett gemensamt föräldraskap.215 I vissa intervjuer kontrasteras
uppdraget uttryckligen mot ett arbete mot våld, vilket kan exemplifieras med ett
citat från intervjun med Frida. I intervjuerna ställde jag en del frågor om hur det
är att som familjerättssekreterare möta våldsutsatta kvinnor och våldsamma män,
frågor som var tänkta att ge en bild av hur informanterna ser på dessa kvinnors
och mäns situation då de möter familjerättssekreterare. När jag frågade Frida vad
hon menar utsatta kvinnor har för behov när de kommer till familjerätten svarade
hon bland annat:
Frida: Det beror alldeles på. Vi har ju en kvinnojour som är rätt aktiv här i
stan’. Och där... De finns ju liksom, och backar upp. Och de får stöd där.
Och jag tycker att det är viktigt att se att familjerätten kan ju inte stödja
misshandlade kvinnor. Det är inte vår uppgift. Och vi ska inte låtsas göra det
__________
215

Mönstret är inte helt entydigt och variationen diskuteras mer utförligt nedan.
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heller för det blir bara tok. Däremot så är vår uppgift att se till att barn...
barn till föräldrar som kommer hit, ska ha rätt att ha tillgång till båda sina
föräldrar. De ska ha rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar. Det är en
distinktion där va’. Det är inte samma sak som att man ska träffa en pappa
som slår ’en, var fjortonde dag. Det är själva grunden för vår verksamhet.
Det är därför vi finns. För att vi har en föreställning om att det är viktigt för
barn. Och utifrån det måste vi ju jobba. Och där betyder det också att om en
kvinna som är utsatt för mycket våld, vänder sig hit för att få hjälp att, att
karln’ ska sluta slåss, eller ja, det kan inte vi, vi måste jobba med barnet som
uppdragsgivare, att föräldrarna har hjälp att hantera konflikten. Och det är
ju inte säkert att det är möjligt att göra det. Det är inte säkert att det går att ha
samarbetssamtal, om det är en våldsam man. Det... kan man inte... veta.
Men vår uppgift är ju inte primärt att hjälpa misshandlade kvinnor. Däremot
är det att se... att hjälpa föräldrar, när det gäller samarbetssamtal, hjälpa
föräldrar med det de vill ha hjälp med i föräldraskapet. Det kan ju vara... jag
har träffar många kvinnor som... flyr misshandlande män och sedan vill ha
hjälp med att se till att pappa på ett bra sätt får träffa barnen. Att ha det bra
ordnat. Att man kan hjälpa till med det. Och det har föräldrarna varit ganska
överens om också.
Informanten tydliggör att hennes och kollegornas uppdrag är att ta tillvara barns
rätt att ha tillgång till båda föräldrarna. De ska också hjälpa föräldrar att hantera
sina konflikter så att deras gemensamma föräldraskap kan fungera, och här är
samarbetssamtal det centrala instrumentet.216 Enligt Frida är uppdraget varken
att stödja utsatta kvinnor eller att få våldsamma män att sluta slåss, utan även i
dessa fall ska de arbeta med barnet som uppdragsgivare, så att ”pappa på ett bra
sätt får träffa barnen”.217 Så konstrueras familjerättens uppdrag som något annat
än arbete mot fäders våld mot mödrar.
Samtliga informanter förutsätter dock att fäders våld mot mödrar kan få något slags konsekvenser för deras arbete och för framtida vårdnads- och umgängesarrangemang, till exempel för hur barnets rätt till tillgång till båda föräldrarna
ska tillgodoses. Informanterna kan alltså sägas följa Föräldrabalken också när
det gäller frågan om våld. Våld i vuxenrelationen kan bidra till att ärenden defi__________
216
Det är värt att notera att när det gäller samarbetssamtal formuleras uppdraget som att
hjälpa föräldrar med det de själva ”vill ha hjälp med i föräldraskapet”. Detta gäller även
i ärenden där det förekommit våld. Vad en sådan förståelse betyder för utsatta barns och
mödrars säkerhet är något som bör undersökas mer ingående.
217
Även om samtliga informanter uttryckligen definierar umgänge som ”barnets rättighet” finns det i flera intervjuer en tendens till att tala med utgångspunkt i fäders perspektiv, t. ex. om ”pappans” umgänge med barnen och inte tvärtom.
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nieras som ”ett särskilt fall” där till exempel ensam vårdnad och ett relativt begränsat, bevakat umgänge måste anses vara det bästa för barnet. Anna pratade
om ett ärende med våld hon haft och sa så här om de förslag som lämnades till
tingsrätten:
Anna: Jaa. Och han... den här då, han ansökte om, ja han ansökte om vårdnad och umgänge. Men vi, vi föreslog att hon skulle ha ensam vårdnad. Och
det fick hon. Och så föreslog vi umgänge, för det tyckte hon ändå att det
skulle vara, med barnen. Men med tredje person. […] Men han, han fann sig
i det alltså. Att det fick vara med tredje person. För det sa vi också, att ”med
detta är det bara så att det är inget annat. Vi kan inte föreslå något annat”.
Våld presenteras också som ett skäl till att arbeta på ett delvis annat sätt än normalt. I familjerättssekreterarnas beskrivningar av sin praktik framstår gemensamma samtal genomgående som en central arbetsmetod och de framställs i de
flesta fall som bättre än samtal med fäder och mödrar var för sig. I utredningskontexten kan gemensamma samtal handla om allt från inledande informationsmöten till hela utredningar som konsekvent genomförs med båda parter närvarande samtidigt.
Informanterna pratar om att de anpassar sitt arbete till om det förekommit
våld eller inte, till exempel genom att inte kalla föräldrar till samtal gemensamt
då uppgifter om våld är kända sedan tidigare. Intervjun med David kan ge ett
exempel på sådana beskrivningar:
Maria: Börjar ni alltid tillsammans? När ni gör vårdnadsutredningar till
exempel?
David: Nej, vi är inte konsekventa […] Det beror lite på vad man läser,
tingsrättshandlingar, det beror också lite på vem man jobbar med. […] Men
sedan skulle jag kunna säga så här, när det är uppenbart våld, när det är
omnämnt våld i tingsrättshandlingar, då gör inte jag det. Därför då utsätter
man folk för... saker som inte är bra. Så är det omnämnt... vilket händer, att
man läser i remissen från tingsrätten, av tingsrättsprotokoll framgår med all
önskvärd tydlighet att det har förekommit våld, då kör vi inte gemensamt.
Utan då tar vi dem en och en.
Enligt David innebär gemensamma samtal då det ”med all önskvärd tydlighet”
förekommit våld att ”folk” blir utsatta för ”saker som inte är bra”. Det samma
gäller om det finns en stark ojämlikhet mellan föräldrarna.218 Ett annat exempel
är Anna som, apropå det fall där de föreslog ensam vårdnad och umgänge med
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tredje person (se ovan), sa att ”det var ju aldrig tal om att vi skulle träffa de
föräldrarna ihop, nej, nej, nej”.
Det finns en viss variation i materialet på den här punkten. Medan de flesta
informanterna är relativt tydliga med att de inte använder gemensamma samtal
under utredningar av ärenden där det förekommit våld uttryckte en informant att
dessa ärenden i princip handläggs på samma sätt som alla andra ärenden:
Maria: Är det någon skillnad då på de fall där det har förekommit våld och
andra fall som du har? Kan du se att det är någon skillnad mellan vanliga,
så att säga, vad nu det är...
Nej, för mig, i min värld är det inte det. Det är inte det. Och jag gör ingen
skillnad på handläggningen i ärenden heller. Utan jag går alltid in i ärenden
på samma sätt.
Detta innebär att informanten alltid inleder med att kalla föräldrarna till ett gemensamt samtal. Det här är den familjerättssekreterare som är tydligast med att
det är bättre att arbeta med fäder och mödrar närvarande samtidigt. Det händer
att fadern eller modern hör av sig då de fått kallelsen till det inledande samtalet
och vill komma ensam, men informanten säger sig då försöka få ett gemensamt
möte till stånd. Det kan dock hända att samtalen med fadern och modern genomförs var för sig, ibland för att det förekommit våld, men gemensamma samtal
fungerar ”nästan alltid, det funkar fler gånger än man tror”. Informanten beskrev
sig själv som bra på att kontrollera vad som händer i rummet så att var och en får
prata utan att bli avbruten och utan att det blir ”några höga ljudnivåer” eller så.219
Också samarbetssamtal bör anpassas till förekomsten av våld och även här
kan informanterna göra ”undantag” från gemensamma samtal. Om man behöver
säkerhetsarrangemang, som olika tider att komma och gå och liknande, är samarbetssamtal inte lämpliga, menade David:
__________
218
I vissa intervjuer kopplas en sådan ojämlikhet framförallt till ”invandrare”: ”Invandrarfamiljer till exempel, där mannen kan svenska, han har jobb, hon kan inte svenska,
hon har varit hemma hela tiden. Där det väl, då är vettigare kanske, att ta dem en och en
och de får utveckla sin talan i lugn och ro så att säga. I stället för att vara... i konkurrens
om luftrummet i det läget”. Förståelser av ”invandrare” respektive ”svenskar” diskuteras
mer utförligt längre fram i kapitlet.
219
Ett par informanter pratade om att de alltid arbetar med fäder och mödrar separat då de
gör utredningar om vårdnad, boende eller umgänge. Dessa informanter behöver därför
inte särskilt anpassa sitt arbetssätt utan de kan arbeta med våldsutsatta mödrar och våldsamma fäder på samma sätt som andra mödrar och fäder. Det arbetssätt som beskrivs av
dessa informanter kan sägas utgöra ena extremen i ett kontinuum av anpassning där arbetssättet som beskrivs ovan utgör den andra.
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Men du, jag tycker så här, för tio år sedan, så var det mycket sådant. Mycket
mera sådant. Att en fick komma före, och liksom så. Nu för tiden skulle jag
påstå att de ärendena har man inte i samarbetssamtal längre. De är ingen idé
att ha samarbetssamtal med. Om det är så... upphetsat läge, då är det inte
samarbetssamtal man ska sitta i. Det är fel forum. Och jag menar, generellt
va’, är det pågående våld, då ska man inte sitta där, och låtsas göra dealar.
Utan då ska man gå till domstol. Eller, ja, någon får gå till domstol.
Om det finns en överhängande risk för våld bör man inte sitta i samarbetssamtal.
Eventuella ”dealar” presenteras inte som några genuina överenskommelser.
Medan vissa informanter, som David, tycks förutsätta att samarbetssamtal
kräver möten ansikte mot ansikte i rummet, talar andra om samarbetssamtal med
parterna i skilda rum som ett alternativ då det förekommit våld. Här kan tilläggas
att några informanter beskriver en förändring över tid från att tidigare ha arbetat
med möten ansikte mot ansikte även då det finns en historia av våld till att bli mer
restriktiva med det:
[V]i har kanske börjat uppmärksamma mer, senare år. Vi har ju suttit i samtal, där det har varit uttalat att det har funnits våld med i bilden. Och där vi
kanske skulle ha pratat mer med kvinnan om det här. Att ”ska vi verkligen
utsätta dig för att sitta här i samma rum”. Hon kanske har känt att ... ”det kan
jag väl inte säga nej till”. För vi har inte givit de signalerna, att ”det kan du
visst göra”. Där har vi ju blivit tydligare. Säger hon redan innan hon kommer hit att det har förekommit våld så pratar vi om det. Antingen... ja, där är
vi inte klara mellan valstrategier. Det finns ju de som jobbar med par, medvetet så att säga, och pratar mycket om det här med våldet. Att det hela tiden
är öppet på bordet att det har varit våld och det ska inte förekomma något
våld, och inte så att de här samtalen leder till mera våld. Men jag vet inte vad
som är... jag menar är det ett tänkbart sätt, eller ska man försöka undvika att
ha parterna i samma rum. Det är svårt. Och vi vet ju också... det har jag varit
med om, par där det har förekommit våld, men kvinnan har, ja, det är hon
som har tagit initiativ till samtalen och har inte pratat om våldet och det
kommer fram efter hand. Och där det kanske fortfarande, relationen är inte
klar. Så det blir... det händer någonting mellan de här parterna. Och sedan
kanske de kan samarbeta väldigt bra om barnet här i rummet och de vill
hjälpas åt. Och plötsligt så kommer de så nära varandra och det blir ganska
positivt. Och det kan vara en jättefarlig situation. Och det är man inte alltid
medveten om som samtalsledare. Jag vet vi hade ett par där det var... där de
flyttade ihop en period också. Men det var vid något samtal, som de var
väldigt överens och... vi tänkte ju ”skönt” liksom, ”va’ bra”. Och så gick de,
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och så kom hon uppspringande. Då hade han dunkat in huvudet i väggen.
För då fick han antagligen någon sorts hopp om att... nu, det här blir nog bra.
Och så när de kom ut, så hamnade de väl i gräl om något och han förstod att
hon menade inte så. Att hon ville ha tillbaka honom. Utan, det handlade om
umgänge. Så då blev han ju rasande.
Maria: Och det hände här då?
Ja, utanför. När de kom ut. Det var när det blev för bra. I de här samtalen.
Den ena får hopp kanske. Och det handlar om olika saker. Man är på olika
nivå. Han pratade om relationen och hoppas att hon ska komma tillbaka och
hon pratar om kontakten med barnet och hur det ska ske. Och hade man då...
liksom pratat mera öppet om det här vad som gällde då kanske... vi tyckte
det var så skönt att de verkade komma överens. Och lutade oss tillbaka.
Aningslöst då.
Informantens berättelse om ett konkret ärende förmedlar en bild av att det är
svårt att som samtalsledare ha kontroll över det som händer utanför samtalsrummet och att själva överenskommelsen kan vara direkt farlig för modern.
Familjerättssekreterarna framstår som relativt överens om att misshandlade
mödrar inte ska behöva utsättas för ytterligare våld, skrämmande eller kränkande
situationer under utredningar, samarbetssamtal, eller i det framtida livet. På så
sätt gör faderns våld mot modern ärendet till ett ”undantagsfall” och till något
annat än de fall där gemensam vårdnad, gemensamma samtal och/eller samarbetssamtal är lämpliga, alternativt till ett fall där det behövs en tredje person/
kontaktperson vid hämtning och lämning eller under hela umgänget (synen på
umgänge diskuteras mer utförligt längre fram i kapitlet) (Figur 1):

Vanliga ärenden
Gemensamma samtal
Samarbetssamtal
Gemensam vårdnad
Umgänge

(våld ger) Undantagsfall
Enskilda samtal
Inga samarbetssamtal
Ensam vårdnad
Kontaktperson v. umgänge

Figur 1
Av intervjuerna framgår dock att ärenden där fadern utsatt modern för våld inte
nödvändigtvis måste placeras i kategorin ”undantagsfall”. Apropå frågan samarbetssamtal då det förekommit våld sa David:
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David: […] Sedan, bara för att stöka till det då va’, så finns det ju ärenden
där det är uppenbart där det har förekommit våld. Och där det har varit
domar och hela kalaset. Där man ändå har dem ihop.
Maria: Och varför då?
David: Därför när man träffar dem så upptäcker man att den här människan
är, jag tänker på ett särskilt ärende som jag hade nu, hon hade med hjälp av
kvinnojouren, till exempel, gått i, fått hjälp att bearbeta va’. Hon var skitbra. Kristallklar och liksom, villkoren, helt öppna va’. Och vågade möta den
här mannen. Och kunde säga till honom precis vad hon tänkte och tyckte.
Och ingå överenskommelser.
Enligt David kan samarbetssamtal vara möjliga till exempel då kvinnan har bearbetat det hon varit med om och vågar möta mannen. Här presenteras också de
överenskommelser som samtalen resulterar i som mer genuina än då våld är överhängande. Samma informant beskriver med andra ord olika praktiker beroende
på konkret situation. Som indikerats ovan skiljer sig också beskrivningarna av
arbetssättet åt mellan olika informanter.
Våld ges olika betydelse av olika informanter och beroende på omständigheterna. Å ena sidan presenteras ärenden där våld förekommit i vuxenrelationen
som ”undantagsfall” och som något annat än de fall där gemensam vårdnad, obevakat umgänge, gemensamma samtal och/eller samarbetssamtal är lämpliga. Å
andra sidan framstår inte våld som ett skäl ”i sig” att placera ett ärende i kategorin ”undantag”. Det utrymme för tolkning som familjerättssekreterare har betyder att det också finns ett utrymme för att förhandla betydelsen av våld i det
enskilda fallet. På så sätt kan vissa ärenden där fadern utsatt modern för våld
hanteras som ”vanliga” ärenden där gemensamma samtal och samarbetssamtal är
lämpliga samt gemensam vårdnad, växelvis boende, och/eller umgänge utan kontaktperson kan anses vara lämpliga framtida arrangemang (Figur 2):
Förhandlingsutrymme220
Vanliga ärenden

Undantagsfall

Figur 2
__________
220

Resonemanget om förhandlingsutrymmet och figuren är inspirerade av Stina Jeffners
tolkning av ungdomars förståelser av våldtäkt och hennes diskussion av förhandlingsutrymmet mellan ”bra sex” och ”våldtäkt”. Se Jeffner (1997, 189ff).
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Vilka förståelser av våld, dess karaktär, orsaker och konsekvenser, sätter då ramarna för förhandlingen av betydelsen av våld?

”Jag vill inte bagatellisera, men de ärendena är inte så
livligt förekommande”
I vissa intervjuer framställs fäders våld mot mödrar som en marginell fråga i
familjerättssekreterares vardag för att ärenden med en sådan problematik är ovanliga. Jag ställde frågor till i stort sett samtliga om i vilken utsträckning och hur de
möter våld i sin verksamhet som familjerättssekreterare. Frågorna berörde både
omfattningen av ärenden med våld i familjerättssekreterares arbete – ”hur mycket våld kommer du i kontakt med?” – och hur informanterna hanterar våld vid
utredningar, samarbetssamtal och i vissa fall avtalsskrivande. Svaren kan placeras på ett kontinuum där informanter vid ena extremen talar om att våld är vanligt, medan informanter vid den andra extremen säger att de sällan möter våld:
David: […] de ärendena är inte så livligt förekommande. Jag vill inte bagatellisera detta, inte alls, men de är inte så livligt förekommande.
Ett annat exempel är Anna, som bland annat sa ”ja, det har vi inte mycket, alltså
som har... lagts på bordet i alla fall”.
När jag lite senare i intervjun frågade den här informanten ifall de på hennes
arbetsplats har systematiska strategier för att upptäcka våld svarade hon:
Anna: Frågar alla, det vet jag inte du, om jag kan säga att vi gör. Det har vi
liksom inte... Men jag tycker nog, eller det vet jag, att om ’en på något sätt
misstänker så frågar ’en, ”är du rädd för honom?”. Det är väl mer det, va’.
Maria: Just det.
Anna: Och ”vågar du”, ofta är det här ”vågar du säga det till honom?”.
”Skulle du kunna tänka dig att säga till honom”, Då säger hon, ”Nej!”. Och
då får ’en ju något, jaha, och varför, ”vad tror du då skulle hända?”.
Maria: Men det är sällan ni frågar rätt ut om hon har varit utsatt? ”Har
han gjort dig någonting, har han slagit dig eller har han hotat dig eller har
han knuffat dig eller”, någonting sådant? Frågar ni sådant överhuvudtaget?
Anna: Jaa... Alltså, ’en har det inte, det är inget som vi alltid frågar, det är
det inte. Men visst frågar ’en om det är så att ’en på något sätt får någon
signal om att hon, ja, att hon verkar lite... tillbakahållen så, va’.
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För att Anna och hennes kollegor ska fråga om våld ska de på något sätt ha fått en
signal om att det kan finnas våld från fadern med i bilden. Signalerna som omtalas här är knutna till moderns beteende, till exempel att hon är ”lite tillbakahållen”. När det gäller strategier för att upptäcka våld kan Anna sägas befinna sig
vid ena extremen av ett kontinuum – de som ”ibland”, om de ”får någon signal”
frågar – där den andra extremen utgörs av de informanter som pratar om att de
”ofta” eller ”alltid” frågar om våld:
Maria: Men det är någonting du får veta? Hur får du veta att det har förekommit våld?
Det berättar de. Och det frågar jag alltid. För att för mig handlar det om att
försöka kartlägga, vad har barnen i den här familjen varit med om. Pratar
man då om sina konflikter så frågar jag. Jag frågar alltid, ”har ni, liksom, var
det handgripligt våld, har ni kastat grejer på varandra, om jag frågar era
barn, hur kommer de att beskriva att det har gått till när mamma och pappa
har bråkat?” Det berättar de.
Kontinuumet när det gäller att aktivt fråga om våld sammanfaller i grova drag
med uppfattningarna om förekomsten av våld. De informanter som pratar om att
de ”ofta” eller ”alltid” ställer direkta frågor om våld tenderar att säga att våld är
vanligt. Här kan också tilläggas att medan de informanter som ger en bild av att
de frågar ”ibland”, när ”de får känslan”, pratar om att de ställer frågor till ”kvinnor”, tenderar de informanter som säger att de ”ofta” eller ”alltid” frågar om våld
att prata om att de frågar både ”kvinnor” och ”män” om våld i parrelationen. En
del informanter som ”ofta” eller ”alltid” ställer frågor om våld beskriver också
fler sammanhang där de försöker upptäcka våld och menar att det är viktigt att
fånga upp inte bara vid utredningar och samarbetssamtal, utan även till exempel
vid fastställande av faderskap.
Med den här diskussionen vill jag synliggöra att arbetssättet (som att inte ha
systematiska metoder för att upptäcka våld) kan ha betydelse för den verklighetsbild familjerättssekreterare får – och exempelvis bidra till förståelsen att ärenden
med våld är ovanliga i familjerättssekreterarvardagen. Med mitt material är det
inte möjligt att uttala sig om huruvida vissa informanter ser mer våld för att de
frågar mer systematiskt, eller om de frågar mer systematiskt för att de träffat på
mer våld.221 Det är dock värt att notera att ingen av de informanter som talar om
__________
221

Det finns dock andra studier som visar att systematiska metoder att upptäcka fäders
våld mot mödrar kan öka andelen ärenden med våld avsevärt, se t. ex. Hester och Pearson
(1998). Betydelsen av systematiska metoder behöver undersökas genom ytterligare forskning. Det är värt att notera att två av informanterna pratade om att de själva har varit
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att våld är ”ovanligt” säger sig ha systematiska metoder för att upptäcka våld. 222
Här kan tilläggas att de som säger sig ha gått från en praktik där de bara
frågade ”ibland” till en mer systematisk metodik uttrycker en uppfattning om
kausalitet, att de ”idag” får veta mer223:
Heidi: För har jag märkt att... när vi inte [frågade]. Då var det så sällan det
kom fram. Annat än med en bisats. För det är inte det man vill prata om när
det gäller en vårdnadsutredning. Hur man själv blev behandlad. Utan man
vill liksom lösa det med barnen. Och egentligen... det man berättar, det har
stor betydelse för utredningen. Men man har inte tänkt på att det har betydelse, för ”det här handlar ju om mig”. Men nu när man ställer den här
frågan att ”Har det förekommit våld”[…] då kan de berätta om olika saker
som har hänt. En kvinna som jag hade, eller det var samarbetssamtal från
början och så skulle det bli utredning […]. Pappan satt i fängelse. Vi ställde
frågan om det fanns med våld. Och då kom det ju fram att det hade varit
ganska ordentligt med våld. Att hon hade fått fly hals över huvud med barnet. Ringa efter polisen. Det var sönderslaget allting […]. Det hade hon inte
nämnt med ett ord under samarbetssamtalen. Vi visste inte om att det fanns
med våld i bilden heller. Hade man ju veta det, så hade man kanske pratat på
ett helt annat sätt. Och att hon fortfarande var rädd för den här mannen. Hon
hade inte tänkt sig att han skulle misshandlad henne. Hon hade inte tänkt sig
att han skulle göra de här kriminella sakerna som han sedan gjorde. Vad
händer härnäst? Hon visste inte riktigt. Hon trodde väl från början att hon
kände honom, sedan upptäckte hon att han har så många sidor som inte hon
vet någonting om. Hon kanske inte kan veta hur han reagerar på situationer
heller. Och det var ju.. ganska nyttig erfarenhet att se att... kvinnor berättar
ofta mycket mer om man ställer frågan.
Maria: Varför är det så tror du?
Heidi: Jag tror att det är ganska skamligt att berätta. Man blir också, funde__________

utsatta för våld, som barn eller som vuxen, och vidare om detta som en tillgång i arbetet
för att den egna erfarenheten gör det lättare att upptäcka våld.
222
Även det familjerättsliga sammanhanget förefaller vara viktigt. Informanterna talade
inte om systematiska metoder att upptäcka våld på samma sätt vid samarbetssamtal. Ett
skäl till det kan vara att samarbetssamtal förutsätts vara styrda av föräldrarnas egen agenda
på ett sätt som utredningar inte förutsätts vara. Det är värt att notera att ett återkommande
tema i materialet är att informanter har genomfört samarbetssamtal med föräldrar som
senare kommit tillbaka för en utredning i samband med en rättslig tvist och att det först
då kommit fram att fadern tidigare varit våldsam mot modern.
223
De ger alltså en liknande bild som de familjerättssekreterare som deltagit i Socialstyrelsens projekt om förbättrade metoder vid samarbetssamtal då det förekommit våld, se
Socialstyrelsen (2002).
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rar på, ”hur påverkar det här en utredning? Är det till nackdel för mig? Att
inte jag har gjort någonting?” Och man, när man går sådana utbildningar,
man har läst, man vet ju att den man ska berätta för, den ska man ha förtroende för. ”Och hur ska man veta hur en socialsekreterare tycker och tänker?
De kan ju hitta vad som helst”. Men ställer man frågan. Då reflekterar de
inte riktigt över det. De tänker, ”ja, det här är någon som tar det på allvar”.
Och det är därför man tar den frågan med. Det står ingenting i uppdraget
från tingsrätten, kanske, om våldet. Men så ställer vi frågan här om det, och
då tänker de, ja då är det okej att berätta om det.
I sammanhanget ”hur mycket” våld informanterna möter vill jag också återknyta
till frågan om vilka ”signaler” som kan göra att frågan om våld aktualiseras. Vad
har de beredskap att möta?

En avvikelse från svenska, normala könsrelationer
En del informanter kopplar våld till grupper av människor som av en eller annan
anledning inte framstår som ”vanliga” fäder och mödrar. I materialet framträder
det ”vanliga” som en (oftast) implicit referens, som en mer eller mindre outtalad
måttstock ”andra” mäts med. Jämställda relationer mellan kvinnor och män är en
del av denna (oftast) outtalade måttstock, likaså ”svensk” kultur och den etniska
tillhörigheten ”svensk”. Att vissa informanter förutsätter att mäns makt inte (längre)
är ett generellt problem i Sverige blir tydligast då de talar om ”invandrade män
och kvinnor” och om ”andra kulturer än den svenska”. I vissa intervjuer kopplas
fäders våld explicit till en ”krock” mellan något patriarkaliskt och något (underförstått) ”svenskt” och invandrade mäns förluster då de kommer ”hit”. Då jag
ställde frågor om hur våldsamma män fungerar som fäder sa David:
David: Och det har vi pratat mycket om, just det som händer med invandrarmännen när de kommer hit. De har kanske haft, i de patriarkaliska systemen
så... som man kanske har i sitt hemland, så är det naturligt att man har auktoriteten, man är den som tar besluten, jag menar, formellt, och det bygger
ju på att man kan bibehålla den konstruktionen. Att man kan backa upp den
och man tar hem pengarna, man försörjer familjen och så vidare. Kommer
man hit och är ingenting. Då förlorar man något. Ens fadersroll och familjeöverhuvudsroll urholkas. Och jag menar, det är inte lätt för folk att bli av
med, så det är där våldet ligger på lur. Om man pratar om invandrarfamiljer
från patriarkaliska system. Bakgrundssystem eller vad man ska kalla det.
När ”folk” förlorar sin roll som familjeöverhuvud och ensam beslutsfattare ligger våldet på lur, enligt David. Det är värt att notera att informanten – talet om
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”folk” till trots – på ett sätt sätter fokus på kopplingar mellan kön, makt och våld.
Samtidigt görs dock relationen mellan kön, makt och våld till en icke-fråga genom att konflikter mellan invandrade mödrar och fäder framställs som en krock
mellan två ”system”, inte som en konflikt mellan könen. Ett annat exempel på
kontrasteringen av det ”svenska” mot det ”patriarkaliska” ger Berit. På frågor
om hur det är att arbeta med ärenden där det förekommit våld svarade hon:
Berit: [S]törst spänning i rummet, tycker jag, att det är i de ärenden där det
är kulturkonflikt i familjen. Det här traditionella, kvinnan har anammat
svenskt sätt att se på familj och barn och kvinnors situation. Och mannen i
den här krisen regredierar och blir mer patriarkalisk än vad han var innan.
De ärendena är det störst spänning i, tycker jag, i rummet.
Maria: Oavsett om det är våld eller inte?
Berit: Ja, nej, precis. Nej, det är… det är just den här kulturkonflikten. Att
mannen tappar kontrollen över kvinnan. Det är de mest dramatiska.
I talet om ”kulturkonflikt”, där det ”patriarkaliska” kontrasteras mot det ”svenska” betecknar frånvaron av mäns makt och kontroll svensk kultur (jfr. Eldén 1998).
Den tolkningsram som både Berit och David använder implicerar att svenska
män (generellt) är annorlunda än ”invandrade”, inte lika patriarkala, och att
”svenskhet” överensstämmer med den officiellt påbjudna normen om jämställdhet.224 Därigenom blir relationen mellan kön, makt och våld i den svenska kulturen en icke-fråga. Jag vill peka på att i kontexten av normen om jämställdhet
(åter)skapar denna tolkningsram en hierarkisk ordning mellan den egna
(köns)kulturen och ”andra” kulturer (Eriksson 2001).225
Men medan mäns makt och kontrollbehov inte fungerar som ett tecken på
svenskhet i dessa intervjuer, kan däremot kvinnors göra det. Apropå frågan om
att göra utredningar med båda parter närvarande (se föregående avsnitt), sa informanten att detta inte alltid fungerar:
Det är... ja, alltså det är några situationer, då där det är svårt att få det att
funka. Det är framförallt kvinnor, som, ibland tycker jag av lite oklara skäl,
absolut vägrar, att vara i samma rum som mannen. Det handlar, jag höll på
att säga att det handlar inte om de ärenden där kvinnor är misshandlade utan
det handlar mer om att kvinnor... ja, vad ska jag generalisera, kvinnor har ett
__________
224

Jämställdhet kan på det sättet ses som en etnisk markör, se de los Reyes (1998).
Jfr. Eduards (2002, 122) om jämställdhetspolitikens nationalistiska undertoner. Se
även Elias och Scotsons (1965) diskussion om hur positiva karaktärsdrag kopplas till
den egna gruppen, medan negativa generaliseras till ”de andra”.
225
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väldigt kontrollbehov ibland alltså. […] Man vill kontrollera situationen.
Och det gör man inte om man sitter och lyssnar. På det sättet. Det är generellt. Samma kontrollbehov kan en del invandrade män ha. De vill ha mandat på... sanningen så att säga.
I citatet drar informanten paralleller mellan ett ”generellt” kontrollbehov som
kvinnor kan ha och ”en del invandrade mäns” vilja att ha mandat på sanningen.
Genom parallellen framställs svenska könsrelationer som snarare präglade av
kvinnors vilja till makt och kontroll, än av mäns.
Den tolkningsram som här visas på innebär alltså att mäns makt, kontrollbehov och våld konstrueras som något ”avvikande” i Sverige/svensk kultur. Det
framkommer även av Davids svar då jag bad honom att utveckla hur han tycker
att svenska fäder fungerar:
Maria: Men jag tänker, svenska män, alltså misshandlande män, och deras
fadersroll? Är det samma...
David: ... Ja, de männen tycker jag i allmänhet är mer komplicerade.
Maria: Ja, hur?
David: Det... på något sätt så tycker jag ofta att det är kombinerat med psykiska störningar eller missbruk eller något. […] Men jag tycker ofta att det
är kombinerat med någon annan dysfunktion. Det är någonting annat som
inte funkar.
Våld kopplas här till ”någon annan dysfunktion” och till avvikelser från det som
uppfattas som normala (svenska) individer och familjer. Missbruk är en sådan
som återkommer i materialet, psykisk störning eller personlighetstyp andra. När
det gäller den senare pratade David också om ”hur just de här personlighetstyperna hittar varandra, på ett magiskt sätt va’, och hur det upprepas”. Här är en
”normal” personlighetstyp den implicita referensramen: en ”normal” kvinna förutsätts inte bli misshandlad, en ”normal” man förutsätts inte misshandla. 226
Inte bara personer eller personligheter konstrueras som dysfunktionella, utan
även hela familjer. I materialet finns exempel på att tolkningsramen familjesystem kan användas för att förklara våld. Då intervjun berör våld och (kvinnors)
föräldraskap kopplar Jonas explicit våldets orsak just till ”familjen som system”:
Jonas: […] Därför att ofta så är ju våldet, våldet är ju många gånger relaterat
till... föräldrarollen.
__________
226

Här finns en tydlig parallell till Jeffners (1997) resultat: föreställningen om våldtäktsmannen som avvikande från en ”normal” man och om att ”fina” killar inte våldtar.
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Maria: Hur tänker du då?
Jonas: Alltså, förnedringen är ju ofta kopplad till familjen som system. (paus)
Är du med?
Maria: Njaä, jag lyssnar.
Jonas: Du ser skeptisk ut.
Maria: Nej, det är mer att jag undrar hur du tänker, det är intressant.
Jonas: Alltså, familjesystemet. Mamma och pappa, barn. Om vi [drar] en
slags gräns mellan det vuxna och det barnsliga, utan att det är infantilt för
den skull. Barn ska ju vara barn, vuxna ska vara vuxna. Så pågår det ju hela
tiden ett maktspel, mellan den som misshandlar och den som blir misshandlad. När inträder misshandeln? Jo, jag tänker mig till exempel att misshandeln många gånger inträffar när mannen har flyttat ner ifrån sin roll som
man. Alternativt, när kvinnan har intagit positionen bredvid barnet. Och då
kan också barnet vara föremål för misshandel. Så systemet ser ut... det är
inget riktigt system, det är hela tiden sjukt därför att det finns inga självklara
positioner. Det finns inga nivåer där man kan fungera. Och barnet som inte
själv är utsatt för våld, blir ju ofta ett barn som flyttar upp, och ställer sig
emellan föräldrarna och blir skuldbärare, eller... skyddare. Skyddar mamma. Kan ju också vara så att barnet skyddar pappa, med det är inte särskilt
vanligt. Förra veckan hörde jag faktiskt för första gången en man som anklagade sin förra hustru för att ha slagit honom. […] Alltså, väldigt mycket har
ju att göra med rollerna i familjen. När inträffar misshandeln. Den inträffar
aldrig när systemet fungerar på ett bra sätt. Den inträffar alltid när det sker
någonting. Och jag tänker mig att hur det än är så är barnet alltid indraget i
det här. Alltid påverkat.
I citatet kopplas våld till det ”sjuka”, icke-fungerande – dysfunktionella – familjesystemet. Här kan tilläggas att det inte är någon tillfällighet att familjesystem används som förklaring till våld då (kvinnors) föräldraskap kommer på tal,
eftersom föräldraskap är centralt i denna tolkningsram. Det gäller föräldraskap
både som faderskap och moderskap (i fokus i citatet från intervjun med David, se
ovan) och som vuxenhet i relation till barn (i fokus i citatet från intervjun med
Jonas). Förståelser av relationen mellan föräldraskap och våld kommer jag till i
kapitel åtta.
Förståelsen av våld som kopplat till/uttryck för (olika former av) avvikelse
återkommer tydligare i vissa intervjuer, och detta mönster kan tolkas som att
dessa informanter framförallt har en beredskap för att möta våld bland individer
eller familjer som de på ett eller annat sätt kan definiera som avvikande, antingen
på grund av etnisk tillhörighet/kulturell bakgrund, alkoholvanor, personlighetstyp eller mönstret i familjesystemet. De förefaller inte ha lika stor beredskap för
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att möta våld från svenska, måttlighetsdrickande, socialt välanpassade fäder eller
i familjer som i övrigt framstår som ”normala”.

”Om man nu definierar våld på det sättet…”
Det är inte bara förståelser av vem som berörs, utan även tolkningen av vad våld
är som har betydelse den ”plats” fäders våld ges i familjerättssekreterares arbete.227 En skiljelinje mellan de förståelser som informanterna ger uttryck för berör
vad som ska karaktäriseras som våld. Vad krävs för att en handling ska bli definierad som våld, fäder som våldsamma och mödrar som våldsutsatta? Här vill
jag börja med Anna, en av de informanter som sa att på hennes arbetsplats hade
inte mycket våld ”lagts på bordet”:
Maria: Våld då, som vi ska prata lite mer om här. Hur mycket erfarenheter
av att arbeta med fall där det finns våld har ni här, tycker du?
Anna: Ja, det har vi inte mycket, alltså som har... lagts på bordet i alla fall.
Maria: Nej.
Anna: Det är... hot kan man förstå. För ibland så är det ju... det är ju en del
föräldrar, ja, mammor särskilt, som önskar någon kontaktperson. För att de
tycker att han är så otrevlig och liksom skrämmande när de träffas. Men inte
direkt... ja, det är några enstaka fall så där som jag får i huvudet nu. Där det
verkligen har varit våld.
Maria: Där ni har vetat om det?
Anna: Jaa. Javisst. Och där han faktiskt har varit dömd.
I citatet inkluderas inte hot i våld, utan talet om hot fungerar snarare som en
kontrast som framhäver att Anna inte mött särskilt mycket våld. De ”enstaka fall”
där det ”verkligen” har varit våld gäller de fall där fadern ”faktiskt har varit
dömd”. Här konstrueras fysiskt våld som våld. Lite längre fram i intervjun sa
Anna att ”det är ju väldigt många som har fått knuffar”. Å ena sidan presenterar
informanten en bild av att fall där det ”verkligen varit våld” är ovanliga, å andra
sidan talar hon om att det är många mödrar som har fått knuffar, upplever sina
medföräldrar som otrevliga och skrämmande, eller som blivit utsatta för hot. En
tolkning av den här dubbelheten är att den övergripande förståelse av våld som
kommer till uttryck i intervjun med den här informanten ger tämligen snäva ramar för vad som ska definieras som våld: våld betyder (allvarligt) fysiskt våld.
__________
227

I materialet finns en rad exempel på att olika tolkningsramar för våld i parrelationer
kan kombineras med varandra. Informanter kan också använda flera tolkningsramar parallellt.
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När samma informant lite senare talade om barns umgänge men en pappa
som utsatt mamman för våld framgår dock att vissa handlingar klart kan definieras som våld:
Anna: Men sedan är det väl det här att jag har inte, jag har ingen erfarenhet
utav karlar som har slagit fruar sönder och samman inför barnen. Något
sådant ärende har jag aldrig haft. Att barnen har sett. Men slagit, och det är
klart, var går gränsen för vad som är...? Ja, i båda de fallen så har de ju ändå
sett...
Maria: ... Barnen?...
Anna: ... att han har slagit. Ja. Men de här större, det var mer, mer knuffning
då så att säga. Det var inte... ja, så att hon blödde eller så. Men det var det i
det första fallet. När barnen var mindre.
Den förståelse informanten ger uttryck för implicerar att fäder som utsatt mödrar
för hot eller knuffar inte utövat våld, men fäder som slagit mödrar sönder och
samman, eller så att de blöder, har otvetydigt varit våldsamma. Fysiska skador
framstår som ett tydligt (yttre) tecken på att modern ifråga ”är” misshandlad: en
sönderslagen och blödande kropp tycks symbolisera ”den misshandlade kvinnan” (jfr. Lundgren och Kroon 1996).228 Här kan tilläggas att informanten glider
mot brottmålslogiken (se kapitel fyra) då det krävs bevis ”bortom rimligt tvivel”
för att våld ska definieras som en realitet: en dom framstår som ett tydligt tecken
på att fadern ifråga utövat våld.
De tolkningsramar informanterna tar i bruk då de talar om våld i vuxnas nära
relationer är av avgörande betydelse för hur många ärenden med våld de möter.
Mot bakgrund av hur hon talar om våld framstår det inte som förvånande att
Anna menar att sådana ärenden är ovanliga: vissa ärenden sorteras helt enkelt
bort ur kategorin ”ärenden med våld” eftersom de handlingar fadern utfört inte
definieras som våld.
En snäv definition av våld tycks dock inte nödvändigtvis resultera i ett tal om
”få” ärenden med våld. Jag vill exemplifiera med ett citat från Berit:
Alltså, den bild jag har är att i konflikter så handlar det ofta om att man
klappar till varandra. Om man nu definierar våld på det sättet. Det är inte
heller så ovanligt att det är... så att man har tillfogat varandra skador. Oftast
då, är det ju mannen som tillfogat kvinnan. Men det förekommer ju också
tvärtom. Ett fåtal av de ärendena är... polisanmälda. Ett ännu färre antal är,
__________
228
Vad gäller informanternas fokus på fysiskt våld finns likheter med den danska och
engelska motsvarigheten till familjerättssekreterare, se Hester och Radford (1996, 12).
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har det väckts åtal i. Så det finns ju alltså hela skalan. Från det här till att ha
lappat till varandra. Eller kastat en grej på varandra. Eller någonting sådant.
Till att vara dömd för våld. Och det är ju vanligt alltså, det är ju vanligt. Det
är ju, tar orden slut så... lappar man till.
Här framställs våld som en ofta förekommande ingrediens i konflikter. Kommentaren ”om man nu definierar våld på det sättet” markerar att handlingen ”klappa
till varandra” inte med nödvändighet måste definieras som våld. Lite senare uttrycker informanten också att ”våld är vanligt, men det är ändå sällan så här att
man känner att... mammor lever under dödshot”. Att leva med dödshot framställs
otvetydigt som ett problem, som att vara utsatt. Draget till sin spets kan man säga
att Berit konstruerar mödrar som lever under dödshot som otvetydigt utsatta,
vilket implicerar att det främst är fäder som utgör ett dödshot som måste hanteras. Trots att Anna talar om våld som ovanligt och Berit menar att våld är en
vanlig ingrediens i konflikter i parrelationer finns det stora likheter i de förståelser som uttrycks. Informanterna ger snäva ramar för vad som ”verkligen” ska
definieras som våld. I båda intervjuerna normaliseras en viss grad av våld: det
framstår närmast som normalt att ”lappa till” när orden tar slut, eller att fäder
”knuffar” mödrar.

Det könsneutrala och ömsesidiga våldet
Anna och Berit kan sägas ha mer gemensamt än snäva ramar för vad som ”verkligen” ska betraktas som våld, och det är den syn på relationen mellan kön, makt
och våld som de emellanåt uttrycker. Visserligen talar Berit om att då det gäller
våld som ger upphov till skador är det oftast män som är förövarna, men samtidigt pratar hon om att kvinnor kan utöva lika mycket våld som män. Hur könsfördelningen ser ut beror på vilket slags våld det är fråga om:
Berit: Men vad ska jag säga, i det här... om man nu kan gradera våldet, så i
det här initiala skedet så är det ju precis lika ofta kvinnan […] om man nu
kan gradera våld, alltså i den här lägsta nivån på våld då, det tycker jag
precis män och kvinnor är lika bra på (mina kursiveringar).
Informanten Anna uttryckte en liknande dubbelhet. Hon talade å ena sidan om att
det är ”särskilt mammor” som är rädda (se ovan), och å andra sidan om våld som
ett relativt ”jämlikt” problem:
Anna: Men sedan är det också att ’en upplever också att, det är ju... för
ibland får ’en ju fram det när båda är där. Att det kan ju lika gärna vara hon,
som har börjat och... ja. Kanske inte lika, men, att de pucklar på varandra

210

I skuggan av Pappa.pmd

210

2007-01-29, 10:14

alltså. Kastar saker på varandra och... och det vet jag vi sa för något år
sedan, så tyckte ’en att yngre, att de liksom slogs mer på, det kändes nästan
mer som på lika villkor. Naturligtvis är det inte det va’, men att... att inte det
här gamla som ’en sa förut, att hon försökte dra sig därifrån och skydda sig.
Utan gav sig mer in. Ett ärende har jag haft under alla mina år, när det var en
karl som kom och sa att, han blev slagen, av sin sambo.
Anna menar att det lika gärna kan vara modern som ”har börjat”.229 Å ena sidan
framställs våld som ett könsrelaterat fenomen, som mäns våld mot kvinnor, där
våldet förutsätts medföra att kvinnan försöker ”dra sig därifrån” och skydda sig.
Å andra sidan talar informanten om att det lika gärna kan vara ”hon som har
börjat” och att det ibland känts som att (yngre) fäder och mödrar ”slogs” ”mer
som på lika villkor”. Dubbelheten som kommer till uttryck i dessa intervjuer kan
dels tolkas som att Anna och Berit talar om två olika typer av våld som de mött i
sitt arbete, dels som ett uttryck för att de här informanterna tar två olika tolkningsramar i bruk.
I citatet ovan kontrasteras de yngre mödrar som ”gav sig mer in” och själva
använder våld mot ”det här gamla”, och den kvinna som själv är våldsam framställs inte som ett offer på samma sätt som de kvinnor som drar sig undan och
försöker skydda sig. De yngre mödrar som använder våld tycks inte passa in i
Annas bild av hur mäns våld mot kvinnor ser ut, eller i hennes konstruktion av
den misshandlade kvinnan.230 I den ena tolkningsramen är våld könsrelaterat och
utsatta kvinnor ges vissa karaktärsdrag, till exempel de drar sig undan och skyddar sig, i den andra tolkningsramen konstrueras våld som ett inslag i konflikter
mellan två relativt jämlika, könsneutrala ”parter” och som något ömsesidigt eller
gemensamt. Den senare tolkningsramen kommer i det här materialet tydligast
fram hos Berit. I citatet i föregående avsnitt pratar hon exempelvis genomgående
om att ”man klappar till varandra”.
Här ska tilläggas att den uppfattade allvarligheten i det fysiska våldet tycks
vara av betydelse för vilken tolkningsram som är tillämpbar: ”lägre grader” av
fysiskt våld kopplas till en konflikt mellan jämlika parter medan grovt fysiskt
våld kopplas till mäns våld mot kvinnor.
De arbetsmetoder som beskrivs blir begripliga mot bakgrund av de tolkningsramar informanterna använder sig av. Om våld ingår i en konflikt mellan
__________
229
Att våld dock i första hand förutsätts handla om mäns våld mot kvinnor framgår av
kommentaren att hon under alla år haft ett enda ärende där en man ”kom och sa att han
blev slagen”. Kommentarer om de enstaka fall av misshandlade män informanterna stött
på förekommer även i andra intervjuer.
230
I det här materialet finns med andra ord paralleller till de offerskalor Katarina Eriksson menar att svenska poliser kan använda sig av, se Eriksson (1995).
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jämlika parter varken uttrycker eller återskapar det nödvändigtvis maktasymmetrier. Därmed blir våld inte heller något som nödvändigtvis måste få några konsekvenser för hur arbetet organiseras. Medan vissa informanter, som David, pratar
om att de inte kallar föräldrapar ens till ett första gemensamt samtal om de vet att
det förekommit våld, eftersom det är en ojämlik relation, och man då utsätter
”folk” för något som inte är bra, föredrar Berit att ha båda parter i rummet samtidigt:
Maria: Men du tror inte det kan vara så, jag tänker på om man har varit
utsatt för våld, att man inte vågar prata om saker och ting när han sitter
och lyssnar?
Berit: Alltså, jag upplever inte det som ett stort problem. Jag gör inte det.231
Här kan dock tilläggas att trots de skilda beskrivningarna av arbetssätt och syn på
maktrelationen i det enskilda fallet där det förekommit våld, finns en rad likheter
mellan de förståelser av våld som Berit och David ger uttryck för när det gäller
kön och makt i ”svensk kultur” mer generellt (se vidare föregående avsnitt).

Separationsvåldet
I ett föregående avsnitt diskuteras hur våld kopplas till människor eller familjer
som av en eller annan anledning kan definieras som ”avvikande”. Vissa informanter presenterar också våld som en tillfällig och situationsbunden ”avvikelse”
eller ”dysfunktion” hos annars ”normala” fäder. I denna förståelse är det skillnad
på mäns allvarliga, systematiska våld mot kvinnor och ”separationsvåld” (jfr.
diskussionen ovan om ”lindrigare” ömsesidigt våld).232 Själva separationen ger
mening åt våldet och föreställningar om vad separationer innebär kan fungera
som tolkningsram också för våld.
Frida: Sedan kan det vara... just i separationsfasen kan det ju vara farligt för
många. Det kan vara farligt i förhållanden där det aldrig har varit fysiskt
våld tidigare. Det finns män som slåss där.

__________
231

Den här informanten talar visserligen om både maktasymmetrier och föräldrar med
maktbehov, men fysiskt våld presenteras inte som nödvändigtvis ett tecken på en maktasymmetri.
232
Den term som i litteraturen om våld används för att begreppsliggöra det våld män kan
utöva för att förhindra eller upphäva separationen, eller för att straffa den kvinna som
lyckats separera (se Ekbrand 2002), ges med andra ord en helt annan betydelse i det här
materialet.
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Maria: Så det har börjat i samband med separationen?
Frida: Ja, alltså, det finns ju inte... det finns litegranna, har vi tittat på det.
Jag har sett en studie på det där. Om man ska titta på, om man vill kategorisera olika typer av våld mot kvinnor. Och då finns det ändå, och det kan man
ju prata med folk som skiljer sig överhuvudtaget, att det händer alldeles för
mycket konstiga saker precis då de separerar. I det ingår också att det ibland
kan vara så att det är våldsamheter. Att män som aldrig någonsin har varit
våldsamma kan... slåss då.
Enligt Frida ”händer det alldeles för mycket konstiga saker” vid separationer,
inklusive att män som aldrig tidigare varit våldsamma tar till våld. Separationen
tycks göra enstaka våldshandlingar från mannen i någon mening förståeliga. Min
tolkning är att en del informanter använder sig av en tolkningsram där en separation innebär en ”kris”, i kombination med en förståelse av ”män i kris” som gör
våldet begripligt och i viss mening förväntat233:
Jonas: […] det finns ju också det här separationsvåldet. […] När hon säger... ”jag vill att vi ska skiljas”. Då rasar hans värld alltså. […] När kvinnan
säger, för det är ju kvinnan som säger ”nu vill jag skiljas”. Så är ju sjuttiofem procent av fallen. […] när kvinnan säger jag vill skiljas, han rasar fullständigt. Blir en pöl. Han förmår inte hämta någon identitet alls i något
sammanhang. Säger möjligen ”jaha”. Och sedan säckar han ihop. […] ja,
han säckar ihop och han försöker liksom få hennes uppmärksamhet. Det kan
hända att han knuffar till henne, eller... skriker, eller slår, alltså, det lilla
barnet som slår... det kan vara en örfil och det menade han verkligen aldrig.
Det blir inte mer än det heller. Det blir en gång, det har jag stött på massor
med gånger. Men sedan i övrigt i relationen har det aldrig varit något våld.
Enligt tolkningsramen separationsvåld kan även ”normala” fäder utöva våld utan
att våldet nödvändigtvis är ett uttryck för, till exempel, deras personlighetstyp,
eftersom våldet är kopplat till en specifik situation och ett specifikt känslotillstånd: separationen, krisen, vanmakten. De kan använda våld utan att bli definierade som våldsamma, det vill säga som personer med ett våldsbeteende. Separationsvåld implicerar vidare att när separationen – och den medföljande krisen –
är över slutar fadern vara våldsam. Hans föräldraskap, det gemensamma föräldraansvaret, relationen som medföräldrar samt gemensam vårdnad konstrueras där__________
233

Ett annat exempel på denna förståelse är talet om invandrade män i kris som ”regredierar” och blir mer patriarkaliska än de annars skulle vara (se tidigare avsnitt). Jfr. Sørensen (1997; 2001; 2002).
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med som något relativt oproblematiskt. Det tidigare våldet ges inte någon avgörande betydelse:
Ingalill: […] det beror ju också på hur våldet har... varit i förhållandet. Det
är ju en viss skillnad på, det händer att föräldrar kommer hit och de berättar
i utredningen att det har förekommit kanske fysiskt våld i samband med
separationen. Att de har varit osams och att det har hänt saker då. Separationer är ju alltid... uppslitande. Och att de, det har slagit ut på något sätt, att de
inte har mått bra. Men att samtidigt, det man tittar på i en utredning, är ju hur
har de här föräldrarna fungerat som föräldrar tidigare? Och kan de säga
båda två att de kanske har, det har fungerat alldeles utmärkt under tio års tid.
De har varit föräldrar som delat på det mesta. Det har aldrig förekommit
fysiskt våld tidigare. Och i det fallet tycker jag, då ska inte några enstaka...
företeelser vara avgörande. Därför att det har förekommit. Det tycker jag
inte.

När det sällan ”verkligen är våld”
De förståelser av våld i parrelationer som jag diskuterat så långt implicerar att
endast vissa specifika ärenden alltid bör definieras och hanteras som undantagsfall: det finns en rad omständigheter som gör att fäders handlingar inte definieras
som våld eller kan definieras som av mindre betydelse för hanteringen av ärendet, exempelvis för att våldet förutsätts upphöra då ”separationskrisen” upphör. I
de fall fadern är dömd för våld mot modern, där våldet varit fysiskt grovt, långvarigt och börjat före separationen, där modern har fysiska skador och framstår
som väldigt rädd, samt där fadern utgör ett dödshot mot modern kan alla vara
överens om att det ”verkligen” är fråga om våld och att man måste ta hänsyn till
detta. Utrymmet att förhandla betydelsen av fäders våld kan med andra ord bli
omfattande (Figur 3):

Undantagsfall

Förhandlingsutrymme

Vanliga ärenden

Figur 3
Det är alltså endast under vissa omständigheter som en far som utövat våld mot
sin (kvinnliga) partner/medförälder definieras som våldsam, det vill säga att det
(fysiska) våld han utövat tolkas som ett tecken på att han bär på en våldsproblematik. Moderns offerlikhet – till exempel att hon uppvisar tecken som fysiska
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skador eller en väldig rädsla – kan bidra till att fadern framstår som mer förövarlik. Här vill jag peka på att en mors egen våldsutövning i stället bidrar till att
modern framstår som mindre offerlik – och till att fadern framstår som mindre
förövarlik. Offer och förövare är ömsesidigt uteslutande kategorier som definieras i relation till varandra (Christie 2000, 54; Eriksson 1995).234
Andra tecken på ”avvikelse” – som invandrarbakgrund, (faderns) missbruksproblematik och/eller allmänt dåliga impulskontroll och aggressivitet – är omständigheter som också bidrar till att modern framstår som mer offerlik och fadern mer förövarlik:
Maria: Men händer det att du föreslår att de ska ha gemensam vårdnad fast
du vet att det har förekommit våld?
Berit: Ja, det händer. Det händer. Därför att, återigen, det här liksom, fyrkantiga... fyrkantiga seendet... är jag så emot alltså. Och sedan påstår jag
igen att det finns alltså alla möjliga grader av våld som har förekommit.
Det... därför att våld är en så vanlig ingrediens, precis som jag sa från början
alltså, lappa till varandra har nästan... alla gjort. Så att kallar man det för
våld, i min värld, då... […]
Maria: Och vad ska till då för att du inte ska tycka att det är lämpligt med
gemensam vårdnad?
Berit: Ja, det är typiskt, de här som jag beskrev som tickande bomber.
Maria: Tickande bomber?
Berit: Ja, precis. Där man känner att smockan hänger i luften nästan va’ och
att mannen i andra situationer också har svårt med sin impulskontroll. För
att... de typiska om man säger, det är de här med konflikter runt sig hela
tiden. Inget nätverk alls. Ideligen misslyckas på sina arbetsplatser, hamnar i
konflikt med chefer och kollegor och allt möjligt.
De omständigheter som diskuterats så långt kan tolkas som uttryck för konstruktioner av kön och heterosexualitet (Jeffner 1997).235 Offer-förövardikotomin har
könade konnotationer: det ”offerlika” – passivitet, beroende, hjälplöshet och rädsla
– ligger i linje med konstruktioner av kvinnlighet, medan det ”förövarlika” –
__________
234

För en mer utförlig diskussion om offerbegreppet och offerkonstruktioner, se t. ex.
Lindgren m. fl. (2001); Lundberg (2001); Nielsen och Snare (1998); Åkerström och
Sahlin (2000).
235
Det är värt att notera att Jeffner använder en annan begreppsapparat. Hon tar avstamp
i Lundgrens (1993) begreppspar konstitutiva och regulativa regler för kön och talar om
kulturella koder för heterosexuell samhandling som uttryck för konstitutiva regler för
kön och heterosexualitet.

215

I skuggan av Pappa.pmd

215

2007-01-29, 10:14

aktivitet, dominans/kontroll över situationen, våld – ligger i linje med konstruktioner av manlighet (se t. ex. Connell 1995; Lundgren 1993; 1995). Offer-förövardikotomin kan också förstås som en könsdikotomi: ju mer en mor följer normer för kvinnlighet som föreskriver passivitet, beroende – underordning – ju mer
offerlik framstår hon; ju mer en far följer normer för manlighet som föreskriver
aktivitet, kontroll, dominans – överordning – desto mer förövarlik framstår han.
En utsatt mor som är rädd, tillbakadragen och inte aktivt söker situationer där
hon kan utsättas för våld (genom att exempelvis ”ge sig in i” gräl med sin våldsamma partner) är ett trovärdigt offer samtidigt som hon är igenkännbar som en
”normal” kvinna. Den utsatta mor som själv utövar våld går i stället emot föreställningar om normala kvinnor och bryter med normer för kön.
Att vissa fäder kan utöva våld utan att kvalificera sig som våldsamma – om
de är i övrigt ”normala” fäder, i en ”separationskris”, om våldet inte är fysiskt
allvarligt/livshotande eller sker för många gånger – kan tolkas som uttryck för att
våld och aggressivitet ligger i förlängningen av konstruktioner av manlighet. En
våldsutövande far kan därför vara igenkännbar både som en ”normal” och en
”manlig” far – om han utövar våld ”med måtta”, det vill säga under en viss tröskel.
Tilläggas kan att om den våldsutövande fadern är igenkännbar som en normal far tycks vanliga arbetsmetoder respektive vårdnads-, boende- och umgängesarrangemang bli möjliga alternativ. Detta synliggör hur kategorin normal mor
kan töjas så att den rymmer ett visst mått av utsatthet för våld: det ska till mer än
”måttligt” våld för att modern ska bemötas på ett annat sätt än i vanliga fall.
Här vill jag peka på betydelsen av att jämställda relationer mellan kvinnor
och män är en del av en (oftast) outtalad måttstock som de ”avvikande” mäts
med. Informanterna följer inte bara över- och underordningsnormer, utan även
jämställdhetsnormer236 då de pratar om våld i parrelationer. Av diskussionen ovan
framgår att det går att töja kategorin normal far så att den kan rymma ett visst
våldsutövande. Det finns dock gränser för hur mycket våld en far kan utöva om
han ska betraktas som normal. Man kan uttrycka det som att den far som går till
överdrift och är för ”manlig” – aggressiv, dominerande, våldsam – bryter för
mycket med jämställdhetsnormer och kvalificerar sig därmed som en ”avvikande” och våldsam far. Notera dock att då en våldsutövande far är igenkännbar
__________
236

Jag har inte funnit det nödvändigt för analysen att göra skillnad mellan jämlikhetsoch jämställdhetsnormer. Begreppet jämställdhetsnormer används i en tämligen allmän
mening: för att beteckna normer som föreskriver jämlika relationer mellan kvinnor och
män. Begreppet är valt för att föreställningarna om jämlikhet mellan kvinnor och män
bör tolkas mot bakgrund av jämställdhetsideologi och –politik. För en problematisering
och diskussion om olika konstruktioner av jämställdhet i svensk offentlig politik, se exempelvis Magnusson (2000).
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både som en ”normal” och en ”manlig” far så länge han utövar ett ”måttligt” våld
mot sin kvinnliga partner/medförälder kan könade över- och underordningsnormer sägas ha ett starkare genomslag än jämställdhetsnormer.
Givet resonemanget ovan kan vissa informanters användning av två parallella tolkningsramar för våld – en där våld förstås som mäns våld mot kvinnor och
en där våld konstrueras som ett inslag i konflikter mellan könsneutrala, jämlika
parter – förstås som ett uttryck för dubbla uppsättningar av normer för kön i
kombination med en könad offer-förövardikotomi. Om den konkreta modern och
fadern bryter för mycket med jämställdhetsnormer och paret upplevs som överdrivet när det gäller kön – modern mycket undergiven och tillbakadragen, fadern
tydligt dominerande – är den första tolkningsramen applicerbar. Om modern och
fadern i stället följer över- och underordningsnormer i ”lagom” utsträckning och
paret uppfattas som mer normalt – exempelvis för att modern framstår som inte
särskilt rädd och fadern som inte mer dominerande än andra ”normala” män – är
den senare ramen applicerbar.
Då offer-förövardikotomin också är en könsdikotomi bidrar invandrarbakgrund till offerlikhet respektive förövarlikhet. Eftersom jämställdhet fungerar som
en etnisk markör – ett tecken på svenskhet – och (en del) ”andra kulturer” förstås
som patriarkala (se tidigare kapitelavsnitt) bidrar en viss invandrarbakgrund till
moderns offerlikhet och faderns förövarlikhet. Vad detta betyder för invandrade
mödrars och fäders möten med familjerättssekreterare är dock inte givet utan bör
undersökas i en separat studie.
Brottmålstänkandet – att det krävs starka bevis och helst en dom för att våldet ska förstås och hanteras som en realitet – och konstruktioner av kön kommer
jag till i kapitel åtta.
Då familjerättssekreterarna konstruerar våld som en avvikelse från normala
svenska könsrelationer använder de förklaringar till våld som är väl etablerade i
såväl offentlig politik som forskning. Kvinnofrid formulerades (som sagt) som en
kritik av förståelsen av våld som individuell eller gruppbaserad ”avvikelse”. Men
som framgår av kapitel fyra är förklaringar till våld som marginaliserats på politikområdet våld i nära relationer centrala på området utsatta barn. Det är alltså
främst förklaringar från området utsatta barn som används som tolkningsram av
de familjerättssekreterare jag citerat så långt.237
__________
237
Här kan tilläggas att vissa informanter ger uttryck för en förståelse som ligger nära bl.
a. Minuchins (1974) ”strukturella” (och funktionalistiska) familjeterapi samt en förståelse av (sexuellt) våld mot barn som förts fram av forskare och praktiker som är influerade
av systemteori, t. ex. Bentovim m. fl. (1988); Furniss (1991). För en diskussion och
kritik av denna förståelse av (sexuellt) våld mot barn, se t. ex. Glaser och Frosh (1993);
MacLeod och Saraga (1988; 1991); Pringle (1993).
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I flertalet intervjuer återkommer vissa ”omständigheter” vilka ytterligare ökar
utrymmet för förhandling av betydelsen av fäders våld. Intervjun med Ingalill
kan illustrera ett par av dem:
Ingalill: […] Jag tycker att det är tveksamt om... föräldrar där det har förekommit väldigt mycket våld, om de ska ha gemensam vårdnad. Då finns det
fortfarande så mycket obalans i maktförhållandet på något sätt, så det kanske inte ens är möjligt.
Maria: Men när du säger väldigt mycket våld, vad tänker du på? Vad är
det?
Ingalill: (suck) Ja, gränsen går väl egentligen, både hur pass stabil kvinnan
är, har blivit, och kanske hur mycket stöd hon har, men framförallt stabil hon
har blivit efteråt, hur mycket hon törs stå på sig. Och ser man också att det är
en man som liksom inte kommer att ge sig utan han kommer att fortsätta
med det här, hot våldssituationerna uppstår gång på gång på gång. De föräldrarna ska inte ha gemensam vårdnad. Däremot så finns det ju förhållanden där våldet upphör när förhållandet upphör. [—] Det gäller ju också att
göra en avvägning någonstans, vad som är rimligt. För vi har ju också lagstiftningen att ta hänsyn till. Och lagstiftningen är ju trots allt... så att i de
flesta fall så ska föräldrar ha gemensam vårdnad. Det är det som ska vara
rådande. Och det blir en avvägning också, vad som är möjligt. Har vi tillräckligt med argumentation för att... försöka hjälpa kvinnan att få igenom en
enskild vårdnad.
Om exempelvis en viss tid har gått sedan förhållandet avslutades, om man uppfattar att kvinnan har stöd och har återhämtat sig och vågar säga ifrån till mannen
kan gemensam vårdnad vara ett möjligt alternativ. Det kan tolkas som att då
återhämtningen får modern att framstå som mer jämlik och mindre offerlik, blir
fadern mindre förövarlik. Gemensam vårdnad blir så ett möjligt alternativ. Informanten ger också uttryck för en viss pragmatism: för att ensam vårdnad ska vara
ett alternativ ska det finnas sådana uppgifter eller argument som gör det möjligt
att ”få igenom” ensam vårdnad i domstolen, trots att lagstiftningen säger att föräldrar normalt ska ha gemensam vårdnad. Den betydelse våld kan få beror alltså
också på hur man tolkar lagstiftning och rättspraxis.
Det finns också exempel på att gemensam vårdnad kan tolkas så att denna
vårdnadsform inte behöver betyda nära kontakt och samarbete mellan föräldrarna, utan den kan utövas genom ytterst minimal kontakt:
Gunnel: Sedan, gemensam vårdnad, jag menar, fungerande gemensam vårdnad, det är nog också lite luddigt och så. En del föräldrar har ju gemensam
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vårdnad och de har ju så gott som inget samarbete. De har fått hjälp, eller
själva gjort upp någonting, att så här ska det se ut. Men sedan är det ingen
kontakt nästan. Och det kan man ju undra, vad det är värt. Men det beror väl
också lite på omständigheterna, barnen, hur stora de är, hur nära varandra
man bor, hur det praktiska flyter på. Men... det väcker mycket funderingar
och frågor. Jag vet inte hur jag tänker i de fallen. Om jag tänker att det... att
man kan ha gemensam vårdnad även om man inte behöver ha så jättemycket
kontakt. Att det är väl ofta sådana fall där det har varit gemensam vårdnad
hittills, och man har... det har rullat på hyfsat. Ändå. I just de frågorna, som
har varit aktuella. Man kanske går på varsitt utvecklingssamtal [i skolan],
man går inte tillsammans. Så kan man ju också göra. Men har den ena enskild vårdnad, så kan ju den föräldern förbjuda den andra att gå på utvecklingssamtal till exempel. Och det kanske inte alltid... är så bra för barnen
heller. Man ska kunna ta del, men kanske inte... men det är ju inte någon
idealisk form av gemensam vårdnad. Det är ju inte så lagen var tänkt heller.
Att man inte ska kunna ha någon kontakt. När du ställer de här frågorna, jag
tror att jag någonstans i bakhuvudet har någon.. tanke att... det är någon
sorts gradskillnad så att säga. Det kanske är otäckt att tänka så, jag vet inte.
Jag märker det. För de gånger som jag nu kommer på, där vi inte har motsatt
oss att de skulle ha gemensam vårdnad, och föreslagit något annat, det har ju
då varit, ja, det har inte varit något långvarigt våld, eller väldigt dokumenterat våld. Fast även om dokumenterat våld så är det väl ofta så att mannen
förnekar. Men i de här fallen så, har det kanske varit ganska typiskt det här
att det är i samband med separationen. Det är ofta att kvinnan tar initiativet,
han blir jätte... desperat och, det händer någonting, vid ett tillfälle. Allvarligt nog, men jag tycker att det kanske är så man tänker, jag vet inte. Jag
försöker komma på några konkreta...
Även om det inte är någon ”idealisk” form av gemensam vårdnad kan det vara en
bättre lösning att föräldrarna delar vårdnaden utan särskilt mycket kontakt med
varandra, för på så sätt kan inte den ena föräldern utestänga den andra, enligt
informanten. Denna tolkning av innebörden av gemensam vårdnad vidgar förhandlingsutrymmet ytterligare.

”Det här med kvinnomisshandel, det är inte bara slagen
som räknas”
Det finns dock variationer i materialet. I intervjuerna med tre av informanterna är
utrymmet för att förhandla betydelsen av fäders våld väsentligt mycket mindre än
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i intervjuerna jag analyserar ovan. De tre informanterna använder relativt konsekvent en tolkningsram grundad i Kvinnofrids feministiska perspektiv (se kapitel
fyra) då de talar om våld i heterosexuella parrelationer. Eva Lundgrens forskning
och teori om våldets normaliseringsprocess framstår som central för dessa tre
informanters förståelse av våld. De tre omtalar våld i parrelationer som ett könsrelaterat problem, som mäns våld mot kvinnor eller kvinnomisshandel. Här kan
dock tilläggas att även om informanterna definierar problemet som mäns våld
mot kvinnor tenderar de att i första hand fokusera utsatta ”kvinnor” och våldets
konsekvenser för offret; det är inte våldsutövande ”män” eller våldets konsekvenser för förövaren som står i fokus. Denna tendens är något jag återkommer
till. Jag vill även peka på att våld och ojämlikhet i den enskilda relationen på ett
eller annat sätt kopplas till ojämlika könsrelationer och mäns makt över kvinnor
i samhället i stort.238 Dessa informanter tenderar också att tala om våld som något
som förekommer i alla grupper i samhället, även i ”socialgrupp ett”.
Kvinnomisshandel som tolkningsram innebär (i intervjuerna med dessa informanter) att det inte endast är fysiskt våld som definieras som våld. Informanterna
talar återkommande om andra beteenden hos mannen som våld, som isolering,
hot och kontroll:
Cecilia: […] det är viktigt att tänka på det här med kvinnomisshandel alltså,
det är inte bara slagen som räknas, de fysiska slagen, utan den andra biten
är... ännu mer djävulsk vill jag säga. Och det är mycket svårare att komma
åt. Mycket svårare. Jag menar, oftast kanske det står ord mot ord och... är
det fysisk misshandel, då kan det åtminstone finnas någonting på kroppen
som syns då va’.
Enligt informanten är ”kvinnomisshandel” inte bara, och kanske inte ens främst,
en fråga om fysiskt våld. Hon betonar också psykiskt våld och talar om detta som
”ännu mer djävulskt” än det fysiska våldet. Ett annat exempel kommer från Eva:
Eva: Men sedan är det ju just det här att, vad är våld då va’. De här, kvinnorna som är utsatta för hot och det kanske inte har gått så långt så att det gått
till fysiskt våld, men de är väldigt hårt... kontrollerade, det är ju också våld
i någon form. Psykiskt våld. Så det är ju många utav dem som ändå kan
berätta det.
Informanten sätter här gränsen för våld vid vissa beteendemönster – hot och ett
__________
238

En av informanterna pratar i linje med detta exempelvis om arbetet mot mäns våld mot
kvinnor som delvis en fråga om en ”allmän” uppfostran av barn.
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kontrollerande beteende – oavsett om det förekommit fysiskt våld eller inte (ännu)
och kvinnor som utsätts för kontrollerande beteenden omtalas som utsatta för våld.
Dessa informanter kan definiera en relation som en misshandelsrelation utan att
det förekommit fysiskt våld. Gränsen för vad som ska betraktas som våld går
någon helt annanstans än vad den gör i andra intervjuer. De tre förutsätter även
att våld är något som kan utvecklas över tid, från hot och kontroll till fysiskt våld.
De tre informanterna återkommer till våldets konsekvenser för den utsatta
kvinnan. De pratade till exempel om att kvinnor kan ta på sig skuld för våldet,
bagatellisera det de utsatts för, bli ”hjärntvättade” och ”normalisera” våld. De
framställer också relationen mellan fadern och modern som asymmetrisk, som
att fadern har ett övertag över modern:
Heidi: Har det funnits våld med i en relation, oavsett om det är ett fåtal
gånger eller under en lång tid, så är man ju inte i samma position. Man är ju
ojämlik. Den som har blivit slagen, befinner sig i ett underläge. Och den
som har slagit är i ett överläge.
Som framgår av de föregående avsnitten karaktäriserar också andra informanter
relationer där det förekommit våld som ojämlika. De intervjuerna kan tolkas som
att informanterna delvis använder sig av kvinnomisshandel som tolkningsram.
En skillnad mellan de övriga informanterna och de tre som här placeras i en egen
grupp är dock att medan de senare konsekvent talar med utgångspunkt i kvinnomisshandel, kan de övriga använda flera tolkningsramar parallellt eller i kombination. De tre lyfter också fram frågan om makt på ett helt annat sätt. De presenterar även relationer där det förekommit fysiskt våld ett ”fåtal gånger” och relationer där det kanske inte förekommit fysiskt våld (ännu), som ”misshandelsrelationer”.239
När det gäller skillnader och likheter mellan olika informanter är det värt att
notera att överlag är fäders sexuella våld mot mödrar inte något framträdande
tema i materialet: våldtäkt och/eller fäders sexuella kränkningar av mödrar tenderar inte att explicit inkluderas i våld. Sexuellt våld är alltså inte ett tema som
lika tydligt skiljer ut de tre informanterna från de övriga.
Med kvinnomisshandel som (genomgående) tolkningsram kan fler ärenden
definieras som ”undantagsfall”, fler fäder som våldsamma och fler mödrar som
utsatta. ”Misshandel” behöver inte vara fysisk och frågan om ”hur grovt” och
”hur många gånger” görs inte relevant på samma sätt av dessa tre informanter.
Skillnaden mellan de informanter jag diskuterar i föregående avsnitt och de som
konsekvent använder kvinnomisshandel som tolkningsram kan uttryckas som att
__________
239

Det finns fler skillnader, vilket jag diskuterar nedan.
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deras respektive tolkning av våld följer skilda logiker. Genom att vissa handlingar inte definieras som våld, eller definieras som varande av mindre betydelse kan
i det första fallet kategorin ”vanliga ärenden vidgas” (Figur 4 överst); genom
fokus på mäns makt- och kontrollbeteenden och våldets konsekvenser för kvinnor kan i det andra fallet kategorin ”undantagsfall” vidgas (Figur 4 underst).

Vanliga ärenden

Undantagsfall

 VÅLD 
Vanliga ärenden

Undantagsfall

Figur 4
I det senare fallet krävs inte fysiskt våld för att en far ska definieras som våldsam.
Ett makt- och kontrollbeteende fungerar som ett tecken på att fadern bär på en
våldsproblematik. Genom att våld förutsätts förekomma i alla grupper i samhället, oavsett andra yttre tecken, framstår också fler mödrar offerlika och fler fäder
förövarlika.
I dessa tre intervjuer finns det framförallt snävare ramar för en ”normal”
manlighet: det krävs mindre för att en far ska gå över gränsen för det som är
(definierat som) normalt och därmed framstå som förövarlik (och modern därmed offerlik). Kraven på ett jämställt beteende från faderns sida kan sägas vara
större. Det tycks heller inte krävas lika tydliga tecken på underordning – som
tillbakadragenhet eller rädsla – för att modern ska uppfattas som offerlik. Det
räcker med att hon (berättar om att hon) utsatts för ett makt- och kontrollbeteende. På det sättet kan även ramarna för en normal kvinnlighet sägas vara snävare.
Skillnaderna mellan de båda informantgrupperna kan därför förstås som att jämställdhetsnormer har ett starkare genomslag i intervjuerna med de tre som genomgående använder kvinnomisshandel som tolkningsram.
Det är värt att notera att de tre inte följer brottmålslogiken i samma utsträckning som de övriga. Detta mönster återkommer jag till (kapitel åtta).
Även de tre informanter som här placeras i en egen grupp använder en förklaring till våld som är etablerad i den offentliga politiken som tolkningsram. Det
är dock inte en av förklaringarna från området utsatta barn utan den feministiska

222

I skuggan av Pappa.pmd

222

2007-01-29, 10:14

förklaring till våld som under 1990-talet etablerats på politikområdet våld i nära
relationer. 240

Presentationen av praktiken
Inte endast det konsekventa användandet av kvinnomisshandel som tolkningsram skiljer dessa tre informanter från de övriga, utan också deras beskrivningar
av sin praktik. Intervjuerna innehåller relativt utförliga berättelser, principiella
och hypotetiska resonemang om hur de aktivt förhåller sig till frågan om våld i
sitt arbete, till exempel genom att ha systematiska metoder för att upptäcka våld,
eller genom att aktivt förhålla sig till maktasymmetrin mellan våldsamma fäder
och utsatta mödrar då de gör utredningar och genomför samarbetssamtal. Cecilia
får illustrera:
Maria: Du sa att kvinnan vill oftast inte sitta i samma rum som mannen.
Cecilia: Mm. Jag vet en vårdnadsutredning jag avslutade igår här. Hon, det
har jag kört helt separat dem emellan, och hon fasar nu för att de ska sitta i
förhandlingar tillsammans. Det är hon orolig för redan nu och det kanske
kommer upp om flera månader det ärendet. Och då har hon ändå stöd av sin
advokat, men att sitta liksom att se mannen mitt emot då, det är... det är tufft
alltså.
Maria: Att konfronteras med honom?
Cecilia: Mm.
Maria: Händer det att du har någon slags samarbetssamtal, fast du vet att
det förekommit våld?
Cecilia: Eh... jag har ett just nu som jag avslutade här på morgonen, och det
är... inte fysiskt våld, men mycket utpräglat psykiskt våld, makt och kontroll
och hela biten där. Och kvinnan fick, det är alltså remiss från tingsrätten och
kvinnan fick ju valet att säga ja eller nej till detta. Hon har varit stark och har
väl ändå försökt på något sätt att ställa upp på detta då, men... och jag har
varit, när jag har vetat om problematiken har jag varit ännu mer strukturerad
liksom och... skrivit upp på blädderblock, vad är deras primära målsättning__________
240
Utifrån forskning om svenska ordningspolisers arbete med kvinnomisshandel hävdar
Magnus Lundberg att kvinnojoursrörelsens konstruktion av kvinnomisshandel – där teorin om våldets normaliseringsprocess står central – är den ”mest spridda” (Andersson
och Lundberg 2000, 85), att den har ”haft en stor genomslagskraft” och ”har nått specifika yrkesgrupper såsom socialarbetare och andra professionella hjälpare” (Lundberg
2001, 45). Intervjuerna med familjerättssekreterarna visar att detta perspektiv på våld
fått ett visst genomslag i yrkesgruppen. De ger dock inte en entydig bild av genomslagskraft, och modifierar alltså den generella bild Lundberg målar upp.
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ar och även senare målsättningar. Men att... jag såg ju att det här var inte bra
för kvinnan. Så vi avslutade det idag.
Maria: Och varför var det inte bra?
Cecilia: Nej, för han... ja, vad ska jag säga, det här är ju om man ska prata
om socialgrupper så är det här högsta eliten, eller socialgrupp ett verkligen,
och det är så raffinerat alltså, utstuderat så det är... ja, det är helsjukt kan jag
säga. Jag säger, jag har lättare att hantera folk som både gapar och skäller
och liksom, ja, kanske nästan handgripligen slåss i rummet här, än det här
fullständigt välpolerade... det är... Så det kommer att bli en vårdnadsutredning här. Den blir nog inte rolig.
Informanten framställer det som att det var hennes beslut att avbryta samarbetssamtalen, för att hon själv såg att de inte var bra för modern. I materialet i övrigt
förekommer annars framförallt beskrivningar av hur informanterna överlämnar
till mödrar utsatta för våld att fatta beslut om att avbryta samtalen, ibland med
hänvisning till mödrarnas integritet och egna förmåga att bedöma vad som är
bäst för dem.
Dessa tre informanter tenderar att säga att utsatta mödrar behöver ensam
vårdnad; de presenterar inte gemensam vårdnad som ett möjligt alternativ i samma utsträckning som övriga informanter. Vissa andra informanter säger sig till
exempel under vissa omständigheter kunna föreslå gemensam vårdnad, också
mot moderns vilja, trots att de vet att det förekommit våld. Cecilia svarade så här
på en fråga om detta:
Maria: Kan det till exempel hända att du föreslår gemensam vårdnad fast
du vet att det har förekommit våld?
Cecilia: Aldrig.
Maria: Aldrig?
Cecilia: Nej.
Maria: För då får det en konsekvens, att du vet att det har förekommit våld?
Cecilia: Ja.
Maria: Och varför gör du den bedömningen då?
Cecilia: För det handlar ju om det här, makt och kontroll, och det är ju
liksom inget som tar slut bara för att de separerar, utan det fortsätter ju. Det
gör att de kan inte samarbeta, eller de ska inte ha någon kontakt. Man måste
bryta så mycket som möjligt, dem emellan.
Här förutsätts att faderns makt- och kontrollbeteende – det som är centralt i informantens förståelse av ”kvinnomisshandel” – fortsätter efter separationen. Hon
uttrycker att de har ”policyn” att tillsätta någon från socialtjänsten som kontakt-
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person vid umgänge, då det förekommit våld, eller om modern har besöksförbud,
som kan hjälpa till att ”strukturera upp deras kontakt”. Andra informanter kan också nämna att det i vissa fall bör finnas kontaktperson vid umgänge, men de talar
inte om detta som ”policy” eller en systematisk arbetsmetod på det sätt Cecilia
gör. Med den förståelse av våld som informanten ger uttryck för i intervjun är det
arbetssätt hon beskriver logiskt. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att medan
vissa informanters utgångspunkt är att våldet inte fortsätter efter separationen
(men i vissa fall kan det göra det), är Cecilias utgångspunkt den motsatta.
Här kan tilläggas att om fadern går in i en ny relation förutsätts det inte
betyda att makt- och kontrollbeteendet upphör. Eva kan exemplifiera:
Eva: Så de här papporna som brukar våld och så... ja, de ger inte upp på det
viset. Det är klart, de förlorar ju någonting i sin... även kontroll också.
Maria: Hur då tänker du?
Eva: Ja, förlorar de barnen och de förlorar frun som de har misshandlat, så
minskar ju deras... makt. Och kontroll. Och det här med umgänge, det är ju
ett sätt att ha koll på... olika saker.
Maria: Hur tänker du då?
Eva: Ja, om man har umgänge med barnen så har man ändå viss... man kan
fråga ut hur läget är. Att man vet vad som händer runt kvinnan.
Maria: Och du menar att det gör männen, eller?
Eva: Många gör ju det. Det finns ju de männen, där det har varit nya relationer, så finns det ju ändå kvar den här, makten. (Paus) Det är ju så enormt
stora frågor.
Genom analysen av informanternas tal om våld i parrelationer och om hanteringen av våld vid utredningar och samarbetssamtal (och i vissa fall avtalsskrivande),
kan informantgruppen delas in i två grupper med olika utgångspunkter för hanteringen av fäders våld. Medan till exempel informanten Jonas säger att ”det kan
hända att jag inte har samarbetssamtal” då det finns en historia av våld, säger
Heidi att ”det kan hända att jag har samarbetssamtal” fast det finns en historia av
våld. I det första fallet är samarbetssamtal utgångspunkten, i det andra att det inte
ska vara det. En liknande skillnad kommer till uttryck i talet om gemensam vårdnad och om kontaktperson vid umgänge.
På det sättet kan intervjuerna sägas vara präglade av två skilda utgångspunkter för bedömningen av framtida vårdnads- och umgängesarrangemang, två skilda modeller för arbetet som familjerättssekreterare. I arbete som följer den ena
modellen sätts den separerade kärnfamiljen i fokus. Fäders våld mot mödrar konstrueras som mindre relevant, antingen för att det inte är så vanligt förekommande, eller för att det endast i särskilda fall definieras som av avgörande betydelse
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för arbetsmetoder och framtida vårdnads- och umgängesarrangemang. I den andra modellen sätts kvinnomisshandel i fokus. Våld förutsätts vara relativt vanligt,
det finns en policy för att upptäcka och hantera mäns våld mot kvinnor och utgångspunkten är att våld i de flesta fall är av avgörande betydelse för arbetsmetoder och framtida vårdnads- och umgängesarrangemang.

Fäders våld mot barn
Om jag vrider perspektivet och fokuserar informanternas tal om barnens situation – både medan den våldsamma fadern och utsatta modern levde ihop och
efter separationen – blir bilden delvis en annan. Då ger det inte samma mening
att placera familjerättssekreterarna i två grupper; informantgruppen framstår då
som betydligt mer enhetlig.
Hur talar familjerättssekreterarna om barns situation då fadern utsatt modern
för våld? Mot bakgrund av forskningsläget om barn som upplever/utsätts för
våld i sina familjer (se kapitel ett) var ett av intervjuernas syften att ta reda på hur
”kunskapsläget” ser ut i denna grupp professionella. En av de saker jag ville ta
reda på var i vilken utsträckning familjerättssekreterarna uppfattar ett samband
mellan fäders våld mot mödrar och fäders fysiska och/eller sexuella våld mot
barn. Jag ställde frågor om barns utsatthet till samtliga informanter. Berit svarade
så här:
Maria: Då tänkte jag fråga dig, har du någon bild av vad barnen själva är
utsatta för? Om de är utsatta på något sätt?
Berit: Ja, det finns ju barn som är utsatta för olika saker, visst är det det.
Som har blivit slagna och utsatta för övergrepp och psykologisk, framförallt
psykologisk misshandel. Det är jättevanligt tycker jag.
Maria: Men jag tänker också speciellt på de här, fallen där mannen är
våldsam mot kvinnan.
Berit: Att också barnen blir slagna?
Maria: Ja.
Berit: Njaej... jag vet inte. Finns det ett sådant samband? Jag vet inte ens om
det gör det, gör det det? [—]
Maria: Men det är inte en bild som du har så där?
Berit: Neej... det kan jag inte direkt säga. Det kan jag inte direkt säga. Däremot är det ju vanligare att barnen har blivit slagna utan att kvinnan har
blivit det. Att barnen är de som är offer så att säga. Primära offer […] Men
det är ett annat bekymmer. Barn i konflikter är det en öken runt. Barn som
dessutom har sett sina föräldrar, våld mellan sina föräldrar, de har det ännu
värre. Och där det finns ju idéer om att det mönstret för man vidare om man
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inte får prata om det. Det är ju liksom A och O det här att prata. Ge tillåtelse
till att prata.
Maria: Bearbeta?
Berit: Precis.
Berits svar är typiska. Informanterna pratar genomgående om att de inte har stött
på särskilt många ärenden där inte bara modern utan också barnen varit utsatta
för fysiskt våld av fadern.241 Det gäller såväl utsatthet medan fadern och modern
levde tillsammans som efter separationen:
Maria: Det jag var lite nyfiken på också är om du har någon bild av om
barn själva kan vara utsatta för våld, i samband med umgänge till exempel?
Jonas: Nej, jag har ingen bild av det. Jag har ingen bild av det. Rimligtvis
förekommer det. Rimligtvis förekommer det. Men jag har ingen, jag har
ingen aktuell bild. Jag har säkert hört talas om det, men jag kan inte framkalla det minnet.
Informanterna tenderar att tala om fäders våld mot mödrar och fäders våld mot
barn som fenomen utan särskilt stark koppling till varandra. Vissa håller explicit
isär fäders beteenden mot sin partner/medförälder och beteenden mot barnen och
säger att även om en man är våldsam mot sin partner/medförälder ”behöver han
inte vara elak mot sina barn”. Detta isärhållande av fäders beteende mot mödrar
och beteende mot barn är en genomgående tendens i materialet. Den tendensen
diskuteras mer ingående längre fram i detta kapitel och även i kapitel åtta.
Isärhållandet av fäders våld mot mödrar och våld mot barn kommer bland
annat till uttryck då informanterna pratar om sin anmälningsplikt. Barns utsatthet
för fysiskt eller sexuellt våld framställs genomgående som något professionella
familjerättssekreterare måste förhålla sig till. Gunnel sa till exempel så här om
lämpliga umgängesarrangemang då fadern utsatt modern för våld:
Gunnel: [V]år uppgift är att se till det här barnets bästa och rättigheter och
så. Och där... är det ingen lätt sak när det har varit våld med bilden. Att
liksom... för vi ska ju jobba med det här... antingen är det vårdnaden, eller
boendet eller umgänget, någonting med barnets kontakt med båda föräldrarna. Handlar det ju om. Alltid då. Och hur ska man se på det när det har varit
__________
241

Här kan tilläggas att det endast är en av informanterna som talar om att hon ”brukar”
ställa frågor till mödrarna om barnen också varit utsatta för våld. När det gäller frågor
ställda direkt till barn, se kapitel åtta.
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våld med i bilden. Ska man nöja sig med att... ”ja, men jag tror inte att han
skulle göra barnen någonting”? Så tänker man att... lagen är ju väldigt tydlig
där... att föräldra-barnkontakten är oerhört viktig och även om det har förekommit våld, det står ju inte ordentligt i lagen, men man får ju, det är ju
andemeningen på något sätt, att om inte pappan har utsatt barnen direkt, det
är ju en annan sak, men har det förekommit våld mellan makarna, det är ju
liksom inget hinder för umgänge. Det finns ju hur många domar som helst
på det. Att slå ihjäl förre detta frun, och man kan få vårdnaden om barnen...
Ja, det är ju inte lätt, tycker jag. Det är det verkligen inte.
Medan ”våld mellan makarna” inte ”i sig” är ett hinder för umgänge enligt informanten, är det ”en annan sak” om ”pappan har utsatt barnen direkt”, här underförstått för fysiskt våld eller sexuella övergrepp.242
Samtliga informanter uttrycker tydligt att de har en plikt att anmäla eventuella misstankar om fysiskt eller sexuellt våld mot barnen till socialtjänsten så att de
kan utredas ordentligt i en ”§50-utredning”.243 De flesta uttrycker också att vid en
vårdnads-, boende- eller umgängesutredning avvaktar de sådana utredningar (och
eventuella brottsmålsprocesser om brott mot barnen).244 Inte någon pratar dock
om att de gör en anmälan till socialtjänsten så fort de får veta – vid samarbetssamtal eller vid utredningar – att våld förekommit i parrelationen. Om fäders
våld mot mödrar och fäders fysiska och sexuella våld mot barn förutsätts vara
separata fenomen är detta begripligt. En fars våld mot sin kvinnliga partner/medförälder uppfattas då helt enkelt inte i sig självt som en ”riskindikator”.
Det är dock värt att notera att ett par av informanterna talar om ett samband
mellan fäders våld mot mödrar och fysiskt och/eller sexuellt våld mot barn i
familjen, Heidi till exempel:
Heidi: Enligt Katarina Weinehall så är det faktiskt många barn som utsätts
för misshandel, sexuella övergrepp. När pappan har slagit mamman, eller
tvingat henne. Och när man hör de sakerna, ”men gud, hur mycket har man
__________
242

Detta är ett exempel på hur informanterna tenderar att använda lagstiftningen för att
definiera barnets bästa och sitt eget uppdrag. Här görs också domstolarna till uttolkare av
lagens ”andemening”. Andra informanter är mer kritiska till domstolpraktiken, vilket jag
återkommer till längre fram.
243
I materialet kallas utredningar av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd eller stöd ”§50 utredningar” (SoL 1980:620). Idag regleras dessa av 11 kap. 2§
SoL (2001:453).
244
En av informanterna pratade om att i de fall en utredning på familjerätten redan startat
görs ingen separat §50-utredning, utan då inkluderas den i stället i vårdnads-, boendeeller umgängesutredningen.
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missat... egentligen”. […] Men det här att säga att ”ha barn i fokus”, det är
ett honnörsord. Och ibland utan innehåll. Och man lägger in de här olika
betydelserna, så att det betyder något helt annat. (Paus) Jag menar, att inte
göra saker och ting värre, och samtidigt skydda barnen. (Paus) Många mammor säger, ”men det fungerar ju för barnen”. Och då vet inte jag, om man är
lite självkritisk, är det så att de hoppas, att de hoppas att det ska fungera bra
och därför vill de inte se signaler, eller är det så att det fungerar bra. Det vet
inte jag. Det kanske man kan hitta metoder... att få fram. Olika sätt att fråga.
Maria: Men du menar att ni har inte det idag?
Heidi: Nej. Inte som det ser ut nu. (Paus)
I dessa intervjuer är forskning om barn som upplever våld referens – inte erfarenheter från vardagen som familjerättssekreterare. I citatet talar familjerättssekreteraren tvärtom om att hon inte har riktigt bra metoder för att få fram uppgifter
om barnens utsatthet för fysiskt våld och sexuella övergrepp. Detta är en fråga
som diskuteras närmare i kapitel åtta.

Barnmisshandel som realitet och sexuella övergrepp
som misstankar
Även om fysiskt våld mot barn inte omtalas som särskilt vanligt kan informanter
säga att de kan tänka sig att det förekommer. ”Rimligtvis förekommer det”, sa
Jonas till exempel om barns utsatthet för våld vid umgänge (se ovan). Ett annat
citat om detta kommer från Gunnel:
Maria: Har du någon bild av hur vanligt det är att barn också är utsatta för
någonting?
Gunnel: (paus) Jaa... men det här är ju liksom bara min bild så här spontant.
I så fall har jag inte bilden att det, att det är så vanligt. Att barnen har varit
utsatta.
Maria: För våld då tänker du?
Gunnel: För våld. För egen del. Att pappa har slagit dem. Det... nej. Det
tycker jag inte.
Maria: Det pratar inte mammorna om heller?
Gunnel: Nej. Nej, jag tänker på just där de... tvärtom har sagt att han, ”han
skulle nog aldrig ge sig på barnen”. När jag nu så här tänker efter, det är en
ganska vanlig beskrivning från mammans sida.
Maria: Det förutsätter på något sätt att hon vet om att han inte är...
Gunnel: Visst, visst. Och där kan man ju tänka att det kanske kan vara svårt
för henne att ta in, det räcker med det som har varit. Så visst.
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Enligt informanten är det vanligt att mödrar säger att barnen inte är utsatta för
fysiskt våld, en beskrivning som återkommer också i andra intervjuer. Svaren på
mina uppföljningsfrågor förmedlar bilden av att det kan tänkas vara så att mödrarna inte alltid vet om eller orkar ta in att deras barn också är utsatta, och att
fysiskt våld mot barn därför kan vara vanligare än vad som kanske kommit fram
hittills. Också andra förmedlar att även om de inte har sett så mycket av fysiskt
våld mot barn, kan det mycket väl vara så att barn är utsatta. I vissa fall uttrycker
informanter att det särskilt kan vara fallet i ”invandrarfamiljer”:
David: Mm, men jag menar, jag träffar barn som också fått stryk. Så det
finns alla, visst. Men om du frågar om huvudtendensen, så... är det kvinnan.
Barnen har... vad är misshandel?
Maria: Fysiskt våld tänker jag.
David: Det finns säkert barn som har fått smällar. Och i invandrarfamiljer...
den typen av familjer, från starkt patriarkaliska system, där självklart, har
det säkert... förekommit. Men där kanske inte ens kvinnan anser att det är så
märkvärdigt så att det behöver tas upp.
Maria: Mm. Det har att göra med synen på...
David: Barnuppfostran.
När det gäller sexuella övergrepp mot barn förmedlas på ett sätt en liknande bild:
informanterna säger sig inte ha sett ett samband mellan fäders våld mot sin partner/medförälder och fäders sexuella övergrepp mot barn. Ett sådant samband
kan explicit ifrågasättas:
Jonas: Jag kan ju inte svara på om det är så att män som utövar våld mot
kvinnor, ofta då också sexualiserat våld, för det är det ju, om det... sådana
män också... har pedofila drag. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror
inte att det är så. Men det kan ju naturligtvis vara så att... men jag tror att det
är rätt ovanligt alltså...
Maria: Men du har inte stött på det, i ärenden, att det har kommit upp?
Jonas: Nej, jag har inte stött på att det har kommit upp. […] Däremot så
hade jag en kontakt med en kvinna för ett antal år sedan, hon ringde mig för
att hon ville inte att hennes elvaåriga dotter skulle bo hos pappan. Då var det
den här debatten som hetast... (paus) och hon ville inte att elvaåriga flickan
skulle bo hos pappa. Hon hade egentligen ingenting att ta på i detta. Hon
bodde väl ungefär, varannan vecka en lång helg hos pappa och så bodde hon
hos mamma i övrigt. Jag försökte sätta lite fingret på det här, vad var det
som var hennes rädsla... Ja, det dök ju så småningom att det var rädsla för att
hon hade.. att hon skulle bli utsatt för sexuellt övergrepp. ”Vet du att det är
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så?” ”Nej, men jag är rädd för det ändå”. Vilken fråga ligger närmast till
hands, jo, ”har du själv varit utsatt för ett sexuellt övergrepp?” ”Ja”, sa hon.
”Hur gammal var du då?”, ”Då var jag elva år”, ”Har du berättat det för
någon?”, ”Neej”, ”Varför inte det?”, ”Det är aldrig någon som har frågat”.
Så är det ju ofta. Så frågar man inte, så får man faktiskt inga svar.
Men bilderna av fysiskt och sexuellt våld mot barn skiljer sig också åt. Medan
fysiskt våld mot barn genomgående framställs som en realitet, omtalas sexuella
övergrepp återkommande som ”oro för” eller ”misstankar”. Ovan framställs en
separerad mors rädsla för att dottern utsätts för sexuella övergrepp som orsakad
av hennes egen utsatthet som barn, inte av verkliga övergrepp från fadern mot
dottern. I vissa intervjuer kopplas ”misstankar” särskilt till vårdnadstvister. David får exemplifiera:
Maria: Mm, just det. Sexuella övergrepp då?
David: Jag har klarat mig. Jag har haft ärenden där det varit påstådda sexuella övergrepp. […] Där det, alltså, påstådda, anmälda, där det inte har funnits... grund för åtal.
Maria: Just det. Men hur hanterar man det tycker du?
David: (Paus) Det var en incestvåg.
Maria: Mhm?
David: Inom socialen. I Sverige. Ett tag. Då var det ju... det kanske är tio år
sedan, livligt förekommande i vårdnadsärenden. Eller livligt... det är fel ord,
det förekom i vårdnadssammanhang betydligt oftare än idag. Skulle jag vilja påstå.
På frågan om sexuella övergrepp svarar David först att han ”klarat sig” och inte
mött det, för att sedan prata om att han har haft ärenden där det varit ”påstådda”
övergrepp men ingen dom. Också i andra intervjuer återkommer en liknande kontrastering mellan ”verkliga” och ”påstådda” övergrepp:
Maria: Jag tänker på det här vad barn kan vara utsatta för själva. Jag
tänker på det som vi hörde när vi träffades sist, det här med misstankar om
sexuella övergrepp. Har ni haft mycket sådant? Här?
Anna: I vårdnadsärenden har vi inte haft det. Nu måste jag tänka […] Vi har
haft... vi har haft något ärende där, där det har funnits... jag vet en man som
hade varit dömd förut. På ett annat barn, hade han varit dömd, han hade
suttit i fängelse för övergrepp. Och han skulle då ha umgänge. […] För
några år sedan var det ju väldigt vanligt i vårdnadstvister, att mamman slängde
fram, något sådär, litet, ”ja, man vet ju aldrig”, ungefär… ja, att man liksom

231

I skuggan av Pappa.pmd

231

2007-01-29, 10:14

så i alla fall skulle börja att… Ja, för de visste det att det är, var, en väldig
brandfackla. Och det är det ju. Så det är ju inte fråga om annat. Men jag har
inte haft något som har... jag måste tänka...
Maria: Men du menar att det är mindre nu för tiden, med det här att sexuella övergrepp kommer upp? Än vad det var för några år sedan?
Anna: Ja, nu tror jag i så fall att det är direkta misstankar. Då var det det här,
”ja, men hon var röd i stjärten och man vet ju aldrig och man har ju hört så
mycket”. Att det var mer så va’ Och att när man då liksom ”är det verkligen
så att du misstänker det här, då måste vi ju”, ”Neej”, då...
Maria: Då tog hon tillbaka det?
Anna: Ja, då tog hon tillbaka va’.
Maria: Men om hon hade... ja, vad tänkte du säga?
Anna: Jo, men jag menar, för om hon skulle haft några som helst misstankar,
så skulle ju man naturligtvis direkt ha, då hade man gjort en barnanmälan.
Det hade ju varit min skyldighet att göra det. Även om hon inte hade velat
göra det.
Informanten pratar först om ett fall där det ”funnits” sexuella övergrepp, och
domen mot fadern fungerar här som ett bevis på att det verkligen var fråga om
sexuella övergrepp; den bidrar till att konstruera övergreppen som en realitet. Då
hon längre fram i citatet går över till misstankar, omtalas mödrar som personer
som ”slänger fram” misstankar för att de ”vet” att sexuella övergrepp ”är en
brandfackla”. Här förutsätts att mödrar kan använda ”misstankar” om sexuella
övergrepp för att få en fördel i vårdnadstvisten. I citatet gör informanten en distinktion mellan ”direkta misstankar” som är allvarligt menade och de misstankar
som inte är det. Att mödrar inte håller fast vid sina misstankar då de får frågor om
de ”verkligen” misstänker övergrepp, framställs som ett tecken på att det de tidigare sagt inte var allvarligt menat samt som att det saknas grund för att tro att
barnen blivit utsatta för övergrepp. En mors oro över att hennes flicka är röd i
stjärten omtalas inte som tillräckligt starka tecken på övergrepp för att de ska ge
upphov till ”direkta misstankar” eller för att informanten ska göra en ”barnanmälan” (initiera en utredning). Det bör finnas en dom, starka kroppsliga tecken på
barnet och/eller en konsekvent mor för att misstankarna ska anses trovärdiga och
inte som något som används av modern för att få fördel i vårdnadstvisten.
I sin avhandling om mödrars situation då deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder beskriver Nea Mellberg hur det kan vara en lång process för mödrar att komma fram till att deras barn är utsatta för sexuella övergrepp av fadern
(Mellberg 2002). Under denna process kan mödrar pendla mellan olika bilder av
verkligheten och av vad det är som försiggått mellan barnen och deras pappa.
Citatet från intervjun med Anna väcker frågan vilket utrymme det finns för en
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sådan process i mödrars möte med familjerättssekreterare.
Vissa informanter refererar explicit eller implicit till en ”incestvåg” i Sverige
under 1990-talet. I en del av dessa intervjuer konstrueras misstankar om övergrepp i samband med vårdnadstvister som (ofta) utan grund i verkliga övergrepp
mot barn. Det finns dock variationer i materialet på den här punkten. Medan
informanten ovan presenterar mödrars anklagelser för att få fördelar i vårdnadstvister som en realitet, pratar exempelvis Frida om detta som en myt (även om
hon också säger att ”det är klart att det kan hända”). Den senare informanten
framställer en koppling mellan vårdnadstvister och sexuella övergrepp som rimlig, och pratar om att faderns övergrepp mot barnet kan vara ett skäl till skilsmässan.
Frågan om hur en koppling mellan sexuella övergrepp och vårdnadstvister
ska tolkas handlar bland annat om hur vanliga sexuella övergrepp mot barn är.245
Om sexuella övergrepp förutsätts vara ovanliga framstår dagens färre ärenden
med misstankar om sexuella övergrepp mot barn som mer i linje med ”hur det
verkligen är”. Om sexuella övergrepp förutsätts vara vanliga framstår dagens
situation (med färre ärenden med misstankar om sexuella övergrepp) som mer
problematisk. Detta tydliggörs av en informant som explicit ifrågasätter att dagens ”lägre” andel vårdnadstvister med misstänkta sexuella övergrepp ger en
mer rättvisande bild av ”hur de det är”:
Maria: Jag tänker just när det gäller barnens utsatthet. Jag tänkte att jag
skulle fråga dig också om du har någon bild av sexuella övergrepp.
Jonas: Ja. Det har jag. […] Sexuella övergreppen är inte lika vanliga idag.
Vilket de rimligtvis är, men de är inte argument i vårdnadstvister.
Maria: Nehej?
Jonas: Där kan man ju säga det att första hälften av nittiotalet, var de sexuella övergreppens förlovade land. Då var det ju... ta mig tusan att det var
sexuella övergrepp i vart och vartannat vårdnadsärende. Idag kan det gå ett
år utan att vi ser röken av det. Och jag menar, det kan man ju naturligtvis
fundera över, varför det är så, de finns ju där ändå. Men det... det kan du ju
kolla med åklagarmyndigheten, hur många sexuella övergrepp förs idag till
åtal? Det är ju försumbart alltså. Om det är så att det är någon slags trötthet
i rättssystemet, eller... vad det nu är för någonting. Det är sådant, det är det
som fluktuerar så oerhört mycket. […] Men jag tror att det är så att, sexuella
__________
245

Liksom när det gäller andra former av våld har olika studier kommit till olika resultat,
bl. a. beroende på definitionen av vad ett sexuellt övergrepp är. Enligt Socialstyrelsen
(2000b) blir 7-8 procent av kvinnorna och 1-3 procent av männen i Sverige utsatta någon
gång under uppväxten.
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övergrepp förekommer, men de lyfts kanske inte alla gånger. Av olika skäl.
Och vilka skäl det är, varför man inte lyfter det, det vet inte jag, Men det
beror ju på att... varför anmäler inte mamman... pappan, för sexuellt övergrepp idag, när hon gjorde det för sex, sju år sedan? Inte samma mamma,
men...
I citatet pratar informanten om att sexuella övergrepp förekommer oavsett om de
görs till ett tema i vårdnadstvister eller inte. Implicit konstrueras verklighetsbilden som ”incestvågen” gav som mer rimlig än dagens färre vårdnadstvister med
sexuella övergrepp som tema. Citatet kan dock även tolkas som att informanten
växlar mellan ”incestvågen” som tolkningsram (då nittiotalet omtalas om ”de
sexuella övergreppens förlovade land”) – och en annan tolkningsram där mödrars misstankar om sexuella övergrepp konstrueras rimliga, även i samband med
vårdnadstvister.
Mönstret i talet om fäders fysiska och sexuella våld mot barn kan tolkas som
att informanterna har större beredskap att möta fysiskt våld mot barn som en
realitet än att möta sexuella övergrepp mot barn som en realitet. Föreställningarna om mödrar som misstänker övergrepp för att de själva varit utsatta, om ”incestvågen” samt om ”mödrars anklagelser” för att få fördelar i vårdnadstvister
ger en misstänkliggörande kontext för tolkningar av mödrars berättelser om sexuella övergrepp som saknas när det gäller mödrars berättelser om fysiskt våld mot
barn. I kapitel nio diskuterar jag hur denna skillnad kan förstås och vad den kan
få för konsekvenser.

Psykologiskt ”fredliga” fäder?
Isärhållandet av fäders våld mot mödrar och fäders fysiska och sexuella våld mot
barn betyder dock inte att barnen inte förstås som utsatta. Även Berits svar på
min uppföljningsfråga i citatet ovan (i inledningen av avsnittet) är typiskt: hon
lyfter fram att barn ser våld ”mellan sina föräldrar” och att detta kan få svåra
konsekvenser på lång sikt. En annan genomgående tendens är alltså att informanterna pratar om att barn blir vittnen till våld; i många fall omtalas dessa barn
som utsatta för psykologisk misshandel och/eller som utsatta för ett trauma.246
Familjerättssekreterarna återkommer också till barns behov av att bli sedda och
av att få bearbeta sina upplevelser.
I talet om barnens utsatthet finns en del variationer. Det gäller hur mycket
våld som krävs för att barnen ska definieras som utsatta för psykologiskt våld
__________
246

Huruvida talet om ”trauma” kan tolkas som ett uttryck för att traumapsykologin fått
genomslag bland informanterna eller inte diskuteras i kapitel åtta. Jfr. t. ex. Arnell och
Ekbom (1999); Dyregov (1997); Leira (1990); Metell (2001); Terr (1991).
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och/eller ett trauma. Under intervjun tycks Anna diskutera med sig själv om var
gränserna går:
Anna: Men sedan är det väl det här att jag har inte, jag har ingen erfarenhet
utav karlar som har slagit fruar sönder och samman inför barnen. Något
sådant ärende har jag aldrig haft. Att barnen har sett. Men slagit, och det är
klart, var går gränsen för vad som är...? Ja, i båda de fallen så har de ju ändå
sett… […] att han har slagit.
Men även den här informanten omtalar upplevelser av våld som något skadligt,
som något barn kan ha svårt att hantera och behöver bearbeta för att det (våldsbeteendet) inte ska ”gå vidare”:
Anna: För det här att liksom se, ja, sådana som, de tycker om båda två alltså.
Det blir fullständigt kaos i huvudet. Det måste det ju bli.
Maria: Just det. […] vad är bäst för barnen, både på kort sikt och på lång
sikt? När det har förekommit våld?
Anna: (Paus) Dels naturligtvis att de har också ett stort behov av att ha
någon att prata med. Att få berätta vad som har hänt och fråga och... det tror
jag. Så att inte de, att det här är inte någonting mellan mamma och pappa
bara. Om det bara upphör, eller så, utan att barnen får sin egen kontakt. Det
tror jag. För de har ändå annat behov än de vuxna. De behöver också naturligtvis samtal, men att man låter barnen komma till tals. Med egna... så de
får ha sin egen bearbetning av det. Det tror jag väldigt, väldigt mycket. För
jag menar va’ då, det är ju som, som vilket trauma som helst egentligen.
Som man sväljer. Det kommer. Och också naturligtvis att få ur sig så att det
inte... är något som på något vis går vidare sedan. Så här beter man sig mot
kvinnor eller...
En annan variation gäller talet om barnens situation efter separationen. De tre
informanter som genomgående använder kvinnomisshandel som tolkningsram
för våld i parrelationer tenderar att lyfta fram en utsatthet som är förknippad med
faderns försök att upphäva separationen och/eller få tillbaka kontrollen över modern. Cecilia får illustrera. Hon pratade bland annat om att fäder (som är våldsamma mot kvinnor) kan använda barnen som ett vapen mot modern och aktivt
dra in barnen i kontrollen av modern:
Cecilia: Under själva, att de har levt tillsammans, så kanske de inte har varit,
ja, det är inte så vanligt att barnen också har blivit misshandlade kan jag
säga. Tycker inte jag i alla fall. Det, har varit något fall, där han misshandla-
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de både barn och kvinnan, men ofta har det kanske bara varit kvinnan då
men... Och det är inte alltid barnen har varit närvarande. Men det kan lika
gärna ha varit barn närvarande, och då givetvis är de indragna. Men efter
separationen då, då är på något sätt att... som jag sa tidigare att de dras in i
på något sätt att... fylla ut mannens planer här och... aktiviteter.
Här är värt att notera att barnen framställs som ”indragna” genom en direkt fysisk
närvaro vid specifika misshandelstillfällen. På så sätt kan även informanten – det
mer ”sammanhållna” perspektivet på våld i parrelationer till trots – sägas skilja
ut det fysiska våldet från livet i familjen i övrigt, i alla fall när det gäller barnen.
Här ger till exempel Jonas uttryck för en annan förståelse: våldet kopplas till ett
”dysfunktionellt” familjesystem och ”hur det än är så är barnet alltid indraget i
det här” (se tidigare avsnitt).
Skiljandet av våld från livet i övrigt hos Cecilia kan å enda sidan förstås som
kopplat till den poäng informanten försöker förmedla: barnens situation medan
föräldrarna levde tillsammans fungerar som en kontrast som framhäver deras
”indragna” situation efter separationen. Å andra sidan kan åtskillnaden också
förstås som ett uttryck för isärhållandet av fäders relationer till sina partners och/
eller medföräldrar och relationer till barn (då föräldrarna lever tillsammans).
På ett annat sätt kan man säga att även om barnen definieras som (generellt)
utsatta för ett psykologiskt våld på grund av faderns våld mot modern, tenderar
fäder som är våldsamma mot kvinnor förstås som (i de flesta fall) inte bara fysiskt och sexuellt, utan även psykologiskt icke-våldsamma/”fredliga” mot sina
barn. Informanterna tenderar alltså att utgå ifrån att fadern inte behandlar barnen
illa, så länge det saknas tydliga tecken som pekar på motsatsen.
Här återkommer i viss mån den variation i materialet som diskuteras i föregående avsnitt. I vissa intervjuer är det uttalat att faderns våld mot modern inte i
sig pekar på att fadern har ett problematiskt beteende mot barnen, även om det –
i vissa fall – kan vara så. David pratade till exempel om att ”det finns föräldrar,
män, som inte har en aning om hur de ska vara mot barn”:
Maria: Hur tycker du att umgänget fungerar då, när det har förekommit
våld? Jag utgår från att de flesta barnen ändå träffar pappan på något sätt,
eller?
David: Jaa... de flesta gör ju det. Hur umgänget fungerar?
Maria: Mm.
David: Du menar hur det är mellan barn och föräldrar?
Maria: Mm.
David: Om det är bra?
Maria: Ja, hur tycker du att det verkar funka?
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David: Menar du efter eller under utredningen? Jag kan se att... jag kan se
att, ja... jag kan se att vi under utredningstiden då kanske har kontaktperson.
Då har man ungefär grepp på umgänget, hur det är. Eller om vi är med. Har
man en kontaktperson med då kan man säga att man vet hur det är.
Maria: Har du någon bild av hur det brukar vara?
David: Ibland fungerar det jättebra, ibland fungerar det hur knackigt som
helst. När det är kontaktperson. Det finns föräldrar som, män som... inte har
en aning om hur de ska vara mot barn. Där fungerar det inte alls bra. Det är
väl hela skalan.
Samma utgångspunkt kommer till uttryck hos Frida. Hon sa bland annat att det är
familjerättens uppgift att se ”de här galna farsorna”:
Frida: Om hur man ser på män som misshandlar sina kvinnor som föräldrar.
Alltså lagstiftningen är tydlig. Men jag tänker också man... det här varierar
ju i tid och kultur hur man ser på våld mot kvinnor. Det har inte varit kriminellt så länge att slå barn i Sverige. Och vi behöver inte förflytta oss så långt
så är det fullt acceptabelt att slå sin fru. Så utifrån det måste man ändå förhålla sig lite ödmjuk. Men att vi, det är självklart att vi tar avstånd ifrån det
och säger att det är inte acceptabelt, det är kriminellt, det är inte något kulturellt, det får man inte göra här. Så måste... annars, man kan ju inte säga att
i England är alla farsor olämpliga... ja, man får inte slå sin fru där heller,
men man begår... sedan är det också en annan del tänker jag, att... om uppgiften här är att stödja barn så handlar det ju också om att se de här galna
farsorna då. Alla är ju inte galna va’, men att även hitta...
I andra intervjuer – framförallt med dem som använder sig av kvinnomisshandel
som tolkningsram genomgående – är faderns våld mot modern ett tecken på generellt problematiska beteenden från fadern mot barnen. Dessa tenderar dock att,
som hos Cecilia (ovan), förknippas med faderns försök att få tillbaka eller få
kontroll över modern. Problematiska beteenden från fadern riktade mer direkt
mot barnen görs däremot inte till en fråga. Eva kan illustrera:
Maria: Papporna då, [de våldsamma] männen. Hur tycker du, är de som
pappor tycker du?
Eva: En del kan ju vara okej. Det gäller ju att se lite olika delar där också.
Fast sedan är det ju det här att ja, hur okej är man då om man slår barnens
mamma inför ögonen på dem. Ja, det är många sådana bitar som kan vara
svåra att få ihop. För då utsätter man ju barnen för saker. Sedan kan det ju
vara så att det fungerar bra om inte föräldrarna finns i närheten, ja, mamman
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då, [när pappa] ska umgås med barnen. Bara inte de ser. Men ändå så finns
det ju, finns barnen där...
Maria: Men du sa att en del kan vara okej.
Eva: Ja. Ja, det är så där (skratt)... Jo, men det kan de ju faktiskt vara.
Maria: Men du tänker som, är det som umgängesförälder du tänker, eller
som vårdnadshavare?
Eva: Umgängesförälder. För har man ändå... jag är ju tveksam till det med
vårdnad och bitarna där. Det här med gemensam vårdnad och det som ska
vara så jämt.
Maria: Hur tänker du då?
Eva: Jag är lite tveksam ibland. Det är ju inte bara , barnen är ju inte ägodelar. För ibland så används ju barnen ändå som, de är de som... han slår på
mamma då va’. […] Även om han inte är så intresserad av barnen egentligen. Så kan de användas. Och då har man ju... ja, man har ju ett vapen som
är väldigt...
Maria: Du menar att barnen blir på något sätt, ett medel?
Eva: I en del fall, mm. Och där de får sig itutat att ”om inte jag får träffa
barnen här så ska jag minsann se till att få egen vårdnad, för du sköter inte
det här umgänget”. Då får man ju peppa kvinnorna här då.
Maria: Jag är intresserad av de här ”en del” som ändå fungerar. Du pratade lite här om att mannen försöker liksom få tillbaka kvinna inom hank och
stör på något sätt, men det beteendet som han har mot kvinnan, hur... har
han det mot barnen också, tänker jag. Eller, hur...?
Eva: Ibland kan det ju vara så. Ibland kan det ju vara... ja, det är ju inte
antingen eller, va’ […] (Paus). Nej, jag kan inte komma på så där.
Informanten pratar om att fäder kan se på sina barn som ägodelar, som något de
har rätt till. Då jag följer upp med en fråga om detta yttrar sig i ett beteende som
liknar kontrollbeteendet mot mödrarna ”nappar” hon inte. Även om den här informanten uttrycker en förståelse av problemet som ett makt- och kontrollbeteende när det handlar om relationer mellan fäder och mödrar, använder hon inte
en sådan tolkningsram när det gäller relationer mellan fäder och barn. Senare i
intervjun beskriver hon till exempel ett ärende där fadern pressat på och hotat så
mycket att modern till slut gått med på umgänge fast det inte var så bra för barnet.
Hon presenterar detta som riktat mot modern – inte mot barnet.
Då familjerättssekreterarna talar om fall där fäder är våldsamma mot mödrar
finns psykologiskt utsatta barn, men inte psykologiskt våldsamma fäder.247 I den
__________
247

Här finns en parallell till Jeffners (1997; 1997b) resultat från undersökningen om
ungdomars förståelse av våldtäkt: det finns våldtagna kvinnor, men inga våldtäktsmän.
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mån fäder framställs som psykologiskt våldsamma mot barn är det i indirekt
mening. Hos vissa informanter förknippas faderns indirekta våld mot barnen med
moderns fysiska närvaro: fadern framställs som problematisk ur barnens synvinkel endast då modern är fysiskt närvarande eftersom det är vid dessa tillfällen
barnen antas bli – eller riskerar att bli – utsatta för psykologiskt våld. En separation och/eller en rumslig distans förutsätts medföra att detta indirekta våld mot
barnen upphör. I andra intervjuer är moderns fysiska närvaro inte lika central.
Det psykologiska våldet mot barnen framstår dock som en ”biprodukt” av faderns försök att hålla modern kvar i sitt liv. Även här kan alltså barnens utsatthet
sägas vara förknippad med moderns ”närvaro”.
Här vill jag återknyta till diskussionen om min forskningsprocess. Ju längre
analysarbetet pågått desto tydligare har jag sett den ”tystnad”, om beteenden mot
barn från fäder som är våldsamma mot mödrar, som finns i intervjumaterialet
från den här informantgruppen. Detta är ett resultat av analysen, och det betyder
att jag inte har fokuserat förståelser av fäders direkta beteenden mot barn och/
eller psykologiska våld lika systematiskt som förståelsen av fysiskt och sexuellt
våld. Min egen fokusering av utsatta mödrars och barns upplevelser och situation
då jag gjorde intervjuerna bidrog överlag till denna tystnad. Jag gjorde (som i
intervjun med Eva) en del försök att bryta tystnaden, men inte systematiskt.
Även om materialet inte är så rikt på explicita resonemang rörande det här
temat tydliggörs utgångspunkten att fäder är psykologiskt ”fredliga” mot barn i
informanternas beskrivningar av sin praktik. Dock inte så mycket av vad de säger
att de gör som av vad de inte säger att de gör: bedömningar av vad fäders våld
mot mödrar betyder för deras förhållningssätt till sina barn, eller systematiserade
riskbedömningar inför barnens umgänge med fadern. Samtliga informanter fick
frågor om vilka kriterier de använder i sin bedömning av hur umgänget ska se ut
för att det ska anses vara organiserat efter barnets behov och på ett sätt som är
tryggt och bra för barnet. I bakhuvudet hade jag till att börja med de riktlinjer
som tagits fram på mottagningarna Lotsen och Fyren i Stockholm, vid senare
intervjuer också riktlinjerna för riskbedömningar i Nya Zeelands lagstiftning (se
Eriksson 2001b).
Ingen av informanterna säger sig ha formulerat några specifika kriterier. Vissa informanter uttrycker att de gärna skulle se sådana:
Maria: […] har du själv någon slags kriterier när ett umgänge, vad som
ska till för att man ska tycka att ett umgänge är bra, med en pappa som har
misshandlat till exempel. Har ni formulerat sådant?
Frida: Nej, jag önskar det funnits. För, läste du en artikel i Moderna Tider
för ett tag sedan?
Maria: Det var Marie Söderkvist och de?
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Frida: Ja. De hade en poäng tycker jag. Och det är ju... lagstiftarna har inte
närmare definierat vad är barnets bästa, alltså. För det är upp till […] en
enskild domare. Och vi har lite vägledning i det egentligen. Sedan är det
klart att, vårdnad, trygghet och god fostran, det finns vissa kriterier. Men jag
tror ändå att... ja, vad är till barnets bästa, vad ska barn behöva stå ut med?
Och jag tror att det finns en väldig skillnad mellan... vanligt rättsmedvetande. Hur vanligt folk, tänker kring de här frågorna, mot hur lagen tillämpats.
I de här fallen. Så tror jag att det är. Nu låter jag lite luttrad och cynisk, men
skulle jag plocka fram några ärenden som jag har i lådorna här, så skulle du
säga, ”men, vad då? Har inte han försuttit sin rätt att göra anspråk på att
träffa sitt barn”. […] Ribban är hög. Och sedan poppar det upp i tidningar
ibland artiklar om sådant här, och egentligen så vill ingen ta i det för det är
så djävla obehagligt. […] Men det är en realitet tror jag, att idag så har... har
det liksom slagit till, att barns rätt till tillgång till båda föräldrar har slagit åt
det hållet att, tillgång, alltså till varje pris så ska man träffa den förälder som
man inte lever med.
Andra informanter uttrycker viss skepsis till sådana kriterier. I intervjun med en
av dessa frågade jag bland annat om man bör kräva att fadern har tagit på sig
ansvaret för våld. Informanten svarade så här på den frågan:
Berit: Ja, nej jag har inga sådana. Jag vet att man pratar ju om det i olika,
man pratar ju också om det i termer av sexuella övergrepp. Att pappan ska
ha erkänt, eller vad jag ska säga.
Maria: Ja, just det.
Berit: Jag tycker att det är svårt med sådana kriterier. Det är ett önsketänkande på något sätt. Det... för det är så många, det är så många ärenden som
blir hängande i luften så och vad händer med de barnen, tänker jag. Vad
händer med de barnen? De blir som att de blir straffade för att pappa då,
eller, om det är han som är förövare...
Maria: Det blir liksom olika från fall till fall, mer?
Berit: Ja, ja, precis.
I citatet framställs ett krav på ansvarstagande eller erkännande från fadern/förövaren som i första hand ett straff riktat mot honom (som går ut över barnet), inte
som en fråga om barnets trygghet eller om möjligheterna att bedöma eventuella
risker för fortsatt våld från fadern mot modern och/eller barnet. Här vill jag peka
på de slutsatser som kan dras av behandlingsarbete med män som använder
våld i sina nära relationer. Per Isdal och Marius Råkil (2001) framhåller ett
bristande ansvarstagande för våldsbeteendet som centralt för upprätthållandet
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av våldet.248 Krav på ansvarstagande skulle i det här perspektivet kunna ses inte
som ett ”straff” utan som krav på förändring.
Medan stöd till modern och hennes bearbetning av vad hon varit med om är
ett återkommande tema i materialet är dock våldsamma fäders förändring inte ett
tema som förekommer i någon högre utsträckning. Här vill jag återknyta till det
tidigare citatet från intervjun med Frida där hon pratar om att familjerättssekreterare måste lära sig känna igen de ”galna farsorna”. Det är värt att notera hon
använder exemplet England – ”man kan ju inte säga att i England är alla farsor
olämpliga” – för att normalisera (vissa) fäder som använder våld och en viss grad
av våld, också mot barn. I England är föräldrars våld mot barn tillåtet och uppmuntras så länge det kan definieras som ”aga”. Detta exempel skulle lika gärna
kunna användas för att problematisera en specifik konstruktion av faderskap och
i så fall skulle man kunna säga att i England är ”alla farsor” olämpliga om de agar
sina barn, för i så fall har de ett beteende som de måste förändra. Intervjuavsnittet kan å ena sidan tolkas mot bakgrund av den poäng informanten försöker förmedla: att det inte är så lätt att förändra människors beteenden och som familjerättssekreterare måste man förhålla sig lite ödmjuk till de fäder man möter. Å
andra sidan kan det tolkas som uttryck för att frågan om våldsutövande fäders
förändring tenderar vara en icke-fråga.
En av informanterna berör dock faktiskt frågan om arbete för att förändra faderns beteende explicit och kontrasten synliggör tystanden i de andra intervjuerna.
Jag tänker att det är så här... att barn som har erfarenheter och upplevelser
av våld, från pappa sida mot mamma, de ska inte bo hos pappa. De ska inte
det. Vilken för den skull inte innebär att de inte ska ha något umgänge.
Någon form av kontakt ska de ha. Vi får inte sätta likhetstecken, vilket jag
ibland då kan lite nonchalant tycka om domstolarna, mellan rätt och behov.
Att man har rätt till sina föräldrar, det är inte samma sak som att man har
behov av dem. Ett barn som har erfarenheter av att pappa har misshandlat,
har inget behov av pappa, om det inskränker sig till att pappans enda roll i
familjen har varit att misshandla. Finns det däremot kvalitéer i relationen
mellan barnet och pappa, så gäller det att bygga på de kvalitéerna. Men där
tycker jag att det finns betydande skäl att vara, att ha en terapeut, sätta in
stödjande och terapeutiska åtgärder. Det tycker jag.
Maria: För vem?
__________
248

Enligt Isdal och Råkil (2001) tenderar män med en våldsproblematik att förklara och
förhålla sig till sitt eget våld på ett sätt som tar bort ansvaret från dem själva och därmed
bidrar till att våldet fortsätter. De fyra mest karaktäristiska sätten att förhålla sig till våldet är osynliggörande, externalisering, förnekande/bagatellisering samt fragmentering.
Se även Isdal (2001); Råkil (2002).
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För pappan, om vi nu talar pappa och barn här, men naturligtvis också för
barnet. Barnet måste få hjälp att bearbeta dessa hemska upplevelser.
Denna informant fokuserar även tydligt på våldsutövande fäders inre och ger
mer utförliga bilder av dessa fäders känslor och tankar och av vad våldet kan
betyda för deras förhållningssätt till umgänge med barnet:
Maria: Varför funkar det [umgänget] inte?
(paus) Vi antar, att mamman har fått vårdnaden […] och pappan har […]
utövat våld emot mamman. Vilket han i och för sig medger, men som han
samtidigt bagatelliserar. För det liksom ingår ju. ”Så djävla farligt var det
väl inte.” Men så får mamman i alla fall enskild vårdnad. ”Därför att den där
djävla domstolen bara tror på henne. Det är ingen som tror på mig”. Domstolen och familjerätten för all del har ju överreagerat på det som nästan inte
var något. Knappt ett skrubbsår ens. Vilket i sin tur då leder till att han...
förmår inte […] upprätthålla det här umgänget med barnet. Därför att […]
han känner sig ständigt ifrågasatt. Och han konstrar hela tiden. Han ska han
en annan sorts umgänge. Söker hela tiden efter... någonting annan än det
som han får. Och det i sin tur gör ju det att han... förlorar egentligen intresset
för barnet. Och barnet förlorar intresset för pappan. ”Umgänge med den där
djävla gubben.” För han bryr sig inte, för det handlar ju, umgänget är bara
till för att rättfärdiga. Det är bara ett rättfärdigande hela tiden.

Den separerade kärnfamiljen eller kvinnomisshandel
De mönster som diskuteras i de föregående avsnitten kan tolkas som ett uttryck
för vilken diskurs som i störst utsträckning präglar informantens tal om sitt arbete: den separerade kärnfamiljsdiskursen eller kvinnomisshandelsdiskursen. I den
förra förutsätts relationen som föräldrar fortsätta efter separationen. Berit pratade exempelvis om att hon har ett ”pedagogiskt ansvar” då hon möter föräldrar:
Berit: […] då kan jag göra ett break ibland och säga, ”nu ska jag rita den här
bilden, och tala om för er att så här ser det ut i en schysst, fungerande familj”
till exempel, jag har några sådana bilder jag brukar rita, ”så här fungerar ni
och det här mår era barn dåligt av. Så försök att återupprätta kommunikation
mellan mamma och pappa”, till exempel, ”det är där besluten ska tas. Du
pappa, ska inte ta besluten med barnen och lämna mamma utanför, utan det
är ni som ska bestämma om tider och dagar och så ska ni tala om för barnet
vad som gäller”.
Maria: Just det. Det med föräldraansvaret?
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Berit: Ja, ja, precis. Jag brukar prata om ett vuxenlag och ett barnlag, för att
knyta an till pappors språk om fotbollslag (skratt).
Trots att parrelationen har upphört förutsätts fadern och modern fungera tillsammans som ett ”vuxenlag”. Att relationen som föräldrar ”bör” vara i stort sett
opåverkad av separationen understryks ytterligare av den förståelse av lagstiftningen som vissa informanter uttrycker, av vad gemensam vårdnad innebär. Frida talar till exempel om att det i princip inte är någon skillnad mellan det föräldraansvar som fäder och mödrar delar medan parrelationen/äktenskapet består och
det som de delar vid gemensam vårdnad. Hon säger så här om frågan om barns
trygghet vid umgänge:
Frida: Det ingår ju i föräldrars ansvar, när man har gemensam vårdnad också, att är det för mycket galenskap så får man ju se till att hindra farsan att ha
barnen, om han är full eller så, eller morsan också för den delen. Du tänker?
Det kan ju... Gemensam vårdnad bygger på ett gemensamt föräldraansvar.
Och då tänker jag att precis som i ett bestående äktenskap, så är det föräldrars sak att hantera det så klokt som möjligt. Ribban för att samhället ska
lägga sig i vad folk gör i äktenskapet, med sina barn, är ju väldigt hög om
man säger så. Och jag tänker att man får tänka likadant... när det gäller
separerade föräldrar.
Föräldraansvaret är gemensamt och har man gemensam vårdnad förändras detta
i princip inte av att parrelationen upphör eller av att fäders och mödrars boenden
och vardagsliv är fysiskt separerade från varandra. Enligt detta resonemang har
till exempel en mor samma ansvar för barnens välbefinnande som om hon fortfarande levde med barnens far, och det gemensamma föräldraansvaret och den
gemensamma vårdnaden innebär att parrelationens avslutning och rumslig distans inte bör ha någon betydelse. På så sätt tenderar vissa av informanterna att
följa juridikens logik i förståelsen av ”separation”: att separation betyder upphörande av parrelationen/äktenskapet. Frågan om livssituationen som helhet får
därmed inte någon framskjuten plats.
I kapitel tre diskuterar jag Carol Smarts forskning och hennes kritik av grunden för the Children Act (vilken på många sätt liknar grunden för Föräldrabalken): medan skilsmässan eller separationen antas innebära ett brott i relationen
mellan de vuxna, antas relationerna mellan vuxna och barn fortgå nästan som om
ingenting har hänt. Två uppsättningar relationer förutsätts därmed vara oberoende av varandra (Smart 1999, 101). Den förståelse de ovan citerade familjerättssekreterarna ger uttryck för tydliggör den separerade kärnfamiljens implikationer ytterligare: faderns och moderns parrelation och föräldraskapsrelation hålls
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starkt isär och ett gemensamt föräldraskap förutsätts kunna existera oberoende
av parrelationen.249 Separerade föräldrar förväntas med andra ord kunna skilja ut
en aspekt av sin tidigare relation så att den kan fortgå i stort sett som om ingenting har hänt (Figur 5) 250:

Figur 5
Denna fortsatta (köns)relation framstår som i princip oupplöslig (åtminstone under barnets barndom). Informanterna tenderar (som sagt) att tala om sitt uppdrag
med utgångspunkt i den norm jag skisserar i kapitel tre, den separerade kärnfamiljen. Uppdraget formuleras som att bevaka barns rätt till tillgång till båda sina
föräldrar och att bidra till att föräldrar kan utöva ett gemensamt föräldraskap.
Liksom i den offentliga politiken är utgångspunkten biologiska band – blods__________
249

Detta tycks betyda att de aspekter av människors relationer som förknippas med parrelationen (som sexualitet) kan uppfattas som svåra att diskutera i arbetet med ”separerade par”. En av informanterna sa t. ex. att det är skillnad mellan att göra adoptionsutredningar – då kvinnan och mannen har en pågående parrelation – och att göra vårdnadsoch umgängesutredningar när det gäller ”intima” frågor: ”det kan ju kännas ibland som
att... ’kan man fråga det när de här nu faktiskt har separerat och inte alls ska ha någon
relation mer, utan bara som föräldrar?’ Att det liksom kommer för nära och kan upplevas
som kränkande”. Isärhållandet av parrelationen och föräldraskapsrelationen kan alltså
tänkas göra det svårare att ställa frågor om sexuella kränkningar.
250
Kirsti Kurki-Suoino (2000) har dragit liknande slutsatser när det gäller tänkandet bakom lagstiftningen i Finland och menar att den finska lagstiftningen ställer betydligt högre krav på samarbete mellan föräldrar som delar vårdnaden än vad den engelska lagstiftningen gör då föräldrar delar föräldraansvar (parental responsibility).
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band – mellan föräldrar och barn. Det här bandet mellan föräldrarna och barnet
gör att det gemensamma föräldraskapet i princip inte kan upphöra och det gäller
oavsett hur eventuella nya familjekonstellationer ser ut:
David: Det kan vara två släkter som slåss. Det kan vara två nya familjer som
slåss också. Den nya frun och den nya mannen. Dragkamp. Då kan det vara
en väldigt stor vits att kalla de här föräldrarna ihop. I stället för att ta dem
var för sig. Därför att det är de här två som har barnet ihop. Det är de som
måste fatta beslut. Hon kan inte sitta där med sin nye man och han med sin
nya fru. För de kan försvinna, de blir aldrig föräldrar till det här barnet.
I kvinnomisshandelsdiskursen förutsätts dock våldet ha implikationer för det gemensamma föräldraskapet efter en skilsmässa eller separation. Det finns inte samma förväntan om att fäder och mödrar ska kunna skilja ut en aspekt av sin relation till varandra: även om parrelationen upphör förutsätts fäder (ofta) fortsätta
utöva våld genom det gemensamma föräldraskapet (Figur 6):

VÅLD

Figur 6
Informanter som genomgående använder kvinnomisshandel som tolkningsram
tydliggör hur den undergräver den separerade kärnfamiljen som norm. Idén om
ett gemensamt föräldraskap separerat från parrelationen ifrågasätts när det gäller
fall där fadern utövat våld mot modern: en mer sammanhållen förståelse av olika
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aspekter av relationen mellan (den våldsamma) fadern och (utsatta) modern impliceras, och därmed också av tiden före och efter separationen.

Den symmetriska familjemodellens logik
Såväl de två skilda utgångspunkterna för arbetet som familjerättssekreterare som
den relativa homogeniteten i materialet då informanternas tal om barn sätts i
fokus, kan delvis förstås som en fråga om utbildning och arbetssituation. Samtliga informanter pratade om att de inte hade med sig någon kunskap alls om våld i
parrelationer från sin yrkesutbildning. De informanter som genomgående använder sig av kvinnomisshandel som tolkningsram för våld i parrelationer pratade
om att de under 1990-talet genomgått särskilda utbildningar i ämnet, medan övriga informanter presenterar en bild av mer sporadiskt förekommande utbildningstillfällen, om några alls. De tre förmedlar också att de (av olika skäl) har
utrymme att fokusera ”kvinnomisshandel” i sin vardag.251
Att mönstret i materialet delvis är en fråga om utbildning understryks av den
bild som informanterna ger av barns situation. Trots diskussionen om barnen i
Kvinnofrid (se kapitel fyra) har den forskningsbaserade kunskapen om barn i
familjer där mannen/fadern är våldsam mot kvinnan/modern inte spridits genom
organiserade utbildningsinsatser i samma utsträckning som kunskapen om ”kvinnomisshandel” (jfr. SOU 2001:72). Därför är den relativa homogeniteten i informanternas bilder av barnens situation inte så förvånande.
Mönstren är dock inte endast en fråga om utbildning och/eller arbetssituation. Isärhållandet av fäders våld mot mödrar och fäders våld mot barn kan tolkas
som uttryck för den separerade kärnfamiljsdiskursens genomslag i intervjumaterialet och för den symmetriska familj som är modellen för (den separerade) kärnfamiljen (jfr. Young och Willmott 1973). I denna modell för familjerelationer är
båda föräldrarna lika viktiga och de bör dela föräldraskapet; relationen mellan
föräldrarna och relationen mellan barn och föräldrar förutsätts (som sagt) kunna
vara oberoende av varandra (Smart 1999). Schematiskt kan den modellen illustreras så här (Figur 7):

__________
251

Av anonymitetsskäl kan jag inte diskutera arbetssituationen i detalj. Med tanke på den
variation som denna relativt lilla informantgrupp – tio informanter från åtta arbetsplatser
– visar upp bör utbildning om våld, arbetsorganisation och -metoder, samt konsekvenser
för brukare – fäder, mödrar och inte minst barn – bli föremål för mer ingående studier.
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Figur 7
Följer man denna logik förutsätts en fars relation till partnern – i vilken han utövar våld – vara oberoende av hans relation till barnen och vice versa. Det isärhållande av fäders våld mot mödrar och fäders våld mot barn som överlag präglar
intervjuerna kan tolkas som att en mer sammanhållen förståelse av fäder som
använder våld endast har ett begränsat genomslag bland familjerättssekreterarna.
Den diskurshierarki som kommer till uttryck i den offentliga politiken (kapitel
fyra) framträder än tydligare i intervjumaterialet från familjerättssekreterarna.
För att sammanfatta: informanterna sätter antingen den separerade kärnfamiljen i fokus, eller kvinnomisshandel. Om fäders våld konstrueras som en central fråga för arbetet som familjerättssekreterare är det våld mot medföräldrar,
inte mot barn. Familjerättssekreterarna tenderar att utgå ifrån att fäder som är
våldsamma mot mödrar inte är våldsmamma mot barn (även om de kan vara det
i vissa fall). Det barn som enligt informanterna är deras uppdragsgivare framstår
inte som ett direkt utsatt barn.
Hur ska de mönster som beskrivs i det föreliggande kapitlet förstås? Varför
aktualiserar inte informanter med kvinnomisshandel i fokus alla aspekter av det
perspektiv som förs fram i Kvinnofrid? Det är frågor för det kapitel som följer
härnäst.
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8. Kön, ålder och föräldraskap(ande)
Hur kan man förstå de mönster jag pekar på i det föregående kapitlet: att familjerättssekreterarna antingen sätter den separerade kärnfamiljen i fokus, eller kvinnomisshandel; om fäders våld konstrueras som en central fråga för arbetet som
familjerättssekreterare är det våld mot medföräldrar, inte mot barn? I följande
kapitel fördjupas analysen av vad konstruktioner av kön, släktskap och ålder
betyder för familjerättssekreterares hantering av fäders våld.
Inledningsvis knyts de olika förhållningssätten till fäders våld mot mödrar/
medföräldrar till konstruktioner av professionalitet. Vidare diskuteras informanternas individuella professionella projekt så som de kommer till uttryck i deras
presentation av sig själva i intervjusamtalen med mig. Därefter flyttas fokus till
konstruktioner av föräldraskap. Här pekar jag även på de implikationer könade
förståelser av föräldraskap har för barns ”plats” i familjen och för förståelser av
familjerelationer överhuvudtaget. Därnäst följer ett avsnitt om konstruktioner av
barn och vuxna och en diskussion om utsatta barn som subjekt/aktörer i de familjerättsliga processerna. Kapitlet avslutas med två mer övergripande avsnitt. Det
första handlar om hur föräldraskap skapas i informanternas tal om detsamma,
och vilka ramar familjerättssekreterarnas tolkningspraktiker sätter för förståelser
av våldsutövande fäders föräldraskap och barns och mödrars situation. Det andra
sammanfattar analysen i den tredje empiriska delen (kapitel sju och åtta) samt
återknyter till den kontext som rekonstrueras i den första empiriska delen (kapitel tre och fyra).

Familjerättssocionomering och hanteringen av fäders
våld
Bestemte handlingsforløp kan ha bestemte egenskaper og assosieres med
bestemte plott og roller, vi kjenner igen ulike genrer når vi møter dem. Som
gode lesere vet vi mye om hvem som er skurker og helter, og om de dominerende plott i kjente genrer eller fortellingstyper. (Frønes 2001, 95)
Inledningsvis vill jag återknyta till resonemanget i avhandlingens inledande kapitel om att familjerättssekreterarnas tal om sin praktik kan förstås som en del av
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deras individuella professionella projekt, det jag kallar familjerättssocionomering. Min utgångspunkt är att informanterna (det gäller både mödrarna och familjerättssekreterarna) försöker presentera sig själva för mig (och sig själva) på ett
sätt som skapar en för dem acceptabel självbild och en bild som kan ge bekräftelse från andra, som mig och eventuella framtida läsare av avhandlingen. Då familjerättssekreterarna etablerar och försvarar sig själva som innehavare av moraliskt acceptabla identiteter är det en professionell identitet som står på spel. De är
intervjuade i egenskap av just familjerättssekreterare, och jag förstår den talar-/
berättarpositionen som central för såväl intervjuernas struktur och innehåll, som
för min egen tolkning av vad informanterna gör när de talar som de gör. Forskningsintervjun kan i en mening förstås som en kontext där informanterna gör
organisation och profession. Detta betyder att när informanterna från den här
intervjugruppen gör kön, släktskap och ålder, gör de också organisation och profession och vice versa (se vidare kapitel ett).
I presentationen av sig själv kan berättelser användas strategiskt. Jag utgår
här bland annat från Ivar Frønes som menar att normer inte i första hand kommer
till uttryck i form av abstrakta generella principer, utan framträder för aktörer i
form av berättelser (Frønes 2001, 87). Normativa förståelser av handlingar är
ofta baserade på var i ett förlopp man är: inte på vad man gör, utan när man gör
det man gör. Till exempel får handlingen att tillåta eller stoppa barnens umgänge
med fadern olika betydelse beroende på om den utförs innan eller efter att dagis
anmäler misstankar till socialtjänsten om att han misshandlar barnet.
Det finns en mängd sätt att analysera hur berättelser byggs upp och här fokuseras en aspekt, berättelsens intrig (plot).252 Begreppet refererar till den meningsstruktur, eller poäng, som binder ihop en viss berättelse och gör den intersubjektivt förståelig (Frønes 2001, 91ff; Søndergaard 2000, 78).253 Intrigen avgör vilka
händelser som ingår i berättelsen och klargör hur olika handlingar och händelser
bidrar till berättelsen som helhet (se Polkinghorne 1995, citerad i Søndergaard
2000, 78). I vissa fall kan familjerättssekreterarnas berättelser tolkas som (delvis) präglade av kulturellt väletablerade intriger, till exempel hjältehistorier eller
att växa och mogna (se Finnegan 1998, 10). I det här sammanhanget kommer
dock berättelsernas intriger framförallt till uttryck som ett underliggande normativt tema och förklarande logik (jfr. Finnegan 1998, 10).
Olika berättelsers intriger skiljer sig åt och samma handling kan värderas på
__________
1

För en diskussion av olika sätt att närma sig berättelser och berättelsers struktur, se t.
ex. Finnegan (1998); Mishler (1997); Søndergaard (2000, 77ff).
2
Søndergaard påpekar att intrig är ett mer statisk och ”punktuellt” fokuserande begrepp
än storyline, vilket har helheten, förloppet, processen som fokus (Søndergaard 2000,
78).
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olika sätt beroende på i vilken berättelse man ”är”. Ett exempel: handlingen att
tvinga barn till något i vardagen, som att gå och lägga sig en viss tid, eller sätta på
sig vissa kläder, får olika mening och värderas olika om berättelsens intrig är
barnets utveckling där ett ”trotsigt” beteende kan höra till en viss fas i utvecklingen och något som vuxna måste hantera, eller om intrigen är en förälders behov av fullständig kontroll över alla detaljer i ett barns liv och ett systematiskt
missbruk av vuxenmakt. Olika intriger ger olika anvisningar för tolkning och
genom berättelsens intrig får vi instruktioner om hur en rad separata handlingar
och händelser ska tolkas och värderas: de får mening för att de är delar av en
större helhet (Frønes 2001, 95). Intrigerna kan därmed förstås som en form av
(normativa) tolkningsramar (se Søndergaard 2000, 77).
Aktörer som ingår i berättelser får mening och tilldelas motiv: aktörers roller
och intentioner förstås olika i olika intriger.254 Berättelsens intrig och dramaturgi
kan alltså användas för att legitimera handlingar (Frønes 2001, 92ff), till exempel handlingen att stoppa ett umgänge mellan barn och far. Genom att göra anspråk på ett grundled – det eller de led som i berättelsen förstås som fundamentala för det fortsatta förloppet – kan man göra anspråk på hela berättelsen och
medföljande hjälteroll. Ett gundled kan vara att man upptäcker att fadern misshandlar barnet. Genom att tilldela sig själv en specifik roll – till exempel mamman som försöker skydda barnet – kan man försöka definiera berättelsens intrig.
Vidare kan olika aktörer ha sina egna uppfattningar om berättelsens intrig, och en
kamp om tolkningen av en handling – som handlingen att stoppa ett barns umgänge med sin pappa – kan därmed ses som en kamp om vilken berättelse, vilken
intrig, handlingen ingår i (jfr. Frønes 2001, 95). Här ger jag ett exempel på hur
intrig använts som redskap i analysen av intervjuerna, för att sedan återkomma
till temat i kapitel nio.

Erfarenhet som familjerättssocionomering
Olika förståelser, såväl av våld som av våldets plats i arbetet med utredningar
och samarbetssamtal, flätas samman i informanternas tal om sin praktik (se kapitel sju). I vissa intervjuer uttrycks flera förhållningssätt till våld parallellt: ett
genom ett principiellt och hypotetiskt tal om hanteringen av fäders våld, ett annat
genom informantens erfarenheter – tolkningar i form av berättelser om konkreta
ärenden i den egna vardagen. Detta mönster exemplifieras av en informant som i
det principiella talet om våld betonar de psykologiska konsekvenserna av våld
för den som är utsatt – att ”ett slag kan skapa skräck i åratal” – och frågan om
”hur grovt” och ”hur många gånger” framstår i den här intervjun inte som lika
__________
254
Med ett mer poststrukturalistiskt språkbruk: olika intriger skapar olika subjektspositioner, se Hertzberg (1999, fotnot 5); Søndergaard (2000, 66ff).
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relevant som i intervjuerna med en del andra informanter. Med utgångspunkt i
det principiella talet och hypotetiska resonemang kan intervjun tolkas som att
informanten etablerar och försvarar sig som innehavare av en moraliskt acceptabel professionell identitet genom att fästa uppmärksamheten på våldets konsekvenser för utsatta mödrar.
Genom berättelserna om hanteringen av konkreta ärenden förmedlas en annan bild. Då jag frågade om det är någon skillnad på relationer där fadern använt
våld mot modern, och relationer där det inte förekommit våld, svarade informanten så här:
Ja, det... det är en klar skillnad.
Maria: Och vad är den skillnaden?
Skillnaden är rädslan. Jag håller just nu på att arbeta med ett föräldrapar,
som jag träffade för ett år sedan. Då satt mannen fortfarande på kåken. […]
han hade varit på oss under fyra, fem, sex, sju månader och ville ha ett
samtal, med sin före detta hustru. Vi styrde undan så länge vi kunde […]
Men i alla fall blev det ett samtal inför hans förestående frigivning som
inträffade […]. Och mannen kom och han vill ha ett avtal. Om umgänge.
Det fick han nu inte. Okej, vi visste ju bakgrunden, grov misshandel och
våldtäkt mot hustrun. […] Men i alla fall så kom han ut och hade då ett
besöksförbud, han uttalade hotelser i rummet när vi satt i samtal. Poliser
hade han med sig dessutom. Så att... det var något uppskruvat. (paus) Idag...
båda föräldrarna, kvinnan också, är helt enig med honom att de ska upprätta
ett avtal. Allt har funkat enastående. Och killen har själv, när han var uppe
förra året, då hade han inte gjort någonting. Vid det samtal jag hade med
honom, i början av […], då hade han tagit på sig skulden för alltihop. Missbruk, misshandel, våldtäkt, rubbet. Så visst, det händer ju alltså. Nu är han
på jättegod väg alltså. Han har inte brutit sina besöksförbud, eller överträtt
någonting.
Maria: Han har ändå haft besöksförbud under hela perioden så att säga?
Nej. Fram till […]. Han har inte gjort någon... ”nej, jag åker inte dit. Fan,
det vågar man ju inte”, säger han. Alltså, insiktsfullt på något sätt. En kille
som är svårt skadad av droger.
Maria: Hur tror du den situationen var för den kvinnan? Ni hade dem ändå
i samma rum där?
Ja förra gången. Ja, den var ka, den var fruktansvärd. Och det kändes ju i
rummet. Det vibrerade av hennes rädsla. Idag är hon inte rädd längre.
Maria: Men hon gick ändå med på att träffa honom?
Ja, hon gick med på att träffa honom.
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Maria: Varför gjorde hon det tror du?
Av rädsla. Och rädslan som motiv till att träffa... ja, nu har jag inte varit med
på några avrättningar, men det sägs ju det... att dödsdömda har en tendens
att liera sig med bödeln. Så är det säkert.
Maria: Var det lämpligt att ha dem i rummet?
Ja, vi kan inte bedöma situationen innan. Hon gick ju med på det. Vi frågade
henne om det var okej, hon sa att det var okej. Vi hade inget samtal med
henne innan. Men efter det så hade vi ett samtal.
Citatet kan läsas som att här omtalas ett tillfälle då informanten själv direkt bidragit till att försätta en redan mycket utsatt mor i en väldigt påfrestande, skrämmande och destruktiv situation. Informanten förmedlar en bild av sin hantering
av våldets konsekvenser som en ”icke-hantering”: att inte aktivt förhålla sig till
de långtgående konsekvenser våldet sannolikt fått (enligt det principiella talet),
att inte i förväg försöka skapa sig en egen bild av huruvida ett gemensamt samtal
är lämpligt eller inte, och så vidare. Trots det menar jag att citatet också handlar
om professionalitet: informanten presenterar sig som en professionell familjerättssocionom och gör det genom sin berättelse med dess specifika intrig.
Efter att ha börjat sitt svar på min uppföljningsfråga med att lyfta fram utsatta mödrars rädsla inleder familjerättssekreteraren berättelsen: ”Jag håller just nu
på att arbeta med ett föräldrapar…”. Denna berättelse handlar om hur den ”då”
mycket rädda modern ”nu” inte längre är rädd, hur den ”då” våldsamma fadern,
”nu” är insiktsfull och tar på sig det fulla ansvaret för sitt tidigare beteende, och
slutligen om hur detta till synes hopplösa fall, där fadern tidigare var så farlig att
han behövde poliser med sig till mötet på familjerätten, nu fungerar utmärkt så
att både en genuin överenskommelse mellan föräldrarna och ett avtal är inom
räckhåll. Berättelsens intrig är den lyckade insatsen från familjerätten – från informanten själv. Talet om moderns rädsla används inte för att framhäva våldets
konsekvenser för utsatta kvinnor utan för att framhäva den lyckade insatsen: ”då”
var hon så rädd så att rummet vibrerade, ”idag är hon inte rädd längre”. Berättelsens lyckliga slut legitimerar den icke-handling som kan framstå som problematisk om berättelsens intrig varit en annan. Min och informantens dialog kan exempelvis förstås som en kamp om tolkning: om hur handlingen att genomföra det
första gemensamma samtalet ska uppfattas. Den uppföljande frågan med fokus
på den utsatta moderns upplevelse – ”hur tror du den situationen var för kvinnan”
är ställd med utgångspunkt i en annan tolkningsram för ett professionellt bemötande och kan förstås som ett försök att koppla informantens handlingar till en
annan intrig.
I berättelsen ovan konstrueras professionalitet inte som att hantera konse-
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kvenser av våld, utan att bidra till överenskommelser mellan föräldrarna (oavsett
historia). I materialet finns flera liknande exempel på hur konstruktioner av och
konstruerandet av professionalitet legitimerar ett sådant icke-hanterande av fäders våld mot mödrar.

Professionalitet som (köns)neutralitet?
Den norm för professionalitet som dominerar materialet som helhet kan sägas
utgå från (köns)neutralitet. Samtliga informanter förhåller sig – om än på lite
olika sätt – till ett professionellt ideal som innefattar distans, objektivitet och
(köns)neutralitet.255 Berit talar exempelvis om partiskhet som något man bör ”komma runt” i utredningssituationen. Som utredare är hon ”väldigt neutral” i sitt
förhållningssätt och hon säger att båda (parterna) ”har rätt att uttrycka sin åsikt”:
Berit: Sedan gör ju inte jag... i samtalet gör ju inte jag någon värdering av
det jag hör. Utan båda har ju rätt att uttrycka sin åsikt. Under det här informationsinsamlandet så är jag, alltså väldigt neutral i mitt förhållningssätt.
[…] Så att under det här informationsinsamlandet så har båda rätt att uttrycka sin åsikt. Skulle pappa inte sitta i rummet när jag pratar med mamma
om det våld som har förekommit där, då skulle han ju lätt kunna tro att jag
bara köper hennes version av allt som har hänt. Men eftersom han sitter i
rummet och jag […] kommer att prata med honom om samma sak, så kommer jag runt partiskheten. Sedan, det jag hamnar i sedan då, när jag är färdig
med informationsinsamlandet, det är att jag ska göra någon slags bedömning av vad som är bäst för deras barn. Och då, då händer det ju att jag säger
att på grund av det våld som har förekommit i familjen, så är det inte lämpligt att de här föräldrarna träffas i samband med överlämnande, hämtning
och lämning till exempel.
Informanten förutsätter att ett neutralt förhållningssätt – där hon inte gör någon
värdering av det hon hör då hon hör det – ger henne bättre information under det
informationssamlande som ingår i utredningsarbetet. Det neutrala informationssamlandet blir med andra ord förutsättningen för att hon ska kunna göra en riktig
bedömning av vad som är bra för barnet i fråga. Hon beskriver också hur hon
organiserar sitt arbete så att hon kan undvika misstankar om partiskhet. I andra
delar av intervjun benämner hon fäder och mödrar som ”parter på lika villkor” i
mötet med henne, implicit även när det finns en historia av våld från fadern. Att
__________
255

Här finns paralleller till Carin Holmbergs och Christine Benders studier av hanteringen av mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten, se Holmberg och Bender (1998); Bender (1999, 99).
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fadern misshandlat modern hålls som irrelevant för deras respektive situation
under utredningen och i möten ansikte mot ansikte med en utredare som är ”väldigt neutral i sitt förhållningssätt”. Neutralitet konstrueras alltså som professionell oavsett vad parterna har för inbördes (makt)relation och situation utanför
samtalen med utredaren. Partiskheten informanten vill undvika handlar i citatet
ovan om att ta parti för den utsatta modern. Arbetssättet att ha båda parterna
närvarande samtidigt tycks vidare vara bra särskilt i relation till fäder: de får inga
fantasier om att hon tar parti för modern. Trots att förhållningssättet presenteras
som (köns)neutralt av informanten, ser jag det i sitt sammanhang som i första
hand anpassat till våldsutövande fäders situation och upplevelser (jfr. Holmberg
och Bender 1998, 121). Neutralitetsprincipen kan förstås som dolt könsrelaterad
(se vidare nedan).
En del informanter gör alltså (köns)makt och våld irrelevant för utredningssammanhanget. Som framgår av föregående kapitel gör vissa andra informanter i
stället (genomgående) fäders våld och maktasymmetrin mellan offer och förövare till en central fråga. De tar explicit parti för ”misshandlade kvinnor”. I dessa
intervjuer kan tanken om ”opartiskhet” presenteras som problematisk:
Heidi: Det här med att vara opartisk i utredning […] Och andra sidan tänker
jag, det [våld] är ju ett brott. […] Det hör ju till vår socialarbetarroll att
stötta de som inte har det så bra. Och då kanske båda två har det dåligt, men
kvinnan har det sämre […] Och det är inte vår sak att sitta där och säga att
allting ska väga jämt inte […]. Det är ju som en konstlad situation att tro att,
att vi måste vara likadana mot båda två. Helt och hållet. Om vi stöttar henne
måste vi också stötta honom lika mycket.
Det finns dock en dubbelhet hos dessa informanter. Exempelvis talar Cecilia å
ena sidan om att det är lätt att se utsatta kvinnors situation och behov. Hon sa
också att hennes empati för kvinnorna gör att männen ibland kan tycka att hon tar
parti. När hon å andra sidan pratar om att vara en professionell utredare innebär
professionaliteten att hon skildrar ”bådas verklighet och bådas uppfattningar”:
Cecilia: […] För givetvis, jag ska vara neutral om det blir en vårdnadsutredning och allt det här, jag ska skildra bådas verklighet och bådas uppfattningar då. Så det är någonting som... vi har handledning och sådant som jag kan
lyfta upp det i om jag tycker att det skulle bli jobbigt eller... […] Jag är ju
redskapet, så det är klart att det går aldrig att skilja åt på något sätt. Jag är ju
inbegripen i det hela. Sedan tycker jag nog att jag, i mitt arbete överhuvudtaget, jag är väldigt strukturerad på något sätt och håller isär bitar, men man
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kan ändå inte bortse ifrån att man blir känslomässigt inblandad. Man är ju
ingen robot liksom då. Men... just att ändå, vi ska utföra ett professionellt
jobb. Det är ju liksom... skildra liksom, ja, två parter ändå då.
I förhållande till neutralitetsnormen blir stödet till utsatta mödrar problematiskt:
att visa empati kan leda till ”att ta parti” och bli ”oprofessionell”. Informantens
strategi för att presentera sig som professionell, trots empatin för misshandlade
kvinnor, är att prata om att hon är ”väldigt strukturerad” och ”håller isär bitar”.
Empati kontrasteras mot ”opartiskhet” och att göra ett professionellt jobb som
utredare. Kontrasteringen kan tolkas i linje med Ulla Johanssons (1997, 283ff)
resonemang om att värden och egenskaper som är förknippade med män och
manlighet, exempelvis rationalitet och distans – som med Connell (1995) kan
förstås som kopplade till en historiskt specifik form av hegemonisk maskulinitet
– uppvärderas i den svenska offentliga sektorn, medan de som förknippas med
kvinnor och kvinnlighet, till exempel känslor och närhet, nedvärderas.256
Neutralitet tycks vara särskilt starkt kopplad till situationen som utredare. I
materialet som helhet finns ett otal exempel på hur rollen som utredare kontrasteras mot rollen som hjälpare och/eller behandlare, vilka till skillnad från utredaren kan ge stöd till utsatta kvinnor.257 Ett av de teman jag tog med mig från intervjuerna med de våldsutsatta mödrarna till intervjuerna med familjerättssekreterarna (se kapitel två) var vissa mödrars starka kritik av just familjerätten, att
mötet med den var det ”värsta” under hela separationsprocessen. I stort sett samtliga familjerättssekreterare fick frågan om de har några tankar om vad detta kan
bero på. Särskilt informanterna med den separerade kärnfamiljen i fokus lyfte då
fram rollen som utredare. David kan illustrera hur neutralitet kopplas till just
utredarrollen:
Maria: […] jag har hört en del [familjerättssekreterare] som jag har intervjuat prata om, det här med att man, apropå frågor om våld, att hur det nu
än är så måste man vara neutral […] Som myndighetsperson så att säga.[…]
Jag vet inte om du känner igen det?
David: Jo, jag tror jag förstår vad de syftar på. […] jag kan tänka mig att det
är en sådan situation att jag kommer som förälder till oss och säger att det
__________
256

Dikotomin offentligt/privat – föreställningar om det offentliga respektive det privata
som organiserade utifrån skilda logiker och normer – kan alltså förstås som en könsdikotomi, se Pateman (1989).
257
Distinktionen mellan utredning och behandling är dock inte oproblematisk: det är inte
vattentäta skott mellan utredning och samarbetssamtal, vilka presenteras som behandling. Vidare görs neutralitetsprincipen i vissa fall central även för rollen som samtalsledare i samarbetssamtal. Se även Eriksson (2001b); Socialstyrelsen (2000).
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förekommit våld […] vi säger vid ett samarbetssamtal. Och så är den andra
parten där också. Och så säger den ena att det förekommit våld, jaha, och att
vi då intar en neutral hållning så till vida att jaha, ”är det så?” frågar man
den andra personen. Och så nekar den då. Och att vi då kanske förhåller oss
på ett neutralt sätt, bland annat att vi inte tar ställning för att det är så eller
så. Det kan jag tänka mig att det är det man syftar på. [—]
Maria: Men om det kommer upp i en vårdnadsutredning då? Blir det samma förhållningssätt där?
David: Ja, ja. Men då måste jag, som vi pratade om tidigare, är det inte
anmält, anmäl det då för guds skull. Är det anmält, och inte åtalat, eller inte
ens utrett, det är också en jädra besvärlig sits. Är det utrett och det är beslutat att det inte finns grund för åtal, okej. […] Om det är så, att det är anmält,
utrett och det har inte blivit något åtal, brott kan inte styrkas, okej, då måste
jag ändå göra en självständig bedömning i slutändan. Samtidigt som jag
måste hålla i minnet att det finns inget åtal. Och då hamnar jag i en delikat
sits, för så blir man överprövningsmyndighet, liksom att jag sätter mig över
domstolen då. Och polisen och åklagare och allihopa. Men det kan hända att
jag ändå gör den bedömningen. Men det är jädrigt grannlaga.
Maria: Ja, för du ska ju ändå se till risken att det här barnet far illa.
David: Ja.
Maria: Så man måste våga göra det och säga att ”ja domstolen har inte
dömt här”...?
David: ... Domstolen har inte dömt, det har inte ens väckts åtal, jag gör
bedömningen att det sannolikt har hänt någonting ändå. Tas då det upp i
domstolen, ”jaha, vad grundar du det på då?”. Under vittnesed. ”Ja, jag har
en känsla av att det är så”. Alternativt, jag bedömer som att det inte har
förekommit.
Maria: För jag undrar hur man tänker omkring att vara neutral när det
handlar om våld. Det är det som jag inte riktigt förstår hur...
David: ... Alltså, om det inte finns något konstaterat brott, så måste ju jag
under själva utredningen behandla båda parter schysst. Vilket inte innebär
att jag till slut också måste ifrågasätta deras olika, jag kanske måste ifrågasätta båda parter. Träffar jag parterna var för sig, är det inte säkert att ena
parten ser att jag ifrågasätter den parten. Den parten ser inte heller att jag
ifrågasätter den. Och då kan man också uppleva oss som konstiga. Men vi är
inte i det läget behandlare. Vi är utredare. [—] Barnpsyk kan ju vara enrollerade för att uttala sig. De kan också vara inblandade utan att behöva uttala
sig. Och då går de in som behandlare på ena partens begäran. Det är en helt
annan sak än om man är utredare. Därför kan vi mycket väl uppfattas så.

257

I skuggan av Pappa.pmd

257

2007-01-29, 10:14

Maria: Om jag förstår det rätt så är det en del av utredarrollen som kan
uppfattas som kränkande?
David: Just det.
Maria: Då tänker jag, det som du säger om misshandlade kvinnor, att de är
så nedtryckta i skorna [—] hur kan man undvika att den här utredningen i
sig blir ytterligare en kränkning om man nu redan är så nerproppad i skorna?
David: Genom att vi behandlar dem schysst i och för sig va’, men som vi till
exempel, vill jag påstå att vi gör, vi frågar en sådan kvinna, ”har du stöd
någon annanstans ifrån?”.[…] ”Har du någon annan du kan prata med? Har
du någon socialsekreterare, har du någon vän, har du släkting, har du någon
annan, typ kvinnojouren? Har du någon sådan, som du någon kan prata
med?”. Därför att vi kan inte vara stödpersoner i det läget. Vi är utredare.
Men, sedan, det beror på hur utvecklingen, eller utredningen utvecklas. Det
kanske blir uppenbart att det är så här. Då tror jag också att utredarna förändras. Men i det första läget, så är det, så är det inte kul. Men det är också
fråga om vilka förväntningar man har på oss. Om vi är en socialt behandlande myndighet eller om vi är en utredande myndighet. Och våra roller är ju
olika. Alltså, familjerättare kan ju vara båda delarna beroende på vilket uppdrag vi har. Men i det läget så kan vi säkert upplevas som djävliga. Men då
säger jag att ”du kan inte förvänta dig det av oss. I det här läget. Utan skaffa
någon annan som kan backa dig”. Det är som att förvänta sig att åklagare, ja
åklagaren kanske var fel person, men att rådmannen skall vara stödjande.
Eller, vad man ska ta för exempel. Det är fel förväntan på oss. Åtminstone i
initialskedet. Sedan, jag menar, om vi får uppfattningen att... att det är precis som du säger och det här är verkligen farligt för dig och dina barn, så tror
jag att den personen kommer att märka det. Men innan man har kommit dit.
Maria: Första mötet liksom?
David: Ja. Så är det ju.. så är ju, våran skyldighet är ju att bemöta båda. Det
kan inte vara på något annat sätt. Som jag ser det.
Maria: Det ligger i utredningsuppdraget?
David: Ja.
Att vara ”opartisk” i meningen att inte ta ställning till eller inte agera efter mödrars berättelser om våld kan knappast sägas vara neutralt. Detta understryks bland
annat av informantens resonemang då frågan förs på tal i intervjun. I slutet av
citatet säger han att ”om vi får uppfattningen att... att det är precis som du säger
och det här är verkligen farligt för dig och dina barn, så tror jag att den personen
kommer att märka det”. Det ”neutrala” förhållningssättet i inledningen av en ut-
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redning kan förstås som att utgångspunkten är att det inte självklart är precis som
modern säger – farligt för henne och hennes barn – utan att familjerättssekreteraren först måste bli övertygad om att det är så innan han kan inta ett annat förhållningssätt till modern. Kommentaren kan tolkas som att informanten förhåller sig
till att det ”neutrala” förhållningssättet signalerar misstro. Samtidigt framställs
det som professionellt.
Frågan är vad ett sådant förhållningssätt betyder, dels för våldsutsatta mödrar i möte med utredare, dels för de barn vars intressen familjerättssekreterare är
satta att bevaka. Att förhållningssättet är djupt problematiskt i förhållande till
risken att barnet far illa synliggörs av ett citat från intervjun med Frida:
Maria: Med fokus på trygghet och säkerhet, så funderar jag på hur man
ska kunna få det tryggt för barnen. Om det nu blir umgänge, oftast, och
man inte har någon uppföljning... skulle man då till exempel kunna tänka
sig kontaktperson. Att man har övervakat umgänge? Om det är en sådan
[far] som blånekar? Och man vet inte hur det har sett ut? Och man vet inte
hur barnet har det?
Frida: Ja, men, ja... men det förutsätter ju att man då värderar... de berättelser som föräldrarna ger. Och då är det, då hamnar du ju i den här domstolen,
med två parter, vem ska man tro på? Nu ska inte vi göra det, det ska domstolen göra. Men vi ska utreda utifrån barnets behov. Och titta på barn och
föräldrar tillsammans och hela det här.
Informanten säger att familjerätten inte ska vara en ”domstol” på så sätt att de
”värderar” de berättelser de får från fäder och mödrar så att de med utgångspunkt
i moderns berättelse till exempel föreslår att umgänge ska ske med kontaktperson.258 Citatet kan dock förstås som att informanten förutsätter just att de ska
agera domstol: att inte säga att det behövs åtgärder för att trygga barnet (och
barnets mamma) är lika mycket att värdera och ta ställning som att säga att det
behövs.
Det neutralitetsideal som återkommer i vissa av intervjuerna innebär att det
är partiskt att ta modern på orden och (inledningsvis) handla med utgångspunkt i
hennes berättelse om våld, medan det är opartiskt att (inledningsvis) handla med
utgångspunkt i faderns nekande. För att dessa informanter ska förhålla sig till
våldet som en realitet måste de först bli övertygade, därför är det oundvikligt att
det ”i det första läget, så är det inte kul” för våldsutsatta mödrar att möta familjerätten. Här är det inte ett risktänkande som slår igenom, utan brottmålens krav på
__________
258
Liknande resonemang – att familjerättens uppgift inte är att ”agera domstol” – förekommer också då sexuella övergrepp kommer på tal.
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bevis: den misstänktes (faderns) intressen och rättssäkerhet hamnar i fokus, inte
skydd av barn eller barnets och moderns intressen. På så sätt kan professionalitet
som neutralitet öppna för en praktik som upprätthåller asymmetriska maktrelationer och i värsta fall möjliggör (fortsatta) övergrepp från fadern mot såväl modern som barnet (jfr. Holmberg och Bender 1998; Bender 1999). Det professionella förhållningssätt som presenteras som (köns)neutralt och ”för barnets bästa”
har uppenbart köns- och åldersspecifika implikationer.
Det är värt att notera att inte någon av informanterna diskuterar att ett ”neutralt” förhållningssätt kan vara problematiskt för att det inte tar sin utgångspunkt
i risker för barn, eller för att det kan höja tröskeln för utsatta mödrar att berätta
om våld och på så sätt motverkar själva utredningens syfte: att ge ett underlag för
att bedöma ”barnets bästa”. Vissa informanter presenterar dock sin praktik på ett
annat sätt och betonar i högre utsträckning att de tydligt markerar att den som har
slagit har gjort fel, och de pratar om att de inte är neutrala i själva mötet med
utsatta mödrar. Då jag i intervjun ställde en fråga om neutralitet i ärenden med
våld sa till exempel Cecilia:
I själva bemötandet av kvinnan så... då förhåller jag mig inte neutral kan jag
ju säga.
Maria: I mötet så att säga?
Cecilia: Nej, och det tror jag, det känner hon alltid, att jag lyssnar på henne
och tror på det hon säger i stunden. Givetvis alltså då. Men sedan är klart, i
en vårdnadsutredning så... då blir det lite på ett annat plan då. Men jag tycker på något sätt att när jag avslutar en vårdnadsutredning, det är i själva
genomförandet, givetvis, jag tar in båda, men sedan i avslutningen är det
ändå att jag... har en klar ställning då.
Mot bakgrund av utvecklingen under 1990-talet (se kapitel ett och tre) kan en
betoning av neutralitet och rollen som (vårdnads-, boende- eller umgänges-)utredare tolkas som en familjerättssocionomprofessionell stängnings- och avskiljningsstrategi riktad mot frivilliga hjälpare (som kvinnojoursarbetare) och andra
professioner (som psykologer), respektive vissa socialt behandlande socionomer. Jag följer här bland annat Anne Witz (1992) som i Webersk tradition förstår
professioner som (kollektiva) historiskt specifika stängningsprojekt. Då Witz diskuterar olika professionella strategier använder hon avskiljning för att begreppsliggöra inomprofessionella strategier då försök till exkludering misslyckats. Ovan
betecknar dock begreppet en inomprofessionell strategi för en frivillig avskiljning från en redan etablerad profession. För närvarande går det att se en ansats
till en formering av en separat familjerättsprofession, och jag håller det inte för
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osannolikt att gruppen familjerättssocionomer med tiden kan komma att uppfatta
sig som, och framstå, som än mer skild från andra socionomer. En juridisk diskurs om opartiskhet och rättssäkerhet tycks kunna fungera som ett verktyg i ett
sådant familjerättssocionomprofessionellt projekt: jag tolkar det som att det inte
är någon tillfällighet att David (i citatet ovan) drar paralleller mellan sin roll som
neutral utredare och ”rådmannens” roll.259 Här kan tilläggas att i formeringen av
en familjerättsprofession torde även rollen som neutral samtalsledare/medlare
kunna ges en central plats (jfr. Socialstyrelsen 2000).
Det mönster av skilda utgångspunkter som diskuteras i kapitel sju kan förstås som att i informantgruppen ingår familjerättssekreterare med skilda individuella professionella projekt. Vissa av dem presenterar sig som professionella
utredare och/eller samtalsledare och gör sig professionella på ett sätt som ligger
i linje med en etablerad konstruktion av sin (familjerättssocionom)profession.
Andra ifrågasätter delvis denna på så sätt att de familjerättssocionomerar sig
genom att presentera sig som kvinnomisshandelskunniga.260 Arbetet med Kvinnofrid och etableringen av ett feministiskt perspektiv på våld i heterosexuella
parrelationer i offentlig politik tycks ha skapat utrymme för definitioner av professionalitet som utmanar (köns)neutraliteten. 261 I stället kan kön och makt sättas
i fokus.
Låt mig utveckla frågan om könsrelaterad makt något. Konstruktionerna av
professionalitet kan ses som kopplade till skilda förståelser av relationer mellan
kvinnor och män – mödrar och fäder – såväl i Sverige generellt som i relationer
där fadern utsatt modern för våld. Medan de informanter vars presentation av sig
själva ligger nära en etablerad konstruktion av familjerättssocionomprofessionen tenderar att utgå ifrån att svenska könsrelationer generellt sett överensstämmer med (det officiellt påbjudna) jämställdhetsidealet, tenderar informanterna
som presenterar sig som kvinnomisshandelskunniga förutsätta ojämlika könsrelationer i samhället i stort. Medan de förra kan förstå våld som i vissa fall ett
inslag i konflikter mellan två relativt jämlika ”parter” och som något ömsesidigt
eller gemensamt, konstruerar de senare genomgående våld i heterosexuella parrelationer ett könsrelaterat problem, som mäns våld mot kvinnor eller kvinno__________
259
Jfr. kravet på att den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen och
”iaktta saklighet och opartiskhet”, 1 kap. 9§ Regeringsformen; Förvaltningslagen
(1986:223).
260
Kategorierna är parallella till Castros (1992) välfärdsstatsprofessionella respektive
partisanprofessionella.
261
Skillnaden mellan de professionella projekten kan också tolkas som kopplad till skilda förståelser av hur ”saklighet” och ”opartiskhet” ska uppnås: är det lika bemötande,
eller ett bemötande som tar hänsyn till olika maktposition och/eller utjämnar ojämlikhet
som är sakligt och opartiskt?
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misshandel, samt som ett uttryck för och återskapare av könad makt (se kapitel
sju).
De olika förhållningssätten konstruerar två skilda verklighetsbilder – i den
förra blir skillnader mellan kvinnor och män något givet, i den senare ett uttryck
för dominans och underordning. Detta understryks av skillnaderna i utrymmet
för att förhandla betydelsen av fäders våld mot mödrar (se kapitel sju). Då den
separerade kärnfamiljen sätts i fokus kan en våldsutövande far vara igenkännbar
som en ”normal” far så länge han utövar ett ”måttligt” våld mot sin kvinnliga
partner/medförälder, och ett visst mått av utsatthet för aggressivitet och våld blir
i en mening ett ”normalt” inslag i mödrars erfarenheter. Med kvinnomisshandel i
fokus krävs det mindre för att en far ska gå över gränsen för det normala och
därmed framstå som förövarlik och det tycks inte krävas lika tydliga tecken på
kvinnlig underordning – som tillbakadragenhet eller rädsla – för att modern ska
anses behöva en annan typ av bemötande än det vanliga.
Det är värt att påpeka att de två professionella projekten som diskuteras ovan
är analytiska kategorier: de är abstraktioner som bygger på tolkningen av empiriska fenomen, utan att de för den skull är direkta beskrivningar av hur konkreta
familjerättssekreterare ”är” eller ”gör”. Det är uppenbart att empiriskt sett förekommer de mer eller mindre renodlade samt i kombination med andra projekt.
Några informanter presenterar sig också som kunniga om samtal med barn och/
eller traumatiserade/utsatta barn respektive kunniga om våldsutövande män. I
informanternas familjerättssocionomering ingår dock inte att vara kunnig om
våldsutövande fäder. Hur detta kan förstås diskuteras mer ingående i ett följande
avsnitt. Innan dess fördjupas dock analysen med fokus på kön och professionalitet. Att vissa informanter inte explicit fokuserar kön, makt och våld betyder nämligen inte att de inte gör kön.262

Kön spelar ingen roll, men kön spelar roll
I talet om sin yrkesvardag tenderar en del av informanterna att å ena sidan utgå
från att kön inte spelar någon roll i professionella sammanhang. Å andra sidan
__________
262

Jfr. Witz som menar att den i professionsforskningen dominerande definitionen av
profession är könad: det är de framgångsrika stängningsprojekten hos över- och medelklassmän (vid en viss historisk tidpunkt) som setts som paradigmatiska professionsprojekt (1992, 39). Se även Johansson (1997, 79ff). Witz vänder sig således mot den inte
ovanliga uppdelningen mellan professioner och semiprofessioner – medan de förra tenderar att vara mansdominerade tenderar de senare att vara kvinnodominerade. Vidare vill
hon lokalisera professionella (kollektiva) projekt inte bara i klassrelationer i ett givet
samhälle, utan även i könsrelationer: professionella projekt både är könade och könande
– de hänger ihop med och får återverkningar på könsrelationerna i organisationen och
dess omgivning.
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förhåller de sig till en föreställning om positiv könsblandning, vilken ju förutsätter kön(solikhet). Alltså: ”kön spelar ingen roll, men kön spelar roll”.263 Vid en
första anblick kan detta tyckas paradoxalt. Jag har i ett annat sammanhang (se
Eriksson och Eriksson 2002; 2003) diskuterat denna paradox mer ingående och
vill här peka på hur könsneutralitet och könsblandning konstrueras i förhållande
till varandra i familjerättssekreterarnas tal om sin professionella vardag samt hur
dessa konstruktioner ingår i köns- och maktkonstituerande processer.
Den tvåkönade arbetsstyrkan är ett tema som återkommer i samtliga intervjuer. ”Helst” ska en man och en kvinna vara samtalsledare vid samarbetssamtal.
Berit: Ja, det är, det är framförallt av psykologiska skäl. För mannen. Därför
att... det är nämligen så här, att jag tror egentligen inte att män säger andra
saker. Än vad vi kvinnor gör. Men när det sägs av en man, då får det en
annan effekt. Framförallt för mannen i paret. […] Det har en psykologisk
effekt då. Socialtjänsten är ju en kvinnovärld. Det är ju bara att konstatera
att så är det. Särskilt invandrarmän från patriarkala kulturer kan ha dålig
tilltro till kvinnor. Kvinnors förmåga. Tyvärr. Men, jag menar, när jag jobbar ihop med en man, vilket har hänt vid ett fåtal tillfällen tyvärr för de är
sådan bristvara, så säger ju han precis samma saker som jag gör. Men blir
bättre lyssnad på.
Av ”psykologiska” skäl i förhållande till manliga brukare264 – vilka här samtliga
är fäder – bör det alltså vara manliga familjerättssekreterare med vid samarbetssamtal. Informanten ifrågasätter att män är annorlunda när det gäller kvaliteter
som samtalsledare, i betydelsen vad de säger. Hon menar tvärtom att män säger
samma saker som hon gör.
I talet om sitt arbete gör informanten kön irrelevant för professionella kvaliteter, men gör samtidigt kön relevant när det gäller (kommunikations)villkor i
arbetet med samarbetssamtal. Jag vill här peka på talkontextens betydelse för
vilken tolkningsram informanterna använder då de talar om sin yrkesvardag.265
Kön görs relevant och irrelevant beroende på vilken aspekt av arbetet som står i
fokus. Växlingarna mellan olika tolkningsperspektiv är frekventa, subtila och
samtidigt självklara: det framstår som att informanterna relativt lätt byter eller
kombinerar perspektiv. Då informanten ovan pratar om mötet med (heterosexu__________
263
Rubriken är hämtad från Eriksson och Eriksson (2002) och resonemanget som följer
bygger på den artikeln.
264
Jag föredrar begreppet brukare framför klient. För en diskussion av klientbegreppet,
se Kåhl (1995, 28ff); Pringle (1995, 17ff).
265
Se vidare resonemanget i kapitlets avslutande avsnitt. Se även Haavind (2000); Lundgren och Eldén (2001); Søndergaard (1994).

263

I skuggan av Pappa.pmd

263

2007-01-29, 10:14

ella) föräldrapar i samarbetssamtal konstruerar hon sig själv både som könad och
(köns)neutral – samtidigt.
Jag vill här också återknyta till diskussionen i kapitel sju om hur könad makt
konstrueras som irrelevant för att förstå den svenska kulturen. Informanten framhåller i citatet ovan att kvinnors villkor skiljer sig från mäns i möte med ”invandrarmän från patriarkala kulturer”. Informanten konstruerar alltså ”svenskhet” som
i överensstämmelse med en jämställdhetsnorm, inte bara i talet om våld i heterosexuella parrelationer, utan även i talet om sin egen arbetssituation. Exemplet
pekar på betydelsen av begrepp som kan fånga att könade och könande professions- och organisationsprocesser också sammanflätas med andra processer.266
Att göra kön innebär i det här fallet uppenbarligen också att göra etnicitet.
Talet om hur önskvärd och viktig den tvåkönade arbetsstyrkan är kan tolkas
som en del i ett (åter)skapande, görande av kön som skillnad. Den tvåkönade
arbetsstyrkan framstår som positiv i förhållande till en förväntan om olikhet mellan könen och likhet inom könen: en föreställning om att det är lättare för män att
förstå och förstås av män, och lättare för kvinnor att förstå och förstås av kvinnor.
Även informanter som emellanåt problematiserar dessa föreställningar – ”det är
inte alls så att man alltid känner sympati med kvinnor”, sa till exempel Anna –
(åter)skapar kön som skillnad. Med Silvia Gherardis (1994) ord kan informanterna här sägas vara inbegripna i ett ceremoniellt arbete. Enligt Gherardi är kvinnor och män i organisationer engagerade i ett sådant: vi representerar vår könstillhörighet på ett passande sätt, förväntar oss att andra ska bekräfta densamma,
samt legitimerar dessa ceremonier med ”lämpliga diskursiva strategier” (Gherardi 1994, 599. Jfr Goffman 1974).267
Kvinnors och mäns förväntade olikhet har könade implikationer för såväl
relationer inom gruppen familjerättssekreterare som mellan professionella och
de fäder och mödrar de möter. I kvinnors och mäns förväntade olikhet ingår att
ha olika perspektiv och språk. För de kvinnliga familjerättssekreterarna blir det
därför viktigt att lära sig ”mäns språk”. De tenderar att utgå ifrån att de måste
anstränga sig för att förstå män (fäder). Kvinnor (mödrar) förutsätts däremot bli
förstådda för att de är kvinnor. Vidare kan föreställningen om att män kan känna
__________
266

Se även Acker (2000); Acker och van Houten (1999); Hearn och Parkin (2001).
Då den symboliska (könskomplementära) ordningen hotas eller bryts ägnar vi oss åt
återställande arbete, enligt Gherardi. Detta arbete består av ritualer som stödjer den symboliska ordningen, och reparerar avvikelser från samma ordning – samtidigt. Gherardis
begrepp tydliggör hur könade och könande organisations- och professionsskapande praktiker/processer kan överskrida könsordningen och återskapa densamma – samtidigt (jfr.
Lundgren 1993). För en mer utförlig diskussion om Gherardis begreppspar ceremoniellt
(ceremonial) och återställande (remedial) arbete, dess förtjänster och problem, se Eriksson och Eriksson (2003).
267
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sig ”drabbade” i mötet med en kvinnodominerad myndighet som socialtjänsten –
vilken återkommer i materialet – öppna för en kompensatorisk praktik där familjerättssekreterare främst har fokus på fäders upplevelser (Eriksson 2001). Normen om en tvåkönad arbetsstyrka gör vidare kårens färre män till ”en bristvara”
och de blir mycket efterfrågade.
När det gäller samarbetssamtal generellt kan informanterna sägas definiera
uppdraget som att skapa balans i föräldraparet där det finns en konflikt: balans
mellan de olika parternas positioner, upplevelser och perspektiv. En tvåkönad
arbetsstyrka ger större balans i mötet med brukare som underförstått består av
heterosexuella föräldrapar. För att kunna göra ett bra jobb är det viktigt att ha
tillgång till både ”den manliga och den kvinnliga koden”, som en av familjerättssekreterarna uttrycker det. Den tvåkönade arbetsstyrkan framstår som mer neutral än en som är dominerad av kvinnor. I det här sammanhanget symboliserar
manliga familjerättssekreterares närvaro med andra ord neutralitet, vilket konstruerar den tvåkönade arbetsstyrkan som mer professionell.

Kön och individuella professionella projekt
Resonemanget ovan visar hur kontexten för informanternas individuella professionella projekt är könad (jfr. Witz 1992). Jag vill här ge ytterligare exempel på
vad en könad kontext kan betyda för informanternas skapande av sig själva som
professionella, för deras familjerättssocionomering. En av kvinnorna sa:
Men jag ser inte, om jag tittar på facit i efterhand, hur det har gått liksom,
vilken kontakt jag har etablerat med föräldrarna, så tror jag att jag jobbar på
ett sätt som gör att jag ändå inte har svårt att etablera relation till män. Det
beror dels på mitt arbetssätt, dels beror det på vilken person jag är. Jag är en
pappas flicka, så jag har lätt för att förstå män, om man säger så. Lätt för
att... lätt för att... förstå deras språk.
Informanten menar att hon kunnat etablera en bra kontakt med män, trots att hon
är kvinna. Hon förhåller sig här till sitt kön som potentiellt negativt i mötet med
fäder. Kvinnlighet – att tala ”kvinnors språk” – blir något problematiskt. Hon
menar att det är för att hon är en ”pappas flicka” som hon har lyckats etablera en
bra relation till män, vilket är en förutsättning för att göra ett bra jobb. Informanten gör sig till en specifik typ av kvinna, en ”pappas flicka”, och jag tolkar detta
som en del av hennes individuella professionella projekt (se också Eriksson 2001,
19ff).
På den explicita frågan om hur det är att vara man och jobba med familjerättsliga frågor svarade en av männen:
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Ja, jo, man kan ju fundera om vi är riktiga män, vi som jobbar med det här.
[...] Hur är det då att vara man inom ett typiskt, eller inom ett kvinnodominerat yrke? (paus) Ja, jag tycker att det är jättebra. För jag ser inte det här
som ett, jag ser inte det här som ett kvinnojobb, […] det här har inte med
kön att göra, utan det här är... ett mänskligt arbete. Och jag tror att det finns
oerhört många fördelar i... på det sättet att många kvinnor och många män
ser det här som en oerhörd tillgång. Tänk att få möta en man som förstår
allting.
Informanten förhåller sig först till att han som man är ”avvikare” i ett kvinnodominerat sammanhang, och använder sig då av en könsdikotomiserande tolkningsram, där yrket kopplas till kvinnlighet och hans manlighet därför kan ifrågasättas. Lite längre fram i citatet omtolkar han vad kvinnodominansen betyder och
framhåller i stället jobbet som ”mänskligt”. Informanten kopplar professionen
till det ”mänskliga”, vilket i hans förståelse inte har med kön att göra. Samtidigt
menar han dock att det är en fördel att han är man i mötet med brukare. Informanten växlar här mellan att göra kön relevant och irrelevant. Den könade kontexten
får tydliga konsekvenser också för denna informants individuella professionella
projekt. Märk väl att informanten inte framställer sitt (manliga) kön som (potentiellt) problematiskt i mötet med ”det andra könet”. Han uttrycker i stället att det
är en tillgång att vara man i mötet med såväl kvinnor som män.268

”I skuggan av mammas oerhörda upplevelser”: föräldraskap som moderskap och faderskap
I kapitel sju visas att familjerättssekreterarna tenderar att hålla isär fäders våld
mot mödrar och fäders våld mot barn och att så är fallet även i intervjuerna med
informanter som sätter kvinnomisshandel i fokus. Om fäder fokuseras som våldsamma är det i första hand i meningen våldsamma medföräldrar. Hur förstår då
familjerättssekreterarna fäder som använt våld mot mödrar som föräldrar till barn?
Jag vill börja med en redogörelse för hur informanterna talar om våldsutsatta
mödrars föräldraskap, för att framställningen då följer intervjuernas kronologi,
men framförallt för att informanternas förståelser av fäder tydliggörs genom en
kontrastering med deras tal om mödrar.
Två teman återkommer i talet om utsatta mödrar. Ett av dessa är att mödrars
__________
268

Jfr. Schlytter (1999) som menar att den ”ideala socionomen” är man.
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föräldraskap och/eller omsorgsförmåga påverkas negativt av det våld de utsatts
för. Om mödrar sa till exempel Cecilia så här:
Maria: Har du funderat någonting på, om du tänker på barnen då, hur
kvinnorna fungerar som mammor? Det här att vara misshandlad kvinna
och mamma?
Cecilia: Mm. Jag har väl sett kanske lite olika bitar, men på något sätt så...
den här konflikten, eller problematiken som det gäller med misshandel, den
upptar ju kvinnans tankevärld väldigt, väldigt mycket. Som gör att hon.. ja,
fokuserar sig själv, många gånger kanske mer än vad hon har fokus på barnen. Och i vissa lägen gör att hon... ja, hon kanske inte kan ge barnen det de
behöver egentligen. Hon har liksom fullt upp med att på något sätt skydda
sig och hålla tankarna klara och allt det här, som gör att, det blir svårt att
räcka till.
Enligt informanten har våldet konsekvenser för hur mödrar fungerar som föräldrar. De ”fokuserar sig själva”, ”har svårt att räcka till” som föräldrar, och barnen
får inte vad de behöver för att deras mödrar har ”fullt upp med” att skydda sig
själva. En sådan koppling mellan utsatthet för våld och mödrars tankar, känslor
och omsorgsförmåga återkommer i materialet i flera olika varianter.269 Ett annat
typiskt exempel är en koppling mellan mödrars utsatthet för våld och deras förhållningssätt till barnens kontakt med fadern. Berit sa till exempel så här:
Maria: Hur tycker du att kvinnor fungerar som mammor då, i den här situationen. Har du funderat något på det? Separation och utsatt för våld, och
mamma?
Berit: Ja... så är det svårt att hålla isär. Barnets behov av pappa, jämfört med
den kränkning man själv har varit utsatt för. Det är det ju. […]
I informanternas tal framträder en bild av misshandlade mödrar som inte fullt
adekvata föräldrar: på olika sätt kan de svikta i omsorgen om sina barn. Informanterna talar dels om en mer allmän upptagenhet av egna problem, dels om en
mer specifik oförmåga hos våldsutsatta mödrar att se barns behov av kontakt
__________
269
Keskinen (2002; 2002b) har funnit liknande mönster i sitt material från skyddshem/
”family councelling agencies” i Finland. I hennes material tenderar våldsutsatta mödrars
brister kopplas till ett eget trauma. Jag kan inte se en sådan koppling i mitt material.
Skillnaderna mellan våra respektive material kan dels bero på att skyddshemmen är behandlingsinstitutioner och alltså har tydligare fokus på psykologiska konsekvenser av
våld. En annan förklaring kan vara att temat våldsutsatta kvinnors/mödrars trauma inte är
lika etablerat i den svenska offentligheten som i den finska.
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med den person som utsatt dem själva för våld. I vissa intervjuer förmedlas mycket
tydligt bilden av mödrar som bristfälliga föräldrar:
Maria: Tillbaka till kvinnor där ni vet att det har varit våld, hur tycker du
att de fungerar som mammor? Jag tänker på, apropå det här med ansvar
och sådant... Som mamma i den här situationen som de är i? Har du någon
bild av det?
Jonas: [—] det är inte så att mannen utövar våld mot kvinnan och sedan går
och sedan så är det en intakt... familj efteråt med mor och barn. Så är det
inte. Absolut inte. Därför att barnet kommer ju då hela tiden att leva ändå i
skuggan av mammas oerhörda upplevelser. Och mycket talar ändå för att
hon är så totalt... körd i botten i sina relationer, och förmåga att upprätthålla
relationer. Därför att vad händer när man misshandlar en människa, vad blir
kvar av den? Någon slags, det blir bara skalet kvar. Blåslaget, innehållsmässigt så är det ofta oerhört tomt alltså. Alltså, hur ska man återupprätta, hur
ska man göra för att återupprätta... Och där tycker jag att det finns ett otal
exempel just på, de här kvinnorna som... de förmår inte, efter en separation,
vare sig de lever ensamma eller hittar någon ny, de förmår inte att vara
bärare av någon adekvat föräldraroll.
Familjerättssekreterarna förhåller sig på ett eller annat sätt till föreställningen att
misshandlade mödrar sviktar i sin föräldraroll – till ”den inadekvata misshandlade mamman”.
I en del intervjuer varvas en problemorienterad bild med en mer positiv bild
av våldsutsatta mödrars förmågor som föräldrar. Det andra temat som återkommer är nämligen mödrars förmåga att fungera som adekvata föräldrar trots att de
blivit utsatta för våld. Anna svarade så här på min fråga om mödrarnas föräldraskap:
(Paus) Jaa... vad jag har kunnat se så... är det väldigt måna om barnen. Det
kanske är någon... Jag tänker på en annan också, som... ja. Nej, jag tycker att
de... bara att inte karl’n liksom kommer så att hon blir upprörd av det, så
tycker jag att de fungerar bra. Är väldigt måna om barnen och rädda om dem
och.. att de ska ha det bra och... Ja. Jag tycker inte, om jag tänker så här att...
det vore ju lätt att tänka att man blir väldigt upptagen av sig själv. För detta
som man blivit utsatt för. Men de som jag har mött, de tycker jag har en
väldigt bra förmåga att se till barnen. Ja, jag kan inte säga något mer.
Enligt informanten har de mödrar hon mött varit väldigt måna om barnen och
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deras behov och fungerat som mödrar bör göra. Även den här informanten förhåller sig dock till föreställningen att misshandlande mödrar kan bli strängt upptagna av våldet och sina egna behov och därmed inte adekvat fungera som föräldrar.
I talet om att mödrar fungerar bra trots våld kan det ingå att mödrar ”ser” att
barnen behöver sin pappa:
Frida: [M]ånga av de mammor jag har där de själva har varit utsatta för
våld, ser ju väldigt tydligt att... även om han har varit djävlig mot mig så
behöver ju ungarna honom. Det är ju inte så att, ”det är det jag ska ta ifrån
honom”. Det är ju liksom inte det det handlar om. ”Däremot så vill jag
naturligtvis veta att... att han är nykter, eller att...” ja, ordna till det. Det är ju
inte så att avsikten med att gå är att beröva honom ett barn. Det är ju ändå så
oerhört etablerat idag, det här tänkesättet att man är två om barnen även om
man har skilt sig.
Maria. Just det.
Frida: Det var det ju inte för... femton år sedan. Men idag är det det. Så
tänker både mammor och pappor i väldigt stor utsträckning. Att det är givet
att barnen ska vara hos mamma och pappa.
Mönstret som beskrivs ovan är starkt: samtliga informanter kan sägas göra en
direkt koppling mellan att vara ”misshandlad kvinna” och ”mamma”. De förhåller sig till tanken att våld får konsekvenser för mödrars känslor, beteenden och
för deras sätt att fungera som föräldrar. Då bilden av utsatta mödrar som dåligt
fungerande föräldrar både återfinns i offentlig politik (se kapitel fyra, Utsatta
barn) samt tenderar att återkomma starkare än en positiv bild i materialet från
familjerättssekreterarna, kan talet om att mödrar fungerar bra trots våld tolkas
som en motbild till den mer etablerade ”inadekvata misshandlade mamman”.

Finns den inadekvate våldsamme pappan?
Hur talar då familjerättssekreterarna om våldsutövande fäders föräldraskap? Antas
utövandet av våld få några konsekvenser för deras omsorgsförmåga? Mina tolkningar av förståelsen av fäders föräldraskap är präglade av mitt möte med informanterna i intervjusituationen och min upplevelse av att gå in i en ”vägg” då jag
tog upp detta tema. Det var påtagligt svårare för informanterna att lägga ut texten
då jag ställde frågor om ”våldsamma män som pappor” än det var då ”misshandlade kvinnor som mammor” kom på tal. Av de transkriberade intervjuerna framgår också att talet om fäder i betydligt högre utsträckning präglas av pauser,
omstarter och resonemang fram och tillbaka, än vad talet om mödrar gör.
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Ett återkommande tema är en osäkerhet om hur våldsamma fäder egentligen
fungerar som föräldrar. Annas svar på min fråga är på så sätt typisk:
Maria: När vi är inne på det kan jag fråga, hur tycker du att de här misshandlande männen är som pappor då? Har du funderat något på det? Som
pappa? Papparollen, hur den funkar?
Anna: (Paus) Det har jag lite dålig uppfattning om faktiskt. (Paus) Ja, de har
dem... de gör saker, men... Men i de här fallen så är det ju med... ja, i det här
första där, där barnen var mindre, där var det ju med tredje person. Det
visste man ju precis […] då hade vi ju mycket kontakt med den här kontaktpersonen. […] Så då visste man. Men annars så... Nej, det vet jag egentligen
inte. Det är mer vad, vad mamman... det är klart att i ett sådant läge så blir
det ju så att man går ju väldigt mycket på vad mamman... hon blir ju väldigt
trodd, om man säger. Hon får i princip säga att ”jag tycker att så här och så
här tror jag umgänget blir bra”. Och det kanske är att man... Ja, de jag har
haft, kan jag väl säga, att de har jag känt, fullständigt förtroende för att det
kan de bedöma. Det är inget för mig att ge mig in och ifrågasätta om det inte
är för mycket eller för lite eller... nej. Men sedan är klart att man kan, man
måste ju ändå undra hur de är som föräldrar. Jag menar, det är ju ändå en
spärr som de inte har. Och jag menar, barn provocerar.
Trots tanken att ”man måste ju ändå undra hur de är som föräldrar”, uttrycker
informanten att hon själv inte har något klar bild av hur våldsutövande fäder
fungerar i föräldraskapet. Det är typiskt att det är moderns bild av hur fadern
fungerar som tas fram. Ett annat exempel kommer från Berit, som svarade så här
på frågan hur ”våldsamma män” fungerar som ”pappor”:
Berit: Ja, det går inte att säga generellt, för det är så olika det här med schatteringarna i våld. Det går inte att säga att... det finns ju mammor som har
blivit utsatta för häftigt våld, men som ändå inte alls är oroliga för att barnen
har det dåligt med den andra föräldern. Så det är återigen det här att det går
liksom inte att generalisera, man måste se att varje fall är unikt.
Det är värt att notera att den här informanten uttalar sig generaliserande om mödrar – och talar om mödrars svårigheter att ”hålla isär” sin egen utsatthet och
barnens behov av fadern (se ovan) – men inte gör detsamma när det gäller fäder.
I likhet med resonemangen om våldets betydelse för arbetet och bedömningen av fäder som framtida medföräldrar tar den här informanten fram olika grader
av våld då hon talar om våldsamma fäders föräldraskap. Den uppfattade allvar-
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ligheten i det fysiska våldet ges på ett sätt en avgörande betydelse för hur faderns
föräldraskap ska förstås i förhållande till barnen. Å andra sidan framgår att det
inte är säkert att en far som utövat ett grovt fysiskt våld mot modern nödvändigtvis ska anses skadlig för barnen. Mödrarnas positiva inställning och frånvaro av
rädsla från deras sida ges här en avgörande betydelse för bedömningen av fäders
(o)farlighet för barnen. Både Anna och Berit exemplifierar hur ansvaret för bedömningen av våldsutövande fäders föräldraförmåga – och eventuella risker för
barnen – kan förskjutas från familjerättssekreterarna till mödrarna i fråga.
Inte bara mödrars uppfattningar om fäderna ges en central plats i talet om
våldsamma fäders föräldraskap, utan även barns positiva känslor för och längtan
efter sin pappa:
Maria: Hur tycker du att de är som pappor då, [de våldsamma] männen?
David: (Paus) Ja, du, bra fråga (paus).
Maria: Har du funderat på det?
David: Ja... de är ju inte sällan älskade. Alltså, efterlängtade. Och det... är
tacksamt. […] Ja, alltså, till saken hör då att det hamnar i ett läge där de
träffar barnen väldigt lite, kanske. Och i gengäld så blir barnen, de tycker
om sin pappa. De längtar efter sin pappa och när de väl träffas, så blir det
väldigt så, hett va’. Och det är klart, det är lätt för honom kanske, att upprätthålla den rollen, så va’. Och... om det då är att vara en bra pappa... ja,
vad vet jag om det?
Här kommer en dubbelhet om vad det är att vara ”en bra pappa” till uttryck. Å
ena sidan lyfter informanten fram barnens positiva känslor, vilket förmedlar en
bild av att fadern är viktig för barnen, och på så sätt ”bra”. Å andra sidan visar
kommentaren ”om det då är att vara en bra pappa” att barnens positiva känslor
kanske inte räcker för att kvalificera föräldern som ”bra”. I citatet fokuseras dock
faderns föräldraskap i första hand ur barnets perspektiv, en tendens jag ska återkomma till. Det är också värt att notera att fäderna omtalas som ofta relativt
frånvarande i barns vardagsliv, en bild av våldsamma fäders föräldraskap som
återkommer också i andra intervjuer. Våldsutövande fäders närvaro – och eventuella problem förknippade med den – är inte ett återkommande tema.
Medan det förefaller vara lätt för informanterna att göra en koppling mellan
våld och föräldraskap när det gäller misshandlade mödrar, framstår det som svårare att göra en motsvarande koppling mellan våld och föräldraskap när det gäller våldsutövande fäder. Fäders utövande av våld mot sin (kvinnliga) partner ges
inte samma självklara implikationer för föräldraskapet som mödrars utsatthet för
våld av sin (manliga) partner. Samtliga informanter ger tydligt en egen bild av
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hur misshandlade mödrar ”brukar” fungera. Då de talar om våldsamma fäder
tenderar i stället mödrars bilder av fäderna eller barnens känslor att sättas i fokus.
Informanterna kan alltså sägas göra en tydlig koppling mellan misshandlade kvinnor och mödrar, men inte mellan våldsamma män och fäder. Det ”glapp” som kan
ses både i forskningen och i svensk offentlig politik (kapitel ett respektive fyra)
kan med andra ord ses även i intervjuerna från den här informantgruppen. Visserligen talar en del informanter om problem förknippade med våldsamma fäders
föräldraskap (vilket diskuteras närmare i de följande avsnitten), men en diskursiv
figur som motsvarar den inadekvata misshandlade mamman kommer inte till uttryck i det här materialet: den inadekvate våldsamme pappan ”finns” inte.270
Här vill jag återknyta till den variation i materialet som diskuteras i kapitel
sju. Framförallt de informanter som sätter kvinnomisshandel i fokus pratar om
problematiska drag hos fäder som använder våld mot mödrar. Cecilia svarade till
exempel så här på min fråga om fäderna:
Maria: Papporna då? Eller männen då, har du funderat någonting på det,
hur de är som pappor? Hur deras papparoll?
Cecilia: Ja, det är ju också blandat givetvis då, men att de här då som har
varit så helt upptagna av att hålla den här makten och kontrollen, det tar ju
hela deras tankeverksamhet och hela deras tid. Så det är ju då, de är ju också
sämre fäder då.
Maria: Ser inte barnen?
Cecilia: Nej. Och många gånger kanske då, för att på något sätt vara, lite
extra krydda på moset, det är ju då att använda barnen som sista vapen och
sista liksom...djävulskapet gentemot kvinnan.
Maria: Han har liksom andra intressen i det här?
Cecilia: Ja, dra... drar in barnen aktivt i den här kontrollen till exempel och
allt det här. (Paus) Och säger, om kvinna då har ny partner, säger, förbjuder
barnen att träffa honom till exempel.
Enligt informanten kan vissa fäder vara så upptagna av att få eller behålla kontrollen över sin före detta partner/medförälder att de inte fungerar så bra som
föräldrar. De framstår här som ”upptagna av våldet” på ett sätt som motsvarar
våldsutsatta mödrars upptagenhet av vad de varit med om. Informanten säger
även att fäder kan dra in barnen i kontrollen av modern. Vissa familjerättssekreterare pratar också om den (problematiska) ”kvinnosyn” och bild av modern som
fadern förmedlar till sina barn.
Hur kan det här mönstret – och variationen – i talet om fäder förstås?
__________
270

Även här finns paralleller till Keskinens material (se 2002b).
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En dålig förälder men en bra pappa?
Mönstret i talet om våldsamma fäders och misshandlade mödrars föräldraskap
kan tolkas som ett uttryck för att ett övergripande ansvar för barns välbefinnande
förknippas med mödrar, men inte med fäder. Det är ett skäl till att frågan om
våldsutövande fäders föräldrande och omsorgsförmåga glider ur fokus. Mönstret
kan alltså förstås som ett uttryck för att det är en könskomplementär konstruktion
av föräldraskap som dominerar familjerättssekreterarnas förståelser av föräldraskap.271
Av vad förväntas då faderskap och moderskap bestå? Det finns tydliga paralleller mellan familjerättssekreterarna och de intervjuade mödrarna. Också bland
familjerättssekreterarna är mödrars huvudansvar för daglig omsorg, barnens känslomässiga behov, skydd och trygghet, etcetera, något som förutsätts utan att nödvändigtvis göras explicit. Såväl i talet om inadekvata misshandlade mödrar, som
i den motbild jag pekar på ovan, förutsätts att en god mor i första hand ser till
barnens behov, inte sina egna. Här ingår att se att barnen har ett behov av kontakt
med ”båda föräldrarna”, också med fadern som använt våld. En god mor låter
inte sina egna känslor (som kränkthet eller rädsla) eller behov (exempelvis av
trygghet) komma i vägen för barnens kontakt med sin pappa.
I det goda moderskapet ingår också att skydda barnet i de fall de är i behov
av skydd. Det gäller även i de fall det inte finns en dom:
Maria: Så misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp, jag menar,
kan man tänka sig att man försöker inskränka ett umgänge eller någonting
även om det inte finns någon dom? Du säger att det ska vara §50 utredning...
Eva: Ja, men det måste man ju göra. Även om de har gemensam vårdnad, så
har ju båda föräldrar ett ansvar för att barnet... har det bra. Och är det så att
den ena, om mamma nu misstänker att det är någonting, så säger vi ju faktiskt att ”du har ett ansvar för att barnet inte utsätts igen”. Och då har hon ju
liksom möjlighet att stoppa det va’. Hon vet ju varför hon stoppar, hon har
fullständigt klart det. […] För att lämnar hon barnet och det har varit misstanke, då har ju barnet ingen... som värnar om det.
__________
271
Mönstret kan även förstås som (delvis) ett uttryck för en förståelse av mäns våld som
ett symptom (på en kulturkrock, ett missbruksproblem, en psykisk störning etc.) vilken
gör frågan om våldets konsekvenser för förövaren till en icke-fråga. För en diskussion
om förståelser av mäns våld mot kvinnor som ett symptom, se Sørensen (1994; 1998).
Även föreställningen om separationsvåld kan bidra till tolkningen av våldsutövande fäders relation till barnen som i stort sett oproblematisk, eftersom våldet förutsätts upphöra
då parrelationen upphör.
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Mödrar förväntas ta det säkra för det osäkra och agera redan vid misstanken att
barnet kan fara illa. De bör alltså göra det som ”neutrala” familjerättssekreterare
inte ska göra (se avsnittet om professionalitet ovan).272
Det finns vissa paralleller med de intervjuade mödrarna också när det gäller
talet om fäders föräldraskap. Här kan ett citat från Ingalill exemplifiera. Hon
pratar om att även om fäder som använder våld mot mödrar måste anses som
problematiska i vissa avseenden – till exempel när det gäller den kvinnosyn de
förmedlar till barnen – så kan man inte utgå från att de är enbart dåliga föräldrar:
Ingalill: Jag tycker, man kan inte automatiskt utgå ifrån att en man som
misshandlar sin kvinna, behöver inte vara enbart en dåligt pappa till sina
barn. Och att barnen inte vill ha kontakt med sin pappa. Han kan vara en bra
pappa, i vissa avseenden. […] Ingen man, i alla fall väldigt få, är enbart en
misshandlande man, han har också andra sidor. Det behöver därför inte vara
självklart för barn att inte träffa honom. […]
Maria: De vissa avseendena?
Ingalill: Ja, han kan ju tillgodose barnens behov av olika saker. Sedan kan
han inte ge dem en rimlig bild, rimlig kvinnosyn till exempel. Om han själv
anser att det är rätt att misshandla.
Maria: Men de här behoven, vissa saker, om du kanske kan ge exempel på
vad du tänker på, så att jag..?
Ingalill: Jag tänker så här att det är ju ändå barnens pappa. Och för barn, det
är ju väldigt olika, nu tror jag i och för sig att barn ser väldigt mycket mer än
vad man kanske tror. De ser mer än vad man.... Men samtidigt så har, pappan har misshandlat, men han kan vara jättebra, göra roliga saker med sina
barn. Vara engagerad i skolgång och så på olika sätt. Därmed inte sagt... han
ger ju inte trygghet.
Å ena sidan är informanten tydlig med att faderns våld inte är bra för barnen och
att fadern inte tillgodoser barnens behov av trygghet. Å andra sidan pratar hon
om att fäder som använder våld mot mödrar kan vara ”en bra pappa i vissa avseenden”. När jag ber henne specificera, tar hon dels fram att ”det är ju ändå barnens pappa”, dels att en far kan vara ”jättebra” genom att han gör roliga saker
med barnen, är engagerad i deras skolgång och så vidare. Min tolkning är att i
talet om fäder som ”bra pappa i vissa avseenden” mäts fäder som använt våld
__________
272

Notera att informanternas tendens att fokusera mödrar och/eller se mödrar som ansvariga för skyddet av barn ingalunda är unik. För exempel från socialt arbete/den sociala
barnavården, se t. ex. Kåhl (1995); Scourfield (2003); Sundell och Egelund (2000; 100ff).
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med fadern som komplement till modern som huvudansvarig (se kapitel sex). I
talet om våldsamma pappor som ”bra i vissa avseenden” konstrueras föräldraskap som moderskap och faderskap.
Just som i intervjuerna med de våldsutsatta mödrarna mäts dock fäder med
ytterligare en måttstock. Ovan talar informanten bland annat om att fadern som
använder våld mot modern varken kan ge barn en rimlig kvinnosyn eller trygghet. I talet om våldsutövande fäders föräldraskap konstrueras fäders och mödrars
föräldraskap också som i princip samma sak: fäder bör – precis som mödrar – ge
barn trygghet, skydda dem från upplevelser av våld samt se till att de har goda
relationer med båda sina föräldrar. Precis som i intervjuerna med mödrarna konstrueras fäders och mödrars föräldraskap både som könskomplementaritet och
som (köns)likhet där det goda moderskapet är norm för föräldraskapet.
Vissa informanter talar genomgående med utgångspunkt i en könskomplementär modell för föräldraskap, medan några använder båda modellerna. Den
variation i talet om fäders föräldraskap som jag pekar på i föregående avsnitt (se
citatet från Cecilia) kan tolkas som ett uttryck för vilken modell – eller norm –
som har störst genomslag i den enskilda intervjun. Om konkreta fäder tenderar
att mätas med samma måttstock som mödrar framstår de helt enkelt som mer
problematiska föräldrar än då de mäts med faderskap som komplement.
Föräldraskap konstrueras alltså både som olikt – moderskap och faderskap –
och likt – föräldraskap (med moderskap som norm). Likväl kan föräldraskap
sägas vara tydligt könat då det finns en asymmetri i normerna för föräldraskap.273
Medan det endast finns en måttstock för mödrars föräldraskap, finns det två för
fäders. Sålunda är tankefiguren ”dålig förälder men en bra pappa” kulturellt begriplig, medan tankefiguren ”dålig förälder men en bra mamma” framstår som
obegriplig.274 Könskomplementariteten har ett starkare genomslag än könslikheten.
Denna asymmetri präglar även min och informanternas dialog då föräldraskap tematiseras i intervjuerna. Då jag ställde frågor om föräldraskapet definierade jag inte närmare vad faderskap och moderskap ”är”. Därmed kunde informanterna – precis som när det gäller våld – tala givet sin egen förståelse. Jag
delade (en implicit) förståelse av moderskap med samtliga informanter: moderskap definierat av omsorgspraktiker och -förmåga. När det gäller faderskap talade dock jag och informanten i vissa fall med olika förståelser. Medan jag själv
hade fäders omsorgsförmåga och –praktiker i tankarna öppnade mina frågor om
”papparollen” eller ”män som pappor” för två olika konstruktioner av fäders
__________
273

Det gäller båda informantgrupperna, men i synnerhet familjerättssekreterarna.
Som tankeexpriment kan läsaren pröva att byta ut männen/fäder mot kvinnorna/mödrar i citatet från intervjun med Jonas nedan.
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föräldraskap. I vissa intervjuer ställde jag uppföljningsfrågor om informantens
bild av hur fäderna fungerar i föräldrarollen eller ”som föräldrar” och först då
pratade informanten om fäders omsorgsförmåga.
Denna dubbla normuppsättning för fäders föräldraskap tycks kunna innebära att fäder som inte fungerar som föräldrar inte benämns som inadekvata vuxna/
föräldrar, utan som barn. I talet om föräldraskap kan kön och ålder på så sätt
flätas samman275:
Maria: […] jag tolkar det som att du menar att många av de här männen
[…] sätter sina egna behov väldigt mycket i centrum?
Jonas: Ja, just det. De är som småbarn. Tolkningsmässigt. […] det ju ofta är
jagsvaga individer. Och... det gör att de här männen som fäder blir självcentrerade. De blir som jag sa, vi var inne på det, de blir som små barn. Alltså,
där allting är till för dem, också barnen. Vilket inte innebär att de kanske är
dåliga fäder, särskilt inte för små barn som inte har så väldigt stora behov.
Alltså, där man lever i en inrutad tillvaro som består utav daghem och hem
egentligen. Och där kompiskontakterna är starkt begränsade för barnet.
Våldsamma fäder framställs här som barn i förhållande till barn, inte som vuxna
föräldrar. Genom att (de våldsamma) fäderna konstrueras som barn och inte som
vuxna osynliggörs också den makt som är förknippad med faderspositionen.

Den modercentrerade familjemodellens logik
I diskussionen av de intervjuade mödrarnas förståelser av föräldraskap (kapitel
sex) pekar jag på att en könskomplementär konstruktion av föräldraskap har implikationer för barns plats i familjen. Det är en tråd jag vill utveckla vidare här.
Jag vill också återknyta till diskussionen i kapitel sju om hur barns utsatthet för
psykologiskt våld förknippas med mödrars (direkta eller indirekta) närvaro. Där
citeras bland annat familjerättssekreteraren Eva som inte ”nappade” på min fråga
om fäder som är våldsutövande mot mödrar också kan ha ett makt- och kontrollbeteende mot barn. Hon sa också:
Eva: Ibland kan det ju vara så. Ibland kan det ju vara... ja, det är ju inte
antingen eller, va’. […] (Paus). Nej, jag kan inte komma på så där. Det har
ju varit en del pojkar då, som kanske har behov av de här med papparollen
va’. Och där mamman då kan se, ja, det finns oro för att pappa flyttar över
sin... […] sin kvinnosyn och den biten va’... nu håller jag på och resonerar
mig fram här för att se (skratt)...
__________
275

Se även kapitel sex om modrande och vuxenhet.
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Även om informanten har ett problemorienterat perspektiv på de våldsutövande
fädernas föräldraskap talar hon med utgångspunkt i mödrars bilder av fadern
eller beteenden mot barn som på ett eller annat sätt implicerar faderns och/eller
barnets relation till modern.
En liknande tendens kan ses i samtliga intervjuer – alltså oavsett förståelsen
av våld i parrelationer. Ett annat exempel på moderns centrala plats i talet om
fäders och barns relationer kommer från Berit. Hon pratade om en ”livsfarlig
karl”; och sa att hon ibland frågar sig själv om modern fortfarande lever. Lite
senare i intervjun återkom hon så till denna ”livsfarliga” far:
Berit: Den här mamman, med den här livsfarliga karlen, till exempel, han
har varit en utmärkt umgängesförälder för den här lilla killen. Så här långt.
För det här barnet har varit rätt litet nu då. Det kan man ju tänka sig att med
hans psykiska status så kan det bli så att det blir konflikter när det här barnet
blir äldre. För lite större barn blir kanske mer svårhanterliga då och har
plötsligt större egna behov. Så att så här långt har det gått bra. Så att det är
också utifrån barnens olika behov man måste... se på vad den här föräldern
har för förmåga.
Även om fadern karaktäriseras som ”livsfarlig” för modern, talar informanten
om honom som en utmärkt umgängesförälder, åtminstone så länge barnet är litet.
Fadern framställs även som potentiellt farlig för barnet: ”med hans psykiska status”. Att han trots detta kan vara en utmärkt umgängesförälder är logiskt om hans
föräldraskap framförallt betyder att ”göra saker” med barnen och vara ett komplement till moderns ansvar för omsorg och skydd. Här blir fadern en tillräckligt
bra umgängesförälder genom moderns huvudansvar. Kontexten informanten talar utifrån – modern som vårdnadshavare och fadern som umgängesförälder –
kan tolkas som bidragande till den här konstruktionen av faderns föräldraskap.
Det är inte troligt att han skulle framställas som en lika ”utmärkt” vårdnadshavare eller boendeförälder: hans ”utmärkthet” som umgängesförälder är beroende
av en vårdnadshavare med huvudansvar för omsorgen.
I citaten ovan kan modern sägas vara implicerad i relationen mellan far och
barn. Den modell för relationer i familjen som förutsätts är modercentrerad276: i
denna är modern centralfiguren och hon förutsätts fungera som en förmedlare av
relationen far-barn. Schematiskt kan modellen illustreras så här (Figur 8):
__________
276
Se även Smart (1999). Notera att även om denna modell har vissa drag gemensamma
med de ”modercentrerade” relationer Michael Young och Peter Willmott (1962) diskuterar i sin klassiska Family and Kinship in East London används ”modercentrerad” här i en
annan mening. Jfr. även Elias och Scotson (1965).
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Figur 8
Enligt den modercentrerade familjemodellens logik ”finns” i en mening inte en
far-barnrelation som är oberoende av modern. En tolkning av frånvaron av fokus
på fäders praktik i förhållande till barnen kan vara att det framförallt är den modercentrerade familjen familjerättssekreterarna ”tänker med”: att den moderscentrerade modellen fungerar som en dominerande ram för tolkningar av relationer i
familjer.277 Också vissa familjerättssekreterares tendens att förskjuta ansvaret för
uppgiften att bedöma faderns förmåga som förälder från sig själva till mödrarna
i fråga kan tolkas som ett uttryck för den modercentrerade familjemodellens logik: i moderskapet ingår ansvaret för faderskapet, också i kontakten med myndigheter. Vidare tycks den modercentrerade familjemodellens logik betyda att
modern förväntas förmedla far-barnrelationen även efter en separation eller skilsmässa. När informanterna fick frågan hur umgänge mellan barn och en våldsutövande far brukar se ut pratade vissa av dem om att det kan fungera tillfredsställande för att modern hjälper barnet att hantera möten med fadern, och alltså agerar som ett slags känslomässig ”buffert” mellan barnen och deras pappa.
Det gäller dock att mödrar förmedlar far-barnrelationen lagom mycket. Det
__________
277

I materialet finns ett exempel på att en modercentrerad modell kan användas explicit i
talet om fäders sätt att organisera sitt föräldraskap. Fäder sägs bli föräldrar genom relationen till modern (och andra kvinnor): ”I västerlandet är det ju så att det är kvinnor som
gör pappor av män”.

278

I skuggan av Pappa.pmd

278

2007-01-29, 10:14

finns exempel i materialet som pekar på att mödrar kan ses som att de förmedlar
både ”för mycket” och ”för lite”. För att börja med det första talade till en informant om att kvinnor i allmänhet är minst lika kontrollerande som män (i alla fall
som invandrande män). När jag bad om ett förtydligande av vad för slags kontroll det är fråga om sa informanten:
Det finns en tendens hos kvinnor att... inte vilja släppa in pappor i barnens
liv. Kycklingmorsor. Det är den ena, om jag tänker på min situation då, som
handlar om barnen. (Paus) Ja, det är nog det jag mest tänker på.
Maria: Det är där det blir konflikt alltså?
Ja. Litar inte på att mannen rätt kan ta hand om barnen. […] Förstår inte hur
han ska göra om de blir sjuka.
Huvudansvar framställs här som en fråga om makt över barnen och makt att
stänga fadern ute. I den här och andra intervjuer finns en normativ undertext i
linje med den modercentrerade familjemodellens logik: en god mor – med omsorgsmässigt huvudansvar och ansvar för far-barnrelationen – släpper in fadern
i barnens liv och litar på att han kan ta hand om barnen på sitt (komplementära)
sätt. Den ansvars- och maktposition som modern ges i en modercentrerad familjemodellmodell får med andra ord inte missbrukas, en god mor får närmare bestämt inte utestänga fadern.278 Mot bakgrund av denna norm blir också mödrar
som är för oroliga för hur barnen har det när de är hos fadern problematiska. Å
andra sidan omtalas mödrar som inte är oroliga alls som att de kanske inte ser till
barnens behov, och ytterst har mödrar ansvar för att skydda barn (se ovan). Moderspositionen blir sålunda uppenbart motsägelsefull.
När det gäller mödrar som förmedlar ”för lite” återkommer detta tema framförallt i intervjuerna med de informanter som är problemorienterade då de talar
om våldsutövande fäders föräldraskap. Eva sa så här om ett fall där fadern tjatade så om att få träffa sin son:
Eva: I det fallet jag tänker, jag tror mamman hade givit upp. De hade haft så
jobbigt med den här karln som hängde och hotade hela tiden. Hennes nya
familj. Och han hade ju argumentet då om pojken. Och får han ha pojken
någon dag i veckan så där så...
Maria: Och då är frågan, var det bra för den pojken?
__________
278
Införandet av gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja kan tolkas som att
lagstiftaren utgått ifrån att många familjer ”är” modercentrerade och vill förändra dem så
att de överensstämmer med en symmetrisk modell (där fadern och barnet har en relation
oberoende av modern). Se vidare kapitel tre.
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Eva: Den här pojken hade sett en hel del [våld]. Men det är ju svårigheten
där, var går man emot, mamma då. […] För hon är vårdnadshavare, hon
borde ju då se till sitt barn bästa.
Maria: Det vill säga stoppa umgänget, menar du?
Eva: Ja, på något vis då. Fast det är ju det här, det hjälper ju inte med skyddad adress. Det hjälper ju inte.
Det barn som informanten talar om framställs som i behov av skydd: ”den här
pojken hade sett en hel del”. I det ljuset blir en mor som inte skyddar, för att hon
inte orkar gå emot den våldsamme fadern, problematisk.
Notera dock att informanten menar att modern själv inte är skyddad från
fadern. I den här intervjun finns (det enda exemplet på) en beskrivning av våldsutsatta mödrars situation som är parallell till de intervjuade mödrarnas. Då informanten pratade om ett ärende där hon arbetat för att få ett umgänge till stånd fast
det inte var bra för barnet sa hon också:
Men här, det främsta här är att mamman säger att det är okej bara hon slipper träffa pappa. Så det är ju det främsta här. Att vi går med. För hon tycker
då att det är okej. Men det är ju det man inte vet. Det är ju, som jag sa, den
där andra kvinnan, vad är det som… man liksom köper sig sin frihet lite
(Paus) Och där är ju ena där det har varit våld.
Maria: Du säger att ”man köper sig sin frihet” och att barnen blir ansvariga. Men som kvinna, man har man för val, tänker jag?
Eva: Ja, nej, de har inget val. För de går på, länsrätt och hela det här. Och
annars så blir de hela tiden förföljda. Och då har ju inte barnen... då får ju
inte någonting heller. För att då kommer de aldrig ut utanför lägenheten. Så
de är ju de som är fångar. Kvinnor och barn.
Maria: Vems ansvar är det att se till att det inte blir på det sättet?
Eva: Ja... det är ju vårdnadshavare, vi kan ju inte gå emot om vårdnadshavaren säger så här. För att, ja ser vi att barnet mår väldigt illa. Då har ju vi
också ett ansvar.
Maria: Vad kan ni göra då?
Eva: Då blir det ju, det drastiska som kan hända, vi kan tillsätta kontaktperson, så att det inte blir så stor dramatik. Men ett barn som far uppenbart illa,
det är ju omhändertagande i så fall. Fast det fordras ju väldigt... mycket och
många gånger så har de ju åtminstone en här som är stabil. Eller stabil... ja,
det finns en person i alla fall. Det ställs ju så stora krav på den kvinnan. Hon
ska klara så himla mycket.
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Här ges – från en annan talarposition – samma bild av krav och ett begränsat
handlingsutrymme som de intervjuade mödrarna ger: att mödrar (med vårdnad)
hålls ansvariga för barns behov och trygghet, samtidigt som deras möjligheter att
skydda barnen och sig själva är begränsade.

Konstruktioner av barn och vuxna
De organisations- och professionsskapande praktiker som diskuteras i kapitlets
första avsnitt är inte bara sammanvävda med könsskapande, utan även åldersskapande praktiker. I talet om sitt arbete konstruerar informanterna såväl ålder, som
kön och professionalitet. Mer specifikt konstrueras professionalitet som vuxenhet. I vissa intervjuer görs detta explicit. Då intervjun berör frågan om barns rätt
att själva bestämma om hur deras vardagsliv ska organiseras kommenterar Berit
”tolvårsgränsen” i ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge279:
Maria: När är barnen gamla nog att bestämma själva tycker du? Vad tycker du om det?
Berit: Det går inte heller att säga. Den här tolvårsgränsen, det är ju en myt
alltså. Det finns ju ingen sådan strikt regel. Det finns fjorton, femtonåringar
som inte vet hur de vill ha det. Och möjligen ännu äldre också. Det går inte
att säga någon exakt ålder. Man måste se på situationen i sin helhet. Och så
gör du som vuxen. […]
Maria: Men du vill snarare justera det uppåt än nedåt, eller?
Berit: Nej, för, nej... det vill jag inte, utan det handlar mer om att det ska
vara en begriplig situation, för mig begriplig situation. Då kan jag... tycka
att ett barn som är väldigt mycket yngre än tolv år, gör ett klokt ställningstagande.
Maria: Det beror på situationen?
Berit: Det beror på situationen, ja, precis.
Maria: Men går domstolen på det då? Om det är ett barn som är under
tolv?
Berit: Men jag tycker inte att man ska lägga det ansvaret på barnet. Det är
återigen det här att det måste vara jag, det måste vara ett vuxen, det är mitt
professionella ansvar att presentera bilden på ett sådant sätt, så att det blir
utifrån det här barnets bästa och vad det barnet själv också vill ha. Ibland
__________
279
Reglerna för verkställighet i Föräldrabalkens 21 kapitel innebär att om barnet har fyllt
tolv år får verkställighet inte ske mot dess vilja om inte domstolen finner det nödvändigt
av hänsyn till barnets bästa. Detsamma gäller om barnet inte fyllt tolv år, men nått en
sådan mognad.

281

I skuggan av Pappa.pmd

281

2007-01-29, 10:14

ingår det också i vuxenansvar att gå emot barn va. Det här barnet vill ha det
på det sättet och jag förstår varför det här barnet vill ha det på det sättet, men
det är inte förenligt med det här barnets bästa utifrån saker som ju hör till
mitt vuxenperspektiv att göra.
Informanten talar här om vuxnas ansvar för att efter sin egen bedömning fatta
beslut om hur barns liv ska se ut. Det vuxenansvaret är också ett professionellt
ansvar. Då hon presenterar sig som professionell presenterar informanten sig också
som vuxen på det sätt hon uppfattar att vuxna bör vara. Familjerättssocionomeringen innebär att göra sig åldersspecifik och görandet av sig själv till vuxen kan
sägas ingå i den här familjerättssekreterarens individuella professionella projekt.
Jag vill här återknyta till tidigare resonemang om barn och vuxen som relationella kategorier. Informanten ovan konstruerar också barn på ett specifikt sätt.
Då vuxenhet är tätt förknippad med ansvar för och beslutanderätt över barn blir
barn(slighet) beroende och underordning.280 Citatet kan tolkas som präglat av de
över- och underordningsnormer som kommer till uttryck också i intervjuerna
med mödrar utsatta för våld. I citatet ovan är dessa normer än mer uttalade och
vuxnas överordning framstår här som mer legitim, som vuxenauktoritet. Enligt
familjerättssekreteraren har vuxna ett ansvar för att utöva sin makt och till exempel tvinga barn att göra det de inte vill:
Berit: Därför det ingår i vuxenansvar, att tvinga barn ibland. Det är en ständig, ständig diskussion tycker jag, som man får ha med föräldrar om... där
de säger ”men han vill inte” och ”hon vill inte”, ”jag kan inte tvinga”. Då
påstår jag att man får, som förälder, det ingår till och med som vuxen, att
man ibland tvingar barn. Och som vuxen är du tvungen att tvinga ditt barn
om du tror att det är någonting som är bra och viktigt för det. Som till exempel att träffa den andra föräldern. Den dag du gör den bedömningen att det
inte är bra för ditt barn att träffa den andra föräldern, då måste det vara du
som vuxen, som står för det. Det beslutet. Du kan inte hänvisa till att barnet
inte vill. […] Man tvingar så länge man tycker det är bra.
Här framställs den vuxna som den som bör tolka om barnet i fråga gör ett klokt
ställningstagande eller inte: barns ”kompetens” definieras genom vuxnas perspektiv. Citaten präglas av ett behovsorienterat synsätt på barns vilja enligt vilket
barn varken kan eller ska fatta beslut (Singer 2000, 83). Synsättet kan tolkas som
ett uttryck för den diskurs om barn som i hög grad präglar intervjuerna med
__________
280

Att ålder görs till skillnad tydliggörs av distinktionen mellan ”vuxenperspektivet” och
barnets vilja och syn på sitt liv.
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familjerättssekreterarna. Den ger ett i grunden beskyddande välfärdsperspektiv
där barn blir objekt för vuxnas interventioner. Barn förutsätts behöva omsorg,
ledning och skydd från vuxna och det är vuxna som beslutar vad som är bäst för
dem, vad ”barnets bästa” är. Välfärd blir så något som tillämpas på barn och det
är vuxna som bör kontrollera barns liv (Neale m. fl. 2001). I vissa intervjuer är
detta välfärdsperspektiv mer uttalat än i andra, men det är genomgående i materialet som helhet.
Här bör påpekas att intervjuerna med familjerättssekreterarna även präglas
av en rättighetsdiskurs och i viss mån av ett mer kompetensorienterat synsätt på
barnets vilja, vilket jag återkommer till längre fram.
Vad betyder välfärdsperspektivet mer konkret i talet om barns situation vid
separationer, i möte med familjerätten och då deras pappa utsatt deras mamma
för våld?

Barnet under utveckling: rätten till kontakt
Informanternas tal om barns behov och situation under och efter separationer är
tydligt präglat av normen om barnets fortsatta kontakt med båda föräldrarna.
Normen är kopplad till föreställningen om att två föräldrar är viktiga för barn (se
också kapitel tre och fyra). Två föräldrar förutsätts vidare vara lika med en far
och en mor: det tvåkönade, heterosexuella föräldraskapet är en för-given-tagen
utgångspunkt för samtliga informanter.281 I vissa intervjuer är ett tvåkönat föräldraskap en manifest norm. ”För sin identitetsutveckling behöver barn identifiera
sig med båda könen, men inte nödvändigtvis de biologiska föräldrarna”, sa till
exempel Ingalill. I andra är det mer implicerat:
Ja, jag tror inte på att man behöver vara bra på allting. Man kan inte ersätta
varandra som föräldrar. Utan man har olika omsorg att ge. Och barn behöver båda. Och han man en tilltro till varandras olika omsorg då kan man
också komplettera varandra.
I citatet ovan omtalas de två föräldrarna, som förutsätts vara en far och en mor,
som olika och komplementära, vilket exemplifierar hur det tvåkönade föräldraskapet generellt (här implicit) konstrueras som könskomplementaritet (alltså inte
bara när det gäller våldsutövande fäder och utsatta mödrar). Materialet från den
__________
281
Vid tiden för intervjuerna hade den debatt om homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar som pågått under senare år inte kommit igång ännu och det var inte möjligt
för homosexuella par att adoptera barn. Även kommentarer om enstaka möten med homosexuella föräldrar synliggör att det är det heterosexuella föräldraskapet som är utgångspunkten.
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här informantgruppen understryker att konstruktionen av barns utveckling som
beroende av en tvåkönad miljö bidrar till att det heterosexuella föräldraskapet
framstår som naturligt: det är för att mödrar och fäder ”är” olika, ”har” olika
omsorg att ge och inte kan ersätta varandra under barns identitetsutveckling som
barn behöver och ”har rätt till” kontakt med båda.
Talet om barns behov av båda föräldrarna kan förstås som ett uttryck för den
konstruktion av barn som har starkast genomslag i informanternas tal: barnet
under utveckling. Ett annat uttryck för den här konstruktionen av barn är talet om
barns behov av kontinuitet då intervjuerna exempelvis berör växelvis boende:
Maria: Det låter också som att det här med, att man gärna tänker i hälftenboende också, det är inte bara den gemensamma vårdnaden, utan det är
även hälftenboende dessutom?
Jonas: Ja, just det. Man ska ha gemensam vårdnad och så ska barnen bo en
vecka hos mamma och en vecka hos pappa. Eller... varför inte som en pappa
föreslog för någon tid sedan... då var barnet tolv månader, så nu har han
hunnit bli tretton då. Ja, han tyckte på fullt allvar att ungen skulle bo fjorton
dar’ hos mamma och fjorton dar’ hos pappa. (paus) Och ja... Alltså, är föräldrarna överens och kan hantera det, så är det väl okej. Men det kräver ju så
oerhört långtgående insatser från båda föräldrarnas sida att då kan de lika
gärna flytta ihop igen.
Maria: Hur tänker du när du säger det? Att de lika gärna kan flytta ihop
igen?
Jonas: Ja, alltså, för att det lilla barnets behov av tillgång till båda föräldrarna är ju mycket större än det föräldrarna kan... kan tänka sig.
Särskilt pojkar framställs som i behov av kontakt med föräldrar av två kön. Medan flickors utveckling sällan omnämns explicit, pratar en del familjerättssekreterare om barns behov som pojkars ”behov av papparollen”. Barnet konstrueras
också som pojke. Vidare benämns framförallt barns fortsatta kontakt med fäder
explicit, vilket kan tolkas som att informanterna inte har samma fokus på mödrars och barns relationer efter separationer, utan snarare tenderar (i linje med den
modercentrerade familjemodellens logik) att ta en fortsatt relation mellan barn
och mor för given. Barns fortsatta kontakt med ”båda” föräldrarna tenderar med
andra ord att betyda ”pojkars” kontakt ”också med fäder”.282
Liksom i lagstiftningssammanhanget betyder barnets rätt till och behov av
__________
282

I intervjuerna återkommer även formuleringar om att det idag allt oftare ”är” som det
bör vara och att fäder fortsätter vara involverade i barns liv, trots en separation eller
skilsmässa. Denna förändring kopplas explicit till förändringarna i lagstiftningen.
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kontakt i det här sammanhanget att barn i de allra flesta fall bör ha umgänge, det
vill säga ansikte mot ansikte träffa den förälder det inte bor med. Berit är en av
dem som tydligast uttrycker normen om umgänge. Hon pratade om att umgänge
alltid är bra:
Berit: Föräldrar kan försitta sin rätt till kontakt med barnen, men barnen kan
aldrig förlora sin rätt till kontakt med båda föräldrarna. Och det tycker jag
är så himla bra. Det kan jag ställa upp på.
Maria: Det ska vara utifrån barnens behov?
Berit: På någon nivå, i någon psykologisk bemärkelse så behöver barn alltid
ha kontakt med båda sina föräldrar. Men det ska ju självklart vara på ett
tryggt och bra sätt för barnen.
Maria: Apropå tryggt och bra sätt, har du liksom formulerat någon slags
kriterier för när, vad ska till för att ett umgänge ska vara bra för barnet?
Om det har förekommit våld till exempel?
Berit: Ja, alltså umgänge är alltid bra. Det ställer jag upp på, det här att barn
har alltid rätt, i psykologisk bemärkelse, till kontakt med båda sina föräldrar...
Maria: ... Ja...
Berit: ... men sedan... hur ofta, på vilket sätt och så, det får man ju anpassa
efter varje situation. Ska det vara nattumgänge? Ska det bara vara umgänge
på dagen? Hur ofta ska det vara? Och där, jag känner till en pappa, han har
umgänge några få timmar per år. I närvaro av kontaktperson. Med sin tonårsdotter. Det är det minimalaste umgänget jag hört talas om. Ja, det finns ju
de som inte har något fastställt alls, men det kan bero på olika saker. Men,
där det har prövats i domstol.
Kontakt med båda föräldrar är en ovillkorlig rättighet för barn (vilket dock inte
betyder att umgänget kan se ut hur som helst, utan det bör anpassas efter situationen).

Barns behov av kontakt med en våldsam far
Det generella behovet av och rätten till kontakt gäller även barn som upplevt
våld. Barns behov av fortsatt kontakt med fadern som använt våld mot modern är
ett genomgående tema i materialet: ”barn ser sig som en del av båda” föräldrarna
och de ”behöver få en realistisk bild” av fadern, och till exempel ”se att han inte
bara har negativa sidor”.283 Även om ”man alltid måste göra en bedömning i det
__________
283
Medan andra informanter framhäver positiva sidor genom att tala om att fäders och
barns relationer ”inte bara” har negativa sidor, lägger en av informanterna med kvinno-
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enskilda fallet”, återkommer talet om att det kan innebära större negativa konsekvenser för barns utveckling att inte träffa sin pappa, än att träffa en far som
använt våld mot barnets mor. David kan illustrera:
Maria: På vilket sätt tycker du att den här, om du tänker dig fall där mannen har varit våldsam mot kvinnan, på vilket sätt tycker du att han är viktig
för barnen, eller kan tillföra någonting?
David: [Ä] ven om en förälder har misshandlat ett barn, även om en förälder
har förgripit sig på ett barn, hur det än är där, så finns risken att om kontakten klipps helt, att barnet, för oftast är det så att det här barnet och den här
föräldern har ändå inte bara en helt dåligt relation, utan en sammansatt relation, både positivt och negativt, och risken är att barnet utvecklar liksom en
fantombild av den här föräldern. Som är orealistiskt, negativt eller positivt.
Och om man då kan åstadkomma ett umgänge med liksom under vettiga
former, som är säkert för barnet, då finns en möjlighet för barnet att så att
säga bearbeta det som har hänt och det att bibehålla någon realistisk bild av
den föräldern. Som ändå, är, och kanske ännu mer är, viktig. Därför att den
är viktig för barnen. Kanske ännu mer på grund av vad som har hänt.
Informanten framställer här barnets umgänge med den våldsutövade fadern som
i sig självt medförande ett slags bearbetning av tidigare trauman och en möjlighet
för barnet att få en ”realistisk” bild av fadern. Förutsättningen är dock att umgänget sker under ”vettiga former”. Vad är då det? Av föregående kapitel framgår
att informanterna inte ger några konkreta kriterier för bedömningar av när ett
umgänge ska anses vara organiserat efter barns behov och på ett sätt som är
tryggt och bra för barnen. Därför måste frågan belysas från ett annat håll: när är
umgänge inte bra? Vad är inte vettiga former? Var går gränsen för umgänge?
Informanternas svar på sådana frågor kan grovt delas in i två kategorier: de
som tar fasta på förälderns beteende och de som tar fasta på barnets upplevelse
och vilja. När det gäller den första kategorin pratar vissa informanter om föräldrars direkta (fysiska eller sexuella) våld mot barn. Ett annat exempel på fokus på
vuxnas beteende kommer från Berit. Hon drar gränsen vid föräldrar som har så
stora egna behov så att de inte ser barnen:
Maria: […] förut så sa du någonting om att det ändå finns föräldrar som
inte är bra för barnen...
__________

misshandel i fokus till ytterligare en bisats: ”Alla har ju olika sidor. Och man är inte alltid
svart. Men vid vissa tillfällen så är man svart. Och hur hanterar barn det?”. På så sätt
pekas faderns våldsbeteende ut på ett annat sätt än i övriga intervjuer.
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Berit: ... Ja, ja...
Maria: ... det finns någon slags gräns, och då tänker jag, när är den nådd,
tycker du?
Berit: Ja, det är ju de här som är... ja, vad ska jag säga... de här som inte
riktigt lever i samma verklighet som... som jag gör. Ständigt... bråkar. När
man kommer hem till dem så har de pärm på pärm, det är bråket med bostadsrättsföreningen, det är bråket med båtklubben, det är bråket med kronofogden, det är liksom bråket om vårdnadskonflikten. Rättshaverister. Som
har så stora egna behov så att de inte ser sina barn. Där känns det ju som
att... ja, var kommer barnet in i bilden här någonstans? Men inte desto mindre, de barnen har också rätt att ha kontakt med sina föräldrar.
Att umgänge inte är bra för barnet betyder – återigen – inte att barnet saknar rätt
till kontakt. Citatet ovan understryker att frågan om vad föräldern har gjort och
gör i en mening är ovidkommande (se även kapitel tre).
Frågan är om det överhuvudtaget går att presentera sig som professionell
familjerättssocionom utan att följa lagstiftarens perspektiv på den här punkten –
att umgänge är barnets rättighet och inte en ”belöning eller bestraffning” av föräldern. Heidi sa till exempel så här om gränserna för umgänge:
Maria: I den här situationen, vid separation när det finns en historia med
våld, vad tycker du är barnen behov i den situationen? Vad är barnens
största behov just då? Har du någon bild av det?
Heidi: Jag har haft olika bilder under tiden.
Maria: Okej. Kan du beskriva dem?
Heidi: Från att tycka att ”nej, men, aldrig i livet att barnen ska träffa en
sådan pappa”, till att... jag menar, när man sedan vet att barnen kommer upp
i tonåren och det blir det här med identiteten, och de inte har någon bild av
den här pappan. Då kan det bli ännu mera struligt. Till att det måste kanske
finnas någon sorts typ av umgänge. Så det har ju varierat. Vad jag däremot
inte... jag har fortfarande svårt känslomässigt att ta till mig att en man som
har dödat mamman också ska träffa barnen. Då tycker jag man har förverkat
sin föräldrarätt på något sätt. Det tycker jag. Det står ju tyvärr i strid med
lagen, att man ska tycka.
Informanten tycks reflektera över att hennes känslomässigt grundade syn går stick
i stäv med det som krävs av henne som familjerättssocionom, med ett uppdrag
definierat av lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge.
I de svar som tar fasta på barnets upplevelse och vilja läggs än större tonvikt
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på att umgänget är barnets rättighet. I linje med detta talar till exempel Ingalill
om att umgänge bör vara en positiv upplevelse för barn:
Maria: Det låter som att det här med säkerheten är viktigt. Eller tryggheten. Har ni någon slags kriterier, eller saker att tänka på för att man anse
att ett umgänge är tryggt för barnet?
Ingalill: Nej, inte direkt. Jag tycker... att det ska vara tryggt för att det ska
kännas bra. För ett umgänge ska ju alltid vara positivt. Någon form av positiv upplevelse för barnet. Sedan är det ju andra som fattar beslutet men... vi
kan tala om vad vi tycker. Om vi tycker det är vettigt, vad vi tycker är lämpligt. Men vi fattar ju inte beslut.
Andra informanter betonar att gränsen går när man måste tvinga barn till umgänge. Att barn på så sätt ges en ”vetorätt” när det gäller umgänge kan både ses
som ett uttryck för ett behovsorienterat synsätt – det är skadligt för barn att tvingas till umgänge – och som ett uttryck för ett mer rättighets- och kompetensorienterat synsätt – barn har rätt att slippa bli tvingade och de har en förmåga att
bestämma över sådant som berör dem. Vetorätten kan därmed även förstås som
uttryck för att dessa informanter följer/återskapar såväl åldersrelaterade jämlikhetsnormer som över- och underordningsnormer. Även om det är vuxna som ska
bedöma vad som är barnets bästa (är överordnade) kan vuxna inte tvinga barn till
umgänge – då bryter de för mycket med normer som föreskriver mer jämlika
relationer mellan vuxna och barn samt ger barn (lika) rätt till personlig integritet
och självbestämmande.

Blir barns upplevelser av våld synliga?
Hur vet man att umgänget ger barnet en positiv upplevelse? Att det ger barnet
möjlighet att bearbeta tidigare trauman? Att det sker under vettiga former för
barnet? Med tanke på såväl det återkommande talet om barns utsatthet för psykologiskt våld då deras far utsätter modern för våld eller de ser våld ”mellan föräldrarna”, som det fokus på barns upplevelser som diskuteras i avsnittet ovan, kan
man kanske förvänta sig att informanterna beskriver arbetssätt som är utformade
för att fånga upp barns upplevelser av våld. En av informanterna gör just det och
förmedlar att man genom systematiska samtal med de vuxna runt barnet kan skapa sig en bild av vad barnet har varit med om, en bild som barnet sedan kan
bekräfta284:
__________
284

Det är värt att notera att detta är en av de informanter som ”ofta” eller ”alltid” frågar
om våld.
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[D]et tycker jag är ett annat problem inom socialtjänsten, att man så snabbt
plockar in barnen i utredningar. Man... fokuserar för snabbt in på barnen.
Det har blivit så litegrann också, det har blivit trenden...
Maria: ”Barnet i fokus”?
Ja, just det, precis. Då blir det som om man startar upp utredningen på barnet. Och för mig är det jätteviktigt att ska jag ha information om barnet, då
ska jag ha den av alla runt om.
Maria: Först?
Först ja. För jag kan inte prata med barnet... i syfte att skaffa mig information. Dels för att barn är dåliga på att informera, dels för att barn inte ska ha
det ansvaret, att förmedla information. [… Utredare] måste veta, måste ha
informationen från annat håll. För då bekräftar barnet. Det har jag fått massor av exempel på. Men däremot, går du in och frågar ett barn ”vad som har
hänt”, så är det inte säkert att, det är ganska troligt att du får inte rätt information. Och får du rätt information, så är det för stort ansvar för barnet att
ta.
Vidare pratade informanten om att det är viktigt att förmedla till barn både vad
man vet om deras situation och att det är tillåtet att prata om det som händer i ens
familj. Informanten beskrev sitt sätt att jobba som att det inleds med ett möte
med alla syskon. Det samtalet fokuserar det generella i att leva i en familj där det
finns en konflikt och där det är ”bråk”. Först därefter genomförs samtal med
barnen ett och ett där deras egna upplevelser av situationen, behov och vilja är i
fokus:
[S]yskon är lojala mot varandra också. Det kan ju finnas syskon som tycker
olika, än den andra. Man delar på sig. Det kan man må jättedåligt av, att ”jag
inte tycker som de andra”. Så därför har de behov av ett eget utrymme också. Men det här första generella samtalet, det är viktigt att ha med syskon.
Informanten förmedlar att det går att få en ganska klar bild av hur de barn har det,
också de barn som upplevt våld. I intervjun återkom också temat barns behov av
att få sin situation sedd och bekräftad av de människor som finns runtomkring:
Jag blir jätteirriterad på dagispersonal, föreskolepersonal, lärare, människor
som finns runtomkring som bidrar till den här tystnaden runt barnet. […] De
pratar inte heller, nej, nej, nej. De har inte tid med det. De har trettio ungar,
vet du, med sina behov. Så de hinner inte. Och ändå vet jag att det är så lite
som behövs. […] För jag tycker att de här maskrosbarnen då, som man
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brukar prata om, de suger åt sig var helst de hittar vuxna som ser dem. Och
då tycker jag att vuxenvärlden runt de här barnen är så urdålig på det. Därför
när jag pratar med barnen brukar jag fråga ”vet din fröken hur du har det?”
”Har du någon att prata med?” ”Nej”, säger de, ”fröken vet inte hur jag har
det”. Men det vet ju jag att de vet. Jag sitter ju och pratar med dem om det
och de kan ju ha suttit i elevvårdsteam och allt möjligt och pratat om den här
ungens problem. Men de förmedlar det inte till barnet.
När det gäller metoder som kan ge en bild av vad våldet inneburit för barnet
skiljer sig dock den här informanten från de övriga – beskrivningen ovan är unik
i det här materialet. Det gäller både beskrivningen av samtalen med föräldrar om
vad barnen har varit med om och beskrivningen av samtal direkt med barnen.
Vissa andra informanter säger att de överhuvudtaget inte pratar med barn om
faderns våld mot modern:
Gunnel: Men där måste ju barn ha svårt med lojaliteten. Jag tänker på att de
alltid, de barn vi träffar är mer eller mindre pressade... det tror jag aldrig jag
har hört något barn säga någonting om, att pappa har slagit mamma. Och vi
frågar ju alltså inte. Så vi hjälper dem ju inte på det sättet. Men det har inte
kommit fram spontant heller. Det kan jag tänka beror på att det... man överhuvudtaget har svårt att prata om, tänka på att det har varit så. Det måste ju
vara oerhört kluvet för barn att ha en pappa som slår och har slagit mamma.
Men ändå älskar honom. Det är ens föräldrar... det kan inte gå ihop.
Andra talar visserligen om att de ibland pratar med barn om upplevelser av våld,
men de förmedlar inte en bild av systematiska utredningsmetoder för att kartlägga barns erfarenheter.
Ytterligare andra informanter uttrycker överhuvudtaget tveksamhet inför att
i utredningssammanhanget prata med barn om upplevelser av våld:
Maria: Hur tycker du att det är att träffa barn då?
Ingalill: Det är spännande och roligt, men det är svårt. Väldigt svårt.
Maria: Vad är det som är svårt då?
Ingalill: Svårt att... att veta hur pass ingående ska man fråga, svårt att veta
om man förstår barnet på rätt sätt. Barn har ju sin egen värld. Det de säger
med ord kanske de inte menar alls. På samma sätt som vi säger. Och inte
tränga sig på och inte pressa för mycket. Framförallt inte fråga ut, inte använda barn som informationskälla. Utan det handlar om, prata med dem och
få en blick, av hur det är just den här dagen, för just det här barnet och se hur
de har det i sin vardag.
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Maria: Det låter ändå som att i de samtal som ni träffar dem, där är det
väldigt svårt att få någon slags bild av vad våldet har betytt för barnet?
Ingalill: Ja, det är ju såpass, förhållandevis lite kontrakt, så att vi får ju ingen
närmare relation till barn. Vi gör ju ett hembesök hos vardera föräldern,
innan vi träffar barnen här för samtal. Och det är ju för att de ska ha sett oss,
och det inte ska bli så skrämmande. Men i och med att, vi har ju heller ingen
uppföljande kontakt efteråt. Det gör ju att vi inte kan dra igång vad som
helst. Misstänker vi att det är... att det finns något mer underliggande och att
föräldern är beredd att berätta att det förekommit våld till exempel, då försöker vi uppmana att söka hjälp på annat håll, inom barnpsykiatrin eller
socialtjänsten. Vi får ju ingen närmare relation till barnen, det gör vi inte. Vi
arbetar inte med behandling, det finns andra yrkeskategorier som oftast är
bättre på det. Ser vi behov, försöker vi lotsa vidare till rätt instans. Om vi ser
missförhållanden har vi alltid anmälningsskyldighet [enligt Socialtjänstlagen] (Paus) Det handlar om att göra det bästa möjliga utav det. Tingsrätten
ålägger ju oss också att prata med barnen. Tingsrätten vill ha barnets synpunkter. […] Vi vill ju inte gå med på att fråga ut barnet.
Maria: Det blir någon slags konflikt mellan att å ena sidan så ska barns...
syn och vilja och uppfattning ändå tas på allvar, å andra sidan blir det
svårt för er som jobbar, att få någon slags djupare bild av hur de har det?
Ingalill: Jag tycker att vi har ett väldigt stort ansvar, i vad vi lämnar vidare
utav barnsamtal. Till föräldrar, till tingsrätt. Och vara varsamma.
Enligt informanten finns det gränser för hur mycket man kan ”sätta igång” eftersom de inte har någon uppföljande kontakt med barn. Hon uttrycker också att det
inte är familjerättens uppgift att gå in närmare på barnets upplevelser eftersom de
inte arbetar med behandling.285 Tilläggas kan att informanten ovan tar upp samma tråd som den informant som citeras inledningsvis – att man inte kan använda
barn som informationskälla då man utreder barnets situation – men hon presenterar inte något utarbetat sätt att hantera utredningen om barnets situation och upplevelser.
__________
285
En annan informant vill utveckla just ”krissamtal” för barn som upplevt våld. Det
finns med andra ord uppenbara skillnader både i framställningarna av uppdraget i förhållande till barn som upplevt våld, och beskrivningarna av möjliga sätt att arbeta. Skillnaderna kan både förstås som utryck för olika arbetssituation och olika individuella professionella projekt. Medan informanten som citeras ovan presenterar sig som professionell
genom en distinktion mellan utredning och behandling gör den andra informanten inte
det. I den senare informantens projekt ingår att vara kunnig på traumatiserade/utsatta
barn. Det är den informant som tycks vara mest influerad av psykologiska teorier om
barn och trauma/barn i kris.
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Den bild som förmedlas i citatet ovan, att det är svårt att prata med barn och
att familjerätten inte får en sådan relation som gör det möjligt för barn att berätta
om upplevelser av våld, återkommer i materialet. Det arbetssätt vid utredningar
som beskrivs av de flesta informanter är tre-fyra samtal med barn: ett möte vid
hembesök hos fadern respektive modern och ett eller två samtal med barnen –
ibland med syskon tillsammans, ibland var för sig – på familjerättsbyrån utan
föräldrarna närvarande.286 Vissa säger sig möta barn från fyraårsåldern och uppåt
i enskilda samtal. Andra pratar om att de träffar barn från sex-sjuårsåldern enskilt. Denna ”standardmetod” framställs varken som syftande till att utreda våldets konsekvenser för barnet, eller som tillfredsställande i förhållande till barn
som upplevt våld.287
På det stora hela varken presenteras eller framstår samtal med barn i utredningssammanhanget som anpassade för att ge en inblick i det psykologiska våld
barn kan ha blivit utsatta för, eller i fäders våld mot mödrar ur det berörda barnets perspektiv. Det finns påtagligt färre exempel på berättelser om barns reaktioner på våld i intervjuerna med familjerättssekreterarna, än i intervjuerna med
mödrarna.288 Familjerättssekreterarnas tystnadsplikt kan givetvis ha gjort att de
inte tyckt sig kunna ge alltför mycket detaljer om enskilda ärenden, men givet
beskrivningarna av arbetsmetoder när det gäller barn är den relativa tystnaden
om konkreta barns reaktioner på och upplevelser av våld inte heller förvånande.
En tolkning av mönstret som diskuteras ovan är att samtalen med barnen i
första hand ska tillfredsställa juridikens krav så att utredningen dokumenterar
barnets synpunkter och ”vilja”. 289 Barnets vilja – med hänsyn tagen till dess ålder
och mognad – tillmäts betydelse i den rättsliga processen. Enligt Föräldrabalken
ska barnets vilja beaktas (6 kap. 2b§ FB). Den som verkställer en utredning om
vårdnad, boende eller umgänge ska, om det inte är direkt olämpligt, undersöka
”barnets inställning” och redovisa den inför rätten (6 kap. 19§ FB). Att juridikens krav dock kan framställas som problematiska framgår av citatet från Ingalill
ovan – ”vi vill ju inte gå med på att fråga ut barnet”, säger hon bland annat.
Tolkningar av om umgänge är bra eller inte och av kontakten med fadern
som utsatt modern för våld tycks alltså grundas i något annat än det berörda
barnets upplevelser och perspektiv. Frågan blir då – i vad?
__________
286

En informant pratar om fler möten med barn, om att de fortsätter träffa barn efter att
utredningen har avslutats, under väntetiden på förhandlingar i rätten och även några
gånger efter att domen meddelats.
287
Vissa informanter sa att de i en del fall kan ta hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin.
Det gäller dock inte samtliga fall där fadern utsatt modern för våld.
288
Tack till Hanne Haavind som gjort mig uppmärksam på detta.
289
När det gäller samarbetssamtal framstår frågan om samtal med barn om våld som än
mer marginell, delvis för att det endast är någon enstaka informant som överhuvudtaget
säger sig träffa barn vars föräldrar går i samarbetssamtal.
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Konstruktioner av barn och tolkningar av konkreta barn
Ovan berörs de krav som idag ställs på familjerättssekreterare att ha något slags
dialog med de (lite större) barn som berörs av utredningen. Föräldrabalken kan
sägas representera barnet som kompetent nog att göra sin röst hörd och få sin
vilja beaktad (jfr. Schiratzki 1997; Singer 2000). Lagstiftningen öppnar därför
för mer demokratiska vuxen-barnrelationer och för att barn betraktas som subjekt och parter i målet.
Som framgår av avsnittet ovan tenderar vissa informanter att framställa kravet på direkt dialog med barn som svårt att hantera. De dilemman som informanterna talar om – att de ska prata med barn och ”utröna deras vilja” samtidigt
som man inte kan pressa barnen för mycket, eller använda dem som informationskällor – kan förstås som en krock mellan ett mer kompetensorienterat synsätt på barns vilja – vilket kommer till uttryck i lagstiftningen – och en förståelse
av barn som beroende, framförallt av sina föräldrar. Informanterna talar bland
annat om att föräldrar kan straffa barnen om de berättar vissa saker för utredare:
Heidi: Vi vet ju inte hur det blir för dem då de går härifrån. Därför är det ju
också… svårt att beskriva vad de uppger i utredningen. För de får betala för
det, ganska dyrt.
Två olika konstruktioner av barn hamnar i konflikt: ett kompetent barn krockar
med ett beroende barn. Tilläggas kan att genom konstruktionen av barn som beroende av föräldrarna blir barnen också beroende av familjerättssekreterarna och
av hur dessa handskas med det barnet säger.
I den här krocken mellan lagstiftningens kompetenta barn och det beroende
barnet framstår hävdandet av det behovsorienterade synsättet på barns vilja som
professionellt:
Frida: Överhuvudtaget måste man ju vara oerhört respektfull med att... att
samtala med barn med föräldrar i konflikt... och att utröna barnets vilja..
Alltså... barn... har föräldrar valt att skilja sig, så ingår det ju i det ansvar
man har som förälder att inte utsätta barnet för en valsituation. Det är inte
rimligt att säga att nu har vi inte klarat ut det här, vi är osams om allt och nu
får du ta ansvar för det här genom att välja mellan oss. Det är fullständigt...
det kravet kan man inte ställa på barn. Det ingår i föräldraansvaret. Det låter
ju... ja, sedan av olika skäl så har man svårighet att göra det, och då hamnar
man hos oss. Men det är inte normalt att säga att... det är barnen som ska
bestämma var de ska bo. […] Det är viktigt att förhålla sig på ett sådant sätt,
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tänker jag, när vi gör de här utredningarna. Förhålla sig så till barnet också.
Att det är ett orimligt val va’. Så är det. Sedan måste man lyssna på barnen
och försöka utröna dess vilja. För sedan kommer ju nästa steg, hur förvaltar
man den kunskap man får ifrån barnen. För där kan ju föräldrarna bli hur
jävliga som helst mot barn. Det kan man säga, att det är klart att man uppfyller FN:s barnkonvention, och barnens rätt och allt det här. Men... man får
inte göra det för enkelt för sig. Det ingår i våran profession, tänker jag. För
det har också varit, sedan de förde in bestämmelsen som tydliggjorde det, så
ingår det också i vår profession att tala om för domstolarna att ”tro inte att ni
beställer en barnens vilja, två veckor, snabbupplysning från socialtjänsten”.
Sedan ska man inte göra det allt för svårt va’, heller. Det kan ju vara så att
det är hur enkelt som helst. Men... det måste vi... vara noga med att säga
att... Man inte ska låta barn avgöra något som först föräldrar själva, sedan
föräldrar i samarbetssamtal, sedan domstolen har misslyckats med, att lägga
på barnet.
Notera att barnets val framställs genomgående som något problematiskt: att barn
tvingas ta ansvar för något som varken föräldrarna eller resten av vuxenvärlden
lyckats lösa. ”Det är inte normalt” att barnen bestämmer var de ska bo, enligt
informanten. Detta att uttrycka en vilja och att välja när man är barn med föräldrar i konflikt, konstrueras som att behöva ta ansvar för vuxnas problem, inte att
exempelvis utöva en (med)bestämmanderätt över sitt liv. Barns ”rätt” handlar i
sammanhanget i första hand om att slippa ställas inför valsituationer: att överhuvudtaget slippa välja och framförallt att slippa välja bort en förälder.
I en mening ges barn inte något reellt val: det enda rimliga valet barn kan
göra är välja att ha kontakt med båda föräldrarna. Detta synliggörs i informanternas tal om barns vilja respektive ovilja till umgänge med en pappa som är våldsam mot mamman. Då informanternas talar om viljeyttringar från barn som ligger i linje med behoven hos det generella barnet under utveckling – och vill träffa
sin pappa – tenderar dessa viljeyttringar att framställas som kompetenta och/
eller autentiska. Gunnel kan illustrera:
Maria: Hur tycker du umgänge brukar fungera mellan barn och papporna?
Gunnel: […] Jag måste tänka på något speciellt... (paus) Ja, det kan väl se
lite olika ut. Jag tänker på ett litet barn, men det barnet är ju för litet att
överhuvudtaget säga någonting. Där kan man ju bara se på reaktioner liksom, om de blir glada när pappa kommer och (ohörbart). Och äldre barn...
(paus) Ja, jag måste förankra hela tiden konkret, för annars är det jättesvårt
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att säga något allmänt så där. Jaa... jag tänker på ett ärende där det är tre
barn, där det har varit ett enormt sug efter pappa. Och där det var besöksförbud alltså. Det har varit grovt våld där... [vad barnen upplevt] vet jag inte,
förstås, eftersom vi inte frågade hur mycket barnen hade upplevt. Men säkert hade de upplevt, vara klara över vad som hade hänt, det tror jag. Men
de... nej, de var jätteangelägna om att träffa sin pappa. Ett särskilt stort sug
efter honom, missar, avstår från allt annat för att kunna träffa honom.
Barns längtan efter en far som utövat våld framställs här som något oproblematiskt och ”givet”. Sådana frågor om barns överlevnadsstrategier, rädsla och/eller
identifikation med förövaren som dryftas i forskning och andra praktikersammanhang när det gäller barn som upplevt våld (se exempelvis Christensen 1990;
Lyckner och Metell 2001) tas inte upp av familjerättssekreterarna. Ett annat exempel på samma tendens kommer från Berit:
Berit: Nej, jag tänker på de här kvinnorna jag har träffat som har varit utsatta för farliga män, apropå det här du sa om dörren, när man kommer hem
dag efter dag och han har varit där och saboterat låset, och ja, det var också
en sådan tjej alltså, ”jag vägrar att ge upp för den mannen”. ”Jag träffar
honom, han får träffa barnet”, hon var en sådan stark tjej, tycker synd om
honom, alltså. ”Han är sjuk”, säger hon. Och så länge deras barn tycker om
att vara hos honom och är glatt när det går dit och är glatt när det kommer
hem, så litar hon på att barnet har det tillräckligt bra hos sin pappa. Hon har
sådan tilltro till sitt barn, den mamman också. Och eftersom hon är så här
tillåtande då, så går det också att lita på barnet bättre, än om man själv är
helt hysterisk. För då kommer ju barnet att börja krångla med umgänget
också. Barnet går glad till sin pappa, ännu. Därför att mamman har ett perspektiv...
Moderns positiva inställning till umgänge framställs som rimlig och bra för barnet, barnets vilja till umgänge är något positivt och ett genuint uttryck för att
barnet ”tycker om att vara hos honom”. Vidare är det tack vare moderns ”perspektiv” som denna genuina vilja kan komma till uttryck.
Barns ovilja att träffa sin pappa tenderar att framställas på ett annat sätt. I det
sammanhanget tenderar även mödrar att omtalas på ett annat sätt:
Anna: Man måste ju utreda noga, är det mamma som inte vill? För jag menar, mamma kan ju få barnen att absolut inte vilja va’. Det är ju liksom det
första, så första tanken på något sätt, för tror jag att man har med sig, första
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tanken när de säger att barnen inte vill, då tänker jag så är, är det mamma
som inte vill? Och det är klart att ofta är det ju, eller jag har aldrig varit med
om att mamma verkligen vill, men barnen inte vill.
Då konkreta barns vilja är i konflikt med det generella barnet under utveckling –
och barnen inte vill träffa sin pappa – tenderar de att framställas som beroende
och påverkade av sina mödrar.
Jag vill ge ytterligare ett exempel på hur välfärdsperspektivets barn – det
beroende barnet under utveckling – aktualiseras som tolkningsram. Jag vill här
återknyta till Gunnel (se tidigare avsnitt) som sa att de överhuvudtaget inte pratar
med barn om våld. Denna informant berör ett tema som återkommer också i
andra intervjuer: barns lojalitetskonflikt.290 Då informanterna pratar om barns
tystnad om upplevelser av pappas våld mot mamma förutsätts ett barn som tycker
om och är (lika) beroende av båda sina föräldrar. Detta kan förstås som att det i
första hand är tolkningsramen det beroende barnet som används för att tolka
konkreta barns tystnad om upplevelser av våld. Enligt såväl traumapsykologi
och det resonemang om ogiltiggörande som förs i inledningen av kapitel fem kan
barns tystnad lika gärna tolkas som ett uttryck för barnets utsatthet. Om barnet
varit utsatt för ett trauma och/eller övergrepp och denna verklighet ogiltiggjorts
(Leira 1990; Mellberg 2002) kan det vara en lång process att sätta ord på ”vad
som har hänt”, att sätta ord på något som ett övergrepp. I detta perspektiv behöver ett barns tystnad inte betyda att det ”finns” en berättelse om verkligheten som
barnet inte uttrycker på grund av lojalitet, utan våldsverkligheten måste rekonstrueras och berättelsen om övergrepp måste skapas i dialog med någon som
barnet har förtroende för. Barns tystnad skulle i detta perspektiv lika gärna kunna
förutsätta ett utsatt/traumatiserat barn. Psykologiska teorier om trauma tenderar
dock inte att användas som tolkningsram av dessa familjerättssekreterare.
Familjerättssekreterarna har störst beredskap för att möta de konkreta barn
vars problem är kopplade till en (generell) beroendeposition, samt barn vars behov i stort sett överensstämmer med behoven hos barnet under utveckling. Beredskapen för att hantera upplevelser, känslor och viljor hos barn som i samband
med en vårdnadstvist, efter en separation och/eller vid umgänge utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en far som också utsatt modern för våld
förefaller vara avsevärt mindre. Det kan därför finnas större utrymme för vissa
barnsubjektiviteter än andra i möte med dessa familjerättssekreterare. Hur konkreta barn upplever mötet med familjerättssekreterare – och hur de förhåller sig
__________
290

Notera att det beskrivna arbetssättet när det gäller barn i första hand är anpassat till
barn som inte befinner sig i en så svår och djup lojalitetskonflikt utan relativt fritt och
snabbt kan uttrycka sin vilja och sina behov, jfr. föregående avsnitt.
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till det utrymme som finns eller inte finns – är inte frågan för den här avhandlingen utan en uppgift för framtida forskning.

Att göra fäder fredliga och (vissa) barn osynliga
Även om barn förutsätts behöva omsorg, ledning och skydd av vuxna innebär
familjerättssekreterarnas välfärdsperspektiv uppenbarligen en selektiv fokusering av barns utsatta position: informanterna berör främst barns ”generella” utsatthet, inte en specifik utsatthet för fysiskt, sexuellt och/eller psykologiskt våld
av en far som är våldsam mot barnens mor. Detta kan förstås som delvis beroende på hur och när olika konstruktioner av relationer i familjen – den modercentrerade respektive symmetriska familjemodellen (se kapitel sju) – aktualiseras av
informanterna.
Låt mig börja med ett exempel. Heidi beskrev ett ärende där hon visste att
fadern varit våldsam mot modern, och där det var svårt att träffa barnet vid utredningen:
Heidi: […] Ett... i utredningen kom det fram att mannen hade misshandlat
kvinnan. De var separerade. Och då när pojken skulle komma hit, så kom
han ju med mamma. Och då ville han inte komma in. Så sa jag att ”du kan ju
bara komma in och sätta dig så pratar jag med mamma då”. Och hon nästan
drog in honom i rummet. Han sa inte ett knäpp. […] Och efteråt så begrep
jag ju det för då ringde pappan och sa att, ”ni hade ju lovat att jag skulle vara
med, när han skulle komma och prata med er”. Att han ville att pappa och
mamma skulle sitta i väntrummet. För att han skulle kunna komma hit och
prata. Och han tyckte att det var jättejobbigt och besvärligt det här. Och
samtidigt, han hade ju valt att vara mer och mer hos pappa. […] Den pojken
kunde man inte träffa fler gånger. Det hade gjort det mera traumatiskt än vad
det var.
De problem som var förknippade med samtalen med barnet framställs här som
ett uttryck för barnets vilja och önskan att ha både sin mamma och sin pappa med
till familjerättsbyrån.
Problemen skulle lika gärna kunna förklaras med faderns beteende. Mot bakgrund av kunskapen om våldet mot modern skulle en lika rimlig förklaring vara
att fadern satt press på sonen, manipulerat och/eller hotat honom – så att han inte
ska prata med utredarna när inte fadern är närvarande – och så vidare. Sådana
tolkningar tycks dock inte ligga lika nära till hands. Det är även värt att notera att
barnet framställs som att ha ”valt” att vara mer och mer hos sin pappa. Inte heller
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här görs press från fadern till ett tema. Ett sådant val skulle även kunna tolkas
som en konsekvens av det våld barnet kan ha upplevt. Barnets beteende och
känslor fokuseras med andra ord selektivt: de kopplas till bandet till båda föräldrar, men inte till upplevelser av våld eller utsatthet på grund av faderns beteende
direkt mot barnet.
Då familjerättssekreterarna talar med utgångspunkt i barnets position, perspektiv och behov tenderar de att aktualisera den symmetriska familjemodellen.
Sålunda betonas att barnet har (lika stor) rätt till och behov av båda föräldrarna
oavsett deras inbördes relation. Då denna modell för familjerelationer implicerar
symmetri i föräldraskapet kan man hypotetiskt tänka sig att en konsekvent tolkning av konkreta fäders och mödrars föräldraskap med utgångspunkt i denna
familjemodell skulle kunna medföra fokus på våldsutövande fäders föräldrande
och omsorgsförmåga. Familjerättssekreterarna tenderar dock att omtala föräldraskap med utgångspunkt i könskomplementaritet: då fäders och mödrars föräldraskap kommer på tal aktualiseras en modercentrerad familjemodell där mödrar
görs ansvariga för barnets behov och impliceras i relationen mellan far och barn.
En sådan växlande aktualisering av tolkningsramar beroende på vad som
sätts i fokus är av avgörande betydelse för vilken verklighetsbild som konstrueras. De konstruktionsprocesser kring kön, våld och föräldraskap som pågick i
intervjusamtalen är synliga också i de texter som skapats. Även konsekvenserna
är synliga: genom växlingarna mellan olika tolkningsramar görs våldsamma fäder fredliga och utsatta barn osynliga. Då familjerättssekreterarna tenderar att
använda en modercentrerad familjemodell då de pratar om föräldraskap glider
faderns beteende mot barnet ur blickfånget: far-barnrelationen tenderar att omtalas och tolkas ur (det generella) barnets perspektiv. Symmetrin i föräldraskapet
skapas inte med utgångspunkt i föräldrarnas lika omsorgsförmåga, utan i barnets
behov av ”båda föräldrarna”, (den biologiska) fadern och modern.
Genom en selektiv, eller växlande, aktualisering av tolkningsramar kan alltså ”glappet” mellan våldsamma män och fäder – mellan våldsamma fäder som
medföräldrar och föräldrar till barn – skapas och upprätthållas. Den omväxlande
aktualiseringen av tolkningsramar gör också att frågan om vad som ska prioriteras – barns rätt till och behov av skydd eller barns rätt till och behov av båda
föräldrar – inte aktualiseras. Familjerättssekreterarna behöver därmed inte aktivt
ta ställning till den frågan.

298

I skuggan av Pappa.pmd

298

2007-01-29, 10:14

Professionalitet och könade, åldersmärkta blodsband
I kapitel sju visar jag att intervjuerna med den här informantgruppen är präglade
av två skilda modeller för arbetet som familjerättssekreterare, med två skilda
utgångspunkter för bedömningen av framtida vårdnads- och umgängesarrangemang. I arbete som följer den ena modellen sätts den separerade kärnfamiljen i
fokus och fäders våld mot mödrar konstrueras som mindre relevant, antingen för
att det inte är så vanligt, eller för att det endast i särskilda fall ska definieras som
av avgörande betydelse för arbetsmetoder och framtida vårdnads- och umgängesarrangemang. Vissa fäder kan utöva våld utan att kvalificera sig som ”våldsamma” – om de är i övrigt ”normala” fäder, i en ”separationskris”, om våldet inte är
fysiskt allvarligt/livshotande eller sker för många gånger. I den andra modellen
sätts kvinnomisshandel i fokus och det finns en policy för att upptäcka och hantera mäns våld mot kvinnor. I dessa intervjuer krävs det mindre för att en far ska
gå över gränsen för det normala och bli definierad som våldsam. Här är utgångspunkten att mäns våld mot kvinnor i de flesta fall är av avgörande betydelse för
arbetsmetoder och framtida vårdnads- och umgängesarrangemang.
Samtliga informanter förhåller sig (om än på olika sätt) till ett professionellt
ideal som innefattar distans, objektivitet och (köns)neutralitet. De familjerättssekreterare som sätter den separerade kärnfamiljen i fokus tenderar att i hög grad
följa denna konstruktion av professionalitet. Ett neutralt förhållningssätt kan här
förstås som professionellt oavsett vad föräldrarna har för inbördes (makt)relation
och situation utanför mötet med familjerättssekreterare. Intervjuerna med familjerättssekreterare som sätter kvinnomisshandel i fokus ger en något annan bild. Å
ena sidan följer de neutralitetsidealet, å andra sidan presenteras tanken om opartiskhet som problematisk i mötet med misshandlande ”män”, utsatta ”kvinnor”
och könsrelaterad makt. Ett feministiskt perspektiv på våld i heterosexuella parrelationer tycks ge utrymme för definitioner av professionalitet som utmanar
(köns)neutraliteten.
Jag vill här återigen understryka att båda dessa konstruktioner av professionalitet kan förstås som könsrelaterade – den med kvinnomisshandel är det uttalat, den andra dolt. Exempelvis kan ett arbetssätt som omtalas som (köns)neutralt
i första hand vara anpassat till våldsutövande fäders situation och upplevelser,
och det neutralitetsideal som återkommer i vissa av intervjuerna innebär att det i
utredningssituationen blir partiskt att ta modern på orden och (inledningsvis)
handla med utgångspunkt i hennes berättelse om våld, medan det är opartiskt att
(inledningsvis) handla med utgångspunkt i faderns nekande.
Det professionella förhållningssätt som presenteras som neutralt och opar-
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tiskt har uppenbart köns- och åldersspecifika implikationer. I värsta fall möjliggör det fortsatta övergrepp från fadern mot såväl modern som barnet. Det kan
bidra till att en separerad kärnfamilj i praktiken följer en patriarkal familjemodells logik där faderskap innebär ett begränsat ansvar för omvårdnad och samtidigt – i kraft av blodsband – ”äganderätt” till och dominans över såväl medförälder/mor och barn under arton år. Schematiskt ett sådant mönster i relationer i
familjen illustreras så här (Figur 9):

Figur 9
I kapitlets tidigare avsnitt ger jag exempel på hur informanternas presentation av
sig själva som professionella innebär att de också konstruerar kön och ålder,
exempelvis genom att professionalitet kopplas till olikhet mellan könen respektive likhet inom könen, samt konstrueras som vuxenhet. För att sammanfatta analysen i den tredje empiriska delen och fördjupa resonemanget om professionalitet och hanteringen av fäders våld något vill jag ge ytterligare ett par exempel på
hur informanternas individuella professionella projekt är både köns-, släktskapsoch åldersskapande. Nedan följer först en kort sammanfattning av analysen av
konstruktioner av kön, släktskap och ålder, därefter två exempel.
Intervjuerna med familjerättssekreterarna präglas i hög grad av ett i grunden
beskyddande välfärdsperspektiv där barn blir objekt för vuxnas interventioner.
Ålder tenderar alltså att betyda skillnad samt överordnade vuxna och underordnade barn och i vissa fall är detta så uttalat att vuxnas makt över barn framstår
som legitim, som auktoritet. Informanterna följer/återskapar dock även jämlikhetsnormer, om än inte i lika hög utsträckning som de intervjuade mödrarna (se
kapitel sex).
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Av familjerättssekreterarnas tal om våldsutsatta mödrar och våldsutövande
fäder framgår att mödrars huvudansvar för barnens behov, skydd och trygghet är
något som förutsätts utan att nödvändigtvis göras explicit. I det goda moderskapet ingår vidare att ta det säkra före det osäkra och agera för att skydda barnet
redan vid misstanken om att barnet kan fara illa. I moderskapet ingår vidare ansvar för faderskapet, exempelvis i form av ett ansvar för att förmedla och upprätthålla relationen mellan barn och far efter en separation. Som i intervjuerna
med mödrarna mäts (våldsutövande) fäder med två måttstockar: faderskap som
komplement till moderskap respektive ett det goda föräldraskapet, vilket har
moderskap som norm. Fäders och mödrars föräldraskap konstrueras både som
olikt – moderskap och faderskap – och likt – föräldraskap (med moderskap som
norm). Hos familjerättssekreterarna har den könskomplementära konstruktionen
av föräldraskap ett än tydligare genomslag än i intervjuerna med mödrarna. Intervjuerna med familjerättssekreterarna understryker asymmetrin i normerna för
föräldraskap och hur den bidrar till ett könat föräldraskap.
Liksom den offentliga politiken (se kapitel tre) utgår familjerättssekreterarna ifrån – och återskapar – konstruktionen av släktskap som blodsband. I linje
med lagstiftningens verklighetsbild förutsätts att de biologiska föräldrarna ”är”
barnets föräldrar. Här kan tilläggas att intervjuerna med den här informantgruppen understryker hur tätt blodsbandsföreställningar och konstruktioner av kön
och ålder är förknippade med varandra. Uppdraget som familjerättssekreterare
formuleras som att bevaka barns rätt till tillgång till och kontakt med båda sina
(biologiska) föräldrar. Normen om kontakt är kopplad till föreställningen om att
två föräldrar – en far och en mor – är viktiga och nödvändiga för barn under
deras uppväxt. Konstruktionen av barns utveckling som beroende av en tvåkönad miljö bidrar till att det heterosexuella, könskomplementära föräldraskapet
framstår som naturligt: det är för att mödrar och fäder ”är” olika, ”har” olika
omsorg att ge och inte kan ersätta varandra under barns utveckling som barn
behöver och ”har rätt till” kontakt med båda.

Professionella projekt: barns rätt till båda föräldrarna
Det första exemplet på hur kön, släktskap och ålder konstruerar och konstrueras
i förhållande till varandra som jag vill diskutera närmare utgår från en tendens
samtliga informanter har gemensam: de framställer sig som att de bevakar barnets rätt till och kontakt med båda föräldrarna. Liksom i lagstiftningssammanhanget betyder barnets rätt till och behov av kontakt med båda föräldrarna att
barn i de flesta fall bör ha umgänge, det vill säga ansikte mot ansikte träffa den
förälder de inte bor med. I vissa intervjuer är normen om umgänge mycket tydlig
och rätten till kontakt framställs som en ovillkorlig rättighet för barn: de ska inte
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”straffas” för vad en förälder gjort genom att blir fråntagen kontakten med föräldern. Det generella behovet av och rätten till kontakt gäller även barn som
erfarit våld. Även om det finns en dubbelhet härvidlag i vissa intervjuer (se tidigare kapitelavsnitt) är barns rätt till och behov av fortsatt kontakt med en far som
använt våld mot modern ett genomgående tema.
Informanternas framställning av sig själva som att de bevakar barns rätt till
och kontakt med båda föräldrarna kan förstås som en del i ett samtidigt konstruerande av kön, släktskap och ålder. Att som familjerättssekreterare arbeta för att
få barnets umgänge med den biologiske fadern att fungera – oavsett vad han gjort
mot modern – kan tolkas som ett sätt att genom samma praktik samtidigt göra
kön, släktskap och ålder. Genom denna praktik (åter)skapas ålder som skillnad
och vuxna som ansvariga för att barn får sina behov av båda föräldrarna samt en
tvåkönad uppväxtmiljö tillfredsställda, kön som skillnad – fäders och mödrars
föräldraskap som skilda saker – samt relationen mellan barn och förälder som
grundad i ett biologiskt band och (därför) kvalitativt annorlunda än andra relationer: släktskap som blodsband. Detta ömsesidiga och samtidiga konstruerande
kan ske både genom att prata om den egna insatsen för att få umgänget att fungera, och genom olika handlingar för att få umgänget till stånd.

Professionella projekt: det gemensamma föräldraskapet
Det andra exemplet utgår från en fråga som delar informantgruppen: föräldrars
fortsatt gemensamma föräldraskap i fall där fadern utsatt modern för våld. Då
familjerättssekreterare med den separerade kärnfamiljen i fokus pratar om att de
ibland föreslår gemensam vårdnad trots tidigare våld från fadern konstruerar de
samtidigt – genom samma praktik – kön, släktskap och ålder. Då kategorin normal far töjs så att den rymmer ett visst mått av aggressivitet och våldsutövande
(åter)skapas kön som skillnad – våld och dominans som manlighet, utsatthet och
underordning som kvinnlighet (se kapitel sju). Vidare (åter)skapas ålder som skillnad och normen om vuxnas (vare sig de är familjerättssekreterare eller föräldrar)
ansvar för barns rätt till och behov av båda föräldrarna/en tvåkönad uppväxtmiljö, samt släktskap som blodsband och relationen mellan föräldrarna som i princip oupplöslig på grund av det biologiska barnet mellan barn och respektive förälder.
Informanterna med kvinnomisshandel i fokus framställer inte gemensam vårdnad som ett möjligt alternativ i samma utsträckning. De säger i stället att utsatta
mödrar behöver ensam vårdnad, och i något fall att kontakten mellan modern och
fadern bör avbrytas helt. Detta är det bästa alternativet både för moderns egen
skull och för barnens: barnen antas inte få vad de behöver om deras mamma har
”fullt upp” med att skydda sig. Då familjerättssekreterare med kvinnomisshandel
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i fokus presenterar sig som att de bidrar till att kontakten mellan föräldrarna bryts
i de fall fadern utsatt modern för våld konstruerar de samtidigt – genom samma
praktik – kön, släktskap och ålder. Kön (åter)skapas både som likhet – fäders
våld och dominans respektive mödrars utsatthet och underordning blir ”avvikande” – och som skillnad – mödrar görs huvudansvariga för barnens behov. De
(åter)skapar ålder som skillnad och normen om vuxnas (vare sig de är familjerättssekreterare eller mödrar) ansvar för barns behov. Genom att det gemensamma föräldraskapet konstrueras som möjligt att upplösa då parrelationen upphör
undergräver de i viss mån konstruktionen av släktskap som blodsband (jfr. exemplet ovan).
Detta samtidiga konstruerande kan ske både genom talet om den egna insatsen för att bidra till respektive avbryta det gemensamma föräldraskapet, och genom andra handlingar.

Kön, ålder och fäders våld
Både av kapitel sju och av detta kapitel framgår att skillnaderna mellan de båda
professionella projekten kan förstås som kopplade till förståelser av och förhållningssätt till kön och makt. Analysen i det här kapitlet understryker dock att medan informanter med kvinnomisshandel i fokus tenderar att följa/återskapa jämställdhetsnormer i högre utsträckning än övriga informanter, är det fallet framförallt när de talar om heterosexuella parrelationer. Då föräldraskap står i fokus blir
bilden en annan. Framhållandet av ensam vårdnad kan visserligen tolkas som att
de kopplar moderskap till bestämmanderätt i något högre utsträckning än de övriga informanterna, men överlag så skiljer sig inte de tre från de övriga på samma
tydliga sätt då fäders och mödrars föräldraskap kommer på tal.
Likheterna inom informantgruppen när det gäller föräldraskap kan tolkas
som en effekt av kvinnomisshandelsdiskursen och en bristande problematisering
av överlappningen mellan fäders våld mot mödrar och mot barn, samt av makt
knuten till ålder (vuxna och barn) och släktskapsrelationer och –positioner som
kan ses på området våld i nära relationer. Mönstret kan också ses som ett uttryck
för att konstruktioner av kön som skillnad knutna till heterosexuella parrelationer är lättare att undergräva än konstruktioner av kön som skillnad knutna till
föräldraskap. Det tycks vara fallet vare sig det handlar om familjerättslig praktik
eller offentlig politik.
Analysen i detta kapitel pekar på dilemman förknippade med försök att skapa jämställdhet, ett delat föräldraskap och en bra barndom utan att könskomplementära konstruktioner av föräldraskap problematiseras (jfr. Alanen 1992; Magnusson 2000). I materialet från familjerättssekreterarna tenderar symmetrin i den
separerade kärnfamilj där fadern utsatt modern för våld inte att skapas genom
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fokus på fäders konkreta praktiker som föräldrar, utan med utgångspunkt i barnet
och då specifikt barns behov av en tvåkönad uppväxtmiljö. Fäderna bör dela
vårdnaden och/eller finnas i barns liv för att de ”är” något annat än mödrar. I det
här sammanhanget framstår föreställningar om ett delat och samtidigt könskomplementärt föräldraskap som ett hinder för synliggörandet av maktmissbruk och
våld från fäder. De flyttar fokus bort från problematiska sidor av fäders praktiker
som föräldrar i förhållande till barn.
Jag vill även peka på betydelsen av att informanterna har störst beredskap
för att möta de konkreta barn vars problem är kopplade till en (generell) beroendeposition, samt barn vars behov i stort sett överensstämmer med behoven hos
barnet under utveckling, medan beredskapen för att hantera upplevelser, känslor
och viljor hos barn som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en
far som också utsatt modern för våld förefaller vara avsevärt mindre. Vidare att
samtalen med barn varken framställs eller framstår som anpassade för att fånga
upp barns egna upplevelser av våld, samt att detta i vissa fall uttryckligen anses
vara barns bästa då barn inte ska användas som informationskälla samt med tanke på att familjerättssekreterare sysslar med utredning och inte behandling. Inte
minst i ett sådant professionellt sammanhang tycks konstruktioner av ålder bidra
till tystnaden om fäders våld.
Avslutningsvis vill jag peka på att vissa informanter från den här gruppen ger
uttryck för en kritik av svensk lagstiftning och domstolspraktik som ligger nära
de intervjuade mödrarnas:
Frida :[…] det är ju ingen barnrättslagstiftning. Nu värderar jag, men så är
det. Det är ju förälderns... […]. Är det tvist om umgänget så är det föräldrarätten som är styrande. Så är det faktiskt. Det är förälderns rättigheter och
inte barnets behov och rättigheter som styr.
Jonas: [V]i håller på att bli uppgivna. Blir det enskild vårdnad i tingsrätten,
så blir det i alla fall gemensam vårdnad i hovrätten. […] Och med tanke på
det exemplet jag drog för dig förut, där tingsrätten förbiser, nonchalerar
händelser och företeelser som kommer med all sannolikhet att gå ut över
barnen. Jag ska till tingsrätten på torsdag och då är det samma historia, där
vet jag att det har förekommit våld. Men det är ju inte ett våld som är anmält
och därmed så finns det ju inte. […] Det våld som finns, det är det som är
lagfört.
Maria: Men det här med att man ska beakta risken att barnet far illa, det är
inte brottmål det handlar om här, utan här är det riskbedömning, menar du
att domstolen inte går på det då?
Jonas: Nej. För det är inte det det handlar om. Där tycker jag att klockan på
något sätt har vridits tillbaka.
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De mönster av tystnad om fäders våld – i synnerhet mot barn – som jag pekar på
i analysen av familjerättssekreterarnas intervjuer är beskrivningar av övergripande tendenser, men det finns alltså en del exempel där konkreta fäder omtalas som
skadliga för barn. Det dessa familjerättssekreterare har gemensamt med de intervjuade mödrarna är att de ställer sig kritiska till den rättsliga hanteringen av fall
där de själva definierat fadern i fråga som våldsam. I så måtto ger våldsutsatta
separerade mödrar och familjerättssekreterare uttryck för en liknande verklighetsbild. Hur den kan förstås är en fråga för avhandlingens avslutande kapitel.
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9. I skuggan av Pappa
Representations of fathers are increasingly common and most of these show
a father holding or playing with a young child or infant. The image is nearly
always positive and suggesting mutual pleasure. Yet, as with all such images, what is significant is what is excluded. It edits out the range of ways of
characterizing or qualifying the term ”father”. […] The depiction of pleasurable, close physical, interaction edits out not only some of the more complex and difficult aspects of looking after small children but also the possibilities of violence and abuse. Finally, the focus on a simple dyadic relationship between a father and child excludes the numerous and complex ways in
which this dyad is linked to others and to wider social structures. (Morgan
2002, 273)
I avhandlingens första delstudie visar jag att efterkrigstidens ökande antal skilsmässor och separationer bemötts politiskt genom en modifiering av kärnfamiljen
som institution, genom den separerade kärnfamiljen. Svensk offentlig politik förutsätter idag ett delat föräldraskap, en hög grad av samarbete mellan föräldrarna
efter en skilsmässa eller separation samt nära och vardaglig kontakt mellan barn
och båda föräldrarna.
Politiken rörande föräldraskap, separationer och skilsmässor är ett viktigt
redskap såväl i (de sammanlänkade) projekten att skapa en jämställdhet och ett
delat omsorgsansvar för barn samt transformera fäder till pappor, som för tillvaratagandet av barns bästa. Familje-/jämställdhets-/pappa-politiken skapar dock en
kontext som är möjliggörande för fäders tillgång till barn, men hindrande när det
gäller arbete mot fäders våld och skydd av barn och mödrar efter separationer
och skilsmässor: den separerade kärnfamiljen förefaller vara mer stängd för ingripanden mot fäders övergrepp än för ingripanden med syfte att underlätta fäders kontakt med barn. Fäder kan hämta stöd för sina krav på vårdnad och umgänge i offentliga diskurser om jämställdhet och barnets bästa samt aktivera juridiken för att få tillgång till sina barn. De juridiska instrument en mor kan använda
för att skydda sig själv och/eller barnen är dock begränsade, om inte i princip så
i alla fall i praktiken.
Att döma av den offentliga politiken finns inte heller någon väl etablerad
kritisk diskurs om våldsutövande fäders föräldraskap som utsatta medföräldrar/
mödrar – eller andra involverade – kan ta i bruk för att kräva att (svenska) vålds-
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utövande fäder tar ansvar för sina barns trygghet efter en separation, eller för att
sätta press på våldsamma fäder att förändras. På politikområdet våld i nära relationer konstrueras fäder som använder våld som våldsutövande män, på politikområdet föräldraskap, separationer och skilsmässor konstrueras fäder som ickevåldsamma. Våldsamma fäder finns varken som begrepp eller politisk fråga. På
politikområdet utsatta barn är bilden något mer komplex. Där konstrueras våldsutövande fäder antingen som ingående i kollektivet föräldrar, som socialt eller
psykiskt utsatta/avvikande förövare/föräldrar/vuxna eller som (invandrade) fäder i ”patriarkaliska familjestrukturer”. I det senare fallet kopplas våld till faderspositionen, men samtidigt konstrueras våldsutövande fäder som andra än fäder från den (svenska) etniska majoriteten.
Trots jämställdhetspolitiska ambitioner och talet om barns rättigheter tycks
den separerade kärnfamiljen öppen för ett återskapande av en specifik ojämlikhetsordning där positionen far betyder frihet och rättigheter i förhållande till både
mödrar/medföräldrar och barn.291 Betraktad med utgångspunkt i politiken rörande föräldraskap, separationer och skilsmässor framstår den samtida svenska köns, släktskaps- och åldersordningen som patriarkal: präglad av fadersmakt förankrad i blodsband till ännu inte vuxna barn.
Hur ser då bilden ut om våldsutsatta mödrars liv efter separationer respektive familjerättssekreterares arbete är utgångspunkten? Vad betyder den offentliga
politiken i vardagsliv och –praktiker?
I detta avslutande kapitel sammanfattas och fördjupas analysen i de tre empiriska delarna. Närmast följer ett avsnitt där de tre delarna sätts i relation till
varandra. Därefter diskuteras avhandlingens resultat i förhållande till en vidare
forskningskontext. När det gäller annan forskning går jag framförallt i dialog
med ett par nyare svenska arbeten som ligger avhandlingen nära. Avhandlingens
resultat kopplas även till det familjesociologiska sammanhanget.

Utrymmen för handling
I det första kapitlet som bygger på intervjumaterialet (fem) konstaterar jag att de
våldsutsatta mödrarnas berättelser om sin situation efter separationen/skilsmässan är påfallande likartade. Det finns ett starkt mönster i det berättade: de informanter som ingår i studien förmedlar en bild av att de länge har befunnit sig i,
__________
291

Det är värt att notera att i sin uppföljning av utvecklingen i Danmark menar Marianne
Hester (2002) att en tidigare mer ”pragmatisk” och säkerhetsinriktad hållning (före 1996)
tycks ha fått ge vika för en mer ”ideologisk” hållning där barnets bästa uppfattas som
lika med umgänge – vilket lett till ett försämrat skydd för kvinnor och barn.
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och i de flesta fall fortfarande befinner sig i, en situation där de själva givit upp
tanken på medföräldern som partner, men ändå hålls kvar i en relation till honom.
Jag benämner mönstret som att de våldsutsatta mödrarna har gått igenom separationsprocessens avslutningsfas, men fortfarande befinner sig i en frigörelsefas
där de försöker skapa sig ett liv som inte är dominerat och kontrollerat av (den
våldsamma) medföräldern/före detta partnern.
Mödrarnas berättelser handlar om hur de har definierat och hanterat sin före
detta partner som en våldsam far i betydelsen medförälder, och i de flesta fall
också som en våldsam och/eller destruktiv far i förhållande till barnen. Mödrarna
framställer sin egen och barnens situation som mycket tätt förknippade med varandra och de berättar om en tillvaro efter separationen styrd av olika försök att
skydda barnen samt av försök att få myndigheter och andra att se barnens (och
sin egen) utsatthet.
Utöver medförälderns/den före detta partnerns våldsamma och destruktiva
beteende, handlar berättelserna om två omständigheter som bidrar till att sträcka
ut frigörelsefasen i tiden, i vissa fall i många år. Det är de möjligheter till handling som lagstiftningen ger fäderna – till exempel att de upprepade gånger kan
kräva vårdnad eller umgänge oavsett vad de tidigare gjort – samt myndigheters
praktiker. I mödrarnas berättelser är det centrala problemet med myndigheternas
bemötande deras förnekande av våldet: att socialsekreterare och familjerättssekreterare inte tar uppgifter om våld på allvar förrän det finns en dom och/eller
inte tar hänsyn till våldets konsekvenser för barnen och mödrarna.
I dessa berättelser gäller förnekandet i synnerhet våld mot barn. Mödrarna
ger en bild av att det kan vara möjligt att få gehör för att en far ska definieras och
hanteras som en våldsam far i meningen medförälder, och att mödrarna själva
därför ska definieras och bemötas som utsatta medföräldrar som inte bör träffa
och absolut inte ska tvingas konfronteras med honom. Det framstår däremot som
betydligt svårare att få gehör för att den före detta partnern/medföräldern ska
definieras och hanteras som en våldsam far i förhållande till barnen. Mödrarna
tycks inte ha fått gehör för att deras barn ska definieras och bemötas som utsatta
barn som inte bör träffa och absolut inte ska tvingas konfronteras med sin pappa.
Givet mönstren i intervjuerna med familjerättssekreterarna blir den bild som
mödrarna ger av myndigheters bemötande begriplig. I kapitel sju visar jag att
intervjuerna med familjerättssekreterarna är präglade av två skilda modeller för
arbetet som familjerättssekreterare, med två skilda utgångspunkter för bedömningen av framtida vårdnads- och umgängesarrangemang. I arbete som följer den
ena modellen sätts den separerade kärnfamiljen i fokus och fäders våld mot mödrar konstrueras som mindre relevant, antingen för att det inte är så vanligt, eller
för att det endast i särskilda fall ska definieras som av avgörande betydelse för
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arbetsmetoder och framtida vårdnads- och umgängesarrangemang. I den andra
modellen sätts kvinnomisshandel i fokus och det finns en policy för att upptäcka
och hantera mäns våld mot kvinnor. Här är utgångspunkten att mäns våld mot
kvinnor i de flesta fall är av avgörande betydelse för arbetsmetoder och framtida
vårdnads- och umgängesarrangemang.
När perspektivet vrids och familjerättssekreterarnas tal om barnens situation
– både medan föräldrarna levde ihop och efter separationen – fokuseras ger det
dock inte samma mening att placera de intervjuade familjerättssekreterarna i två
grupper. Med barnen som utgångspunkt framstår informantgruppen som betydligt mer enhetlig. Familjerättssekreterarna tenderar nämligen genomgående att
hålla isär våldsutövande fäders beteenden mot mödrar och beteenden mot barn.
Utgångspunkten är att fäder som är våldsamma mot mödrar/kvinnor inte är direkt
våldsmamma mot barn (även om de kan vara det).
När det gäller fysiskt och sexuellt våld tenderar fäders våld mot mödrar och
fäders våld mot barn att framställas som fenomen utan någon särskilt stark koppling till varandra. När det gäller känslomässigt eller psykologiskt våld mot barn
tenderar fäder att framställas som våldsutövande i indirekt mening. Hos vissa
informanter förknippas faderns indirekta våld mot barnen med moderns fysiska
närvaro. Fadern framställs där som problematisk ur barnens synvinkel endast då
modern är fysiskt närvarande, eftersom det är vid dessa tillfällen barnen antas bli
– eller riskerar att bli – vittne till våld och därmed utsatta för psykologiskt våld.
En separation och/eller en rumslig distans förutsätts medföra att detta indirekta
våld mot barnen upphör. I andra intervjuer är moderns fysiska närvaro inte lika
central. Det psykologiska våldet mot barnen framstår dock som en ”biprodukt”
av faderns försök att hålla modern kvar i sitt liv. Även i dessa intervjuer kan
därför barnens utsatthet sägas vara förknippad med moderns ”närvaro”. Då familjerättssekreterarna talar om fall där fäder är våldsamma mot mödrar finns det
barn utsatta för psykologiskt våld, men inte psykologiskt våldsamma fäder.
Min tolkning är alltså att de intervjuade familjerättssekreterarna antingen
sätter den separerade kärnfamiljens i fokus, eller kvinnomisshandel. Om fäders
våld konstrueras som en central fråga för arbetet som familjerättssekreterare är
det våld mot medföräldrar, inte barn. De barn som enligt familjerättssekreterarna
är deras uppdragsgivare konstrueras inte som direkt utsatta barn.
De mönster jag pekar på ovan kan dels ses som ett uttryck för vilken diskurs
som i störst utsträckning präglar familjerättssekreterarnas tal om sitt arbete – den
separerade kärnfamiljsdiskursen eller kvinnomisshandelsdiskursen – dels den
diskursordning och –hierarki som tentativt skisseras i kapitel fyra. De kan också
förstås som ett uttryck för att informantgruppen består av familjerättssekreterare
med skilda individuella professionella projekt. Vissa av dem gör sig professio-
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nella på ett sätt som ligger i linje med en etablerad konstruktion av familjerättssocionomprofessionen: de presenterar sig som professionella utredare och/eller
samtalsledare och betonar distans, (köns)neutralitet och opartiskhet. Andra familjerättssocionomerar sig genom att presentera sig som kvinnomisshandelskunniga. Dessa informanter går emot den etablerade definitionen av professionalitet
då de uttryckligen fokuserar könad makt samt tar parti för utsatta kvinnor. Detta
resultat är inte så förvånande med tanke på att flera informanter sa sig vilja medverka i forskningsprojektet för att de är särskilt intresserade av frågan kvinnomisshandel/mäns våld mot kvinnor (se kapitel två).
Några informanter presenterar sig också som kunniga om samtal med barn
och/eller om traumatiserade/utsatta barn respektive våldsutövande män. I gruppen ingår dock inte någon informant som gör sig professionell genom att presentera sig som kunnig om våldsutövande fäder.
För att sammanfatta: de intervjuade mödrarna berättar om hur de försökt
hantera medförälderns/den före detta partnerns våld mot dem själva och mot barnen men stött på hinder; familjerättssekreterarnas hantering av fäders våld framstår mer som en icke-hantering, i synnerhet när det gäller våld mot barn. Vad
betyder då konstruktioner och konstruerande av kön, släktskap och ålder för
mödrarnas och familjerättssekreterarnas hantering av fäders våld?
Med utgångspunkt i informanternas individuella projekt visar jag i kapitel
sex respektive åtta hur skapandet av kön, ålder och släktskap är sammanflätat
och hur de konstruerar och konstrueras i förhållande till varandra. För att sammanfatta analysen av det samtidiga skapandet och dess betydelse för hanteringen
av fäders våld återvänder jag nedan till de sociala positionerna far, mor, dotter
och son. Med utgångspunkt i de konstruktioner av kön, släktskap och ålder som
diskuteras i de fyra kapitel som bygger på intervjuerna skisserar jag konturerna
av det utrymme för handling som finns tillgängligt för/kan tas i bruk av de aktörer som ”bebor” respektive position. Jag berör även familjerättssekreterares handlingsutrymme. Detta ger en annan ingång till den svenska köns-, släktskaps- och
åldersordningen än den offentliga politiken samt öppnar för en generalisering av
avhandlingens resultat genom en beskrivning av vad som kan ligga implicit i
interaktionssituationen då barn, fäder och mödrar möter familjerättssekreterare.
Jag inleder med några avsnitt om fäders och mödrars handlingsutrymme.
Därpå följer ett avsnitt om barns handlingsutrymme samt ett om familjerättssekreterares.

Fäders och mödrars handlingsutrymme
Jag vill börja med att återknyta till de konstruktioner av kön kopplade till heterosexuella parrelationer som kommer till uttryck i intervjuerna med familjerättsse-
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kreterarna och som diskuteras i kapitel sju. Jag pekar där på att vissa fäder tycks
kunna utöva ett våld mot sin (kvinnliga) partner utan att kvalificera sig som våldsamma – om de är i övrigt ”normala” fäder, i en ”separationskris”, om våldet inte
är fysiskt allvarligt/livshotande eller sker för många gånger – och jag tolkar detta
som ett uttryck för att dominans och våld ligger i förlängningen av konstruktioner av ”normal” manlighet. Här vill jag även peka på betydelsen av att förövare
och offer definieras i förhållande till varandra: om den utsatta modern inte framstår som offerlik, exempelvis för att hon inte är särskilt rädd eller för att hon
bryter med föreställningar om normala kvinnor och själv utövar våld, blir fadern
än mindre förövarlik. Om den våldsutövande fadern är igenkännbar som en normal far tycks vanliga arbetsmetoder respektive vårdnads-, boende- och umgängesarrangemang bli möjliga alternativ. Detta synliggör hur kategorin normal mor
kan töjas så att den rymmer ett visst mått av utsatthet för våld: det ska till mer än
”måttlig” underordning och utsatthet för att modern ska bemötas på ett annat sätt
än i vanliga fall. Över- och underordningsnormer knutna till kön och heterosexuella parrelationer ger fäder handlingsutrymme och öppnar för ett icke-bemötande av deras våld. Det är värt att notera att jämställdhetsnormer i stället minskar
fäders handlingsutrymme: det blir svårare för dem att utöva våld mot sin kvinnliga partner och samtidigt presentera sig som ”normala” män och fäder.
I kapitel sex respektive åtta pekar jag på de dubbla måttstockar för fäders
föräldraskap som kan urskiljas i intervjumaterialet. Fäders och mödrars föräldraskap konstrueras både som olikt – faderskap och moderskap – och som likt – ett
i princip könsneutralt föräldraskap med moderskap som norm. Denna dubbelhet
betyder att även om en far definieras som en dålig förälder – för att han exempelvis utsätter barnet för att bli vittne till våld – kan han definieras som en bra pappa
och därmed någon som bör ha del i vårdnaden och någon barnen bör ha kontakt
med. Fäders föräldraskap omges av en dubbel moral som ökar våldsutövande
fäders handlingsutrymme ytterligare: de kan brista i omsorg om barnen – genom
att inte ta ansvar för deras trygghet – och utsätta dem för ett direkt psykologiskt
våld – genom att göra dem till vittnen till våld – och samtidigt framstå som (tillräckligt) bra pappor.
Familjerättssekreterarna förhåller sig på ett eller annat sätt till en föreställning om att våldsutsatta mödrar brister i omsorgen om sina barn. I dessa intervjuer finns dock ingen motsvarande föreställning om fäder. Frånvaron av en diskursiv figur som motsvarar ”den inadekvata misshandlade mamman” bidrar till fäders handlingsutrymme: det finns ingen ”inadekvat våldsam pappa” som kan
användas för att definiera en konkret våldsutövande far som just en ”våldsam”
far.
Här kan tilläggas att den könskomplementära konstruktionen av föräldra-
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skap – vilken har det starkaste genomslaget i intervjuerna – också har implikationer för barnets ”plats” i familjen och att modern förutsätts förmedla relationen
mellan barn och far. Jag talar om detta som den modercentrerade familjemodellen. Den innebär att fäder inte behöver ta det fulla ansvaret för sitt föräldraskap:
deras medföräldrar – mödrarna – hålls medansvariga för relationerna till barnen.
Mödrars medansvar för fäders föräldraskap tycks betyda en viss makt för
mödrarnas del: de ges mandat att bedöma fäders förmåga som föräldrar. Det
finns dock en gräns för hur långt mödrars makt sträcker sig. Av intervjuerna med
familjerättssekreterarna framgår exempelvis att de inte får bedöma fadern som
helt olämplig att ha kontakt med barnen eller stänga honom ute helt. De intervjuade mödrarna beskriver också stor press från inblandade myndigheter för att få
umgänget mellan barn och far till stånd. Sammantaget framstår mödrars ansvar
som betydligt mer långtgående än deras bestämmanderätt: fäders och mödrars
föräldraskapsrelation framstår som en över- och underordningsrelation där fäder
får stort handlingsutrymme och mindre ansvar, medan mödrar får stort ansvar
och mindre handlingsutrymme. Det är värt att notera att mödrars ansvar för fäders föräldraskap också skapar en paradoxal situation för den våldsutsatta mor
som försöker få gehör för att fadern i fråga är en olämplig förälder: genom att
synliggöra hans brister riskerar hon att själv bli tolkad som en dålig mor då hon
inte förmått bidra till/skapa en bra relation mellan far och barn.
När det gäller den etablerade och för familjerättssekreterare tillgängliga tolkningsramen den inadekvata misshandlade mamman begränsar den handlingsutrymmet för mödrarnas del, framförallt för att den bidrar till en annan av moderskapets paradoxer då fäder utsätter mödrar för våld. Ju mer offerlik modern framstår, desto mer liknar hon den inadekvata misshandlade mamman som inte är i
stånd att ta tillvara barnens behov eller göra en rimlig bedömning av fadern; ju
mer modern i fråga framställer sig själv som en god mor, desto mindre offerlik
framstår hon – och desto mindre förövarlik framstår fadern i fråga. Därmed blir
det också svårare för henne att få gehör för krav på skydd till sig och barnen, trots
att hon som god mor kan anses förmögen att göra en rimlig bedömning av fadern.
Det blir en minst sagt delikat balansgång att som våldsutsatt mor försöka få bekräftelse på definitionen av sig själv som offer för våld och samtidigt bli tolkad
som en god mor. Moderspositionen är strukturellt motsägelsefull då konstruktioner av kön både är kopplade till heterosexuella parrelationer och släktskaps- och
åldersrelationer. Kraven som följer positionen som förälder och vuxen med ansvar för barns behov gör det svårare att synliggöra utsatthet förknippad med kvinnopositionen i den heterosexuella parrelationen; framställningen av sig själv som
offerlik kvinnopart i parrelationen gör det svårare att framstå som ansvarsfull
vuxen och förälder.
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Möten med förhinder?
Jag vill återknyta till resonemanget i kapitel åtta om den intrig (plot) som organiserar en berättelse. De intervjuade mödrarnas berättelser är i hög grad organiserade med utgångspunkt i medförälderns/den före detta partnerns våld: det är
”modern som försöker skydda sig själv och barnen från den våldsamma fadern”
som utgör berättelsernas intrig.292 Det drama som målas upp blir låst: då fäderna
i fråga blir beskrivna som tydliga ”skurkar” blir berättelsens kärna det goda (modern) mot det onda (fadern) (jfr. Frønes 2001, 99ff).
Vad innebär en sådan intrig med dess låsta drama i möte med familjerättssekreterare? För det första vill jag peka på att i familjerättssekreterares uppgift
ingår, i synnerhet då de är samtalsledare vid samarbetssamtal, att skapa utrymme
för nya berättelser, fler förlopp och tolkningsalternativ så att föräldrar kan lämna
konflikter bakom sig och samarbeta om de gemensamma barnen. Det ingår så att
säga i uppgiften att inte bidra till en låsning av dramat eller en framställning av
fadern som ”ond” (jfr. Socialstyrelsen 2000, 38ff). Mot denna bakgrund blir exempelvis familjerättssekreterarnas återkommande tal om att fäder ”inte bara är
våldsamma” begripligt. Ett uppdrag som ”diplomat” kan alltså fungera som ett
hinder i synliggörandet och hanteringen av fäders våld eftersom uppdraget inkluderar att flytta fokus bort från våldet.293
Vidare är det inte säkert att mor och familjerättssekreteraren i fråga delar
föreställningsvärld. Den bild av våld, makt och kontroll som de intervjuade mödrarna ger må vara etablerad som tolkningsram i kvinnojoursrörelsen och offentlig politik, men tycks inte vara allmänt omfattad av familjerättssekreterare. Visserligen ingår några sekreterare som genomgående använder kvinnomisshandel
som tolkningsram i studien, men då informantgruppen kan antas vara mer kvalificerad än genomsnittet och i synnerhet då det gäller mäns våld mot kvinnor bör
avhandlingens resultat tolkas som ett belägg för kvinnomisshandelsdiskursens
begränsade genomslag bland familjerättssekreterare. När det gäller fäder som
inte bara är direkt våldsamma mot mödrar/medföräldrar utan även mot barn saknas i stort sett en ”klangbotten” hos familjerättssekreterarna.
Följaktligen ligger andra tolkningsramar närmare till hands. Om den intrig
som organiserar mödrarnas berättelser saknar förankring i familjerättssekreterarnas föreställningsvärld kan en berättelse om en våldsam far motverka syftet att
__________
292

Alternativt ”modern som försöker skydda sig själv och barnen från socialtjänstens
övergrepp”, jfr. kapitel fem.
293
Det är värt att notera att Annika Rejmer (2003, Kap. 10) menar att familjerättssekreterare tenderar att behandla konflikter mellan föräldrar som intressekonflikter – konflikter
om en knapp resurs – och inte som värdekonflikter där exempelvis olika syn på barn och
barns behov står på spel. En sådan tendens torde förstärka konsekvenserna av rollen som
medlare/diplomat när det gäller hanteringen av fäders våld.
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synliggöra barnens och/eller moderns utsatthet och behov av skydd. I stället kan
berättaren – den våldsutsatta modern – ställas i en dålig dager (jfr. Hydén 2001,
135ff). Mödrarna kan exempelvis i stället tolkas som missbrukande den makt
som moderpositionen innebär enligt den modercentrerade familjemodellens logik, alternativt som inadekvata för att de har svårt att hålla isär barnets behov av
sin pappa och sin egen utsatthet från samma far. Möten mellan våldsutsatta mödrar och familjerättssekreterare kan därför präglas av konflikt mellan tolkningar
och kamp om vilken intrig exempelvis handlingen att stoppa umgänget ska knytas till (jfr. Hydén 2001; 2001b).
Notera att då våldsutövande fäder berättar om problem förknippade med
umgänget och berättelsens intrig är ”den umgängessaboterande mamman” eller
(den utsatta) modern som inte kan hålla isär sina egna känslor och barnets behov,
aktiveras etablerade tolkningsramar, tillgängliga för familjerättssekreterare. Far
och familjerättssekreterare kan således lättare dela tolkning av vad som är problemet.

Ålder och släktskap som begränsning av fäders handlingsutrymme
Som framgår av såväl kapitel sex, sju som åtta konstrueras kön, släktskap och
ålder både som skillnad och likhet och informanterna följer/återskapar flera normuppsättningar – med vissa variationer såväl mellan som inom de båda informantgrupperna. När det gäller ålder betyder konstruktionerna av barn och vuxna att
barn dels har samma rätt till och behov av personlig integritet som vuxna, dels att
vuxna har ett ansvar för att tillgodose barns rättigheter och behov. Släktskap
konstrueras vidare inte bara som blodsband utan också som en i grunden social
relation och beteckningen (en riktig) förälder måste därför löpande förtjänas.
Dessa konstruktioner minskar å ena sidan de utsatta mödrarnas handlingsutrymme: de bör förtjäna beteckningen förälder genom att återkommande ta ansvar
för barnens rättigheter och behov, inte minst behov av skydd. Det blir svårt för
dem att upprätthålla en positiv bild av sig själva om de inte skyddar sitt utsatta
barn. Mödrar kan också möta utifrån kommande krav på handling, exempelvis
från socialsekreterare med ansvar för social barnavård. Å andra sidan ökar dessa
konstruktioner mödrars handlingsutrymme i förhållande till den våldsutövande
medföräldern: mödrar kan presentera sig som goda föräldrar och vuxna även om
de inte upprätthåller relationen mellan barn och far, om barnet behöver skyddas
från fadern. För våldsutövande fäders del minskas handlingsutrymmet. Då fäder
återkommande måste förtjäna beteckningen förälder genom ett vuxet beteende
och ansvarstagande för den goda barndomen kan de inte utöva våld mot medföräldern/modern och samtidigt presentera sig som (tillräckligt) goda föräldrar.
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Blodsband och professionalitet
Konstruktionen av släktskap som blodsband gör det svårt att hantera fäders våld
genom en avbruten kontakt mellan barn/mor och den far som är våldsam. Med
blodsband som utgångspunkt – där förälder är något man ”är” – blir familjerättssekreterarnas uppdrag att upprätthålla relationen mellan barn och far och verka
för att föräldrarna kan utöva ett gemensamt föräldraskap. Jag vill här peka på
variationen i materialet. I synnerhet fokus på den separerade kärnfamiljen tycks
begränsa möjligheter till skydd för barn och mödrar genom avbruten kontakt
(och därmed öka våldsutövande fäders handlingsutrymme) medan fokus på kvinnomisshandel ger ett något mer begränsat handlingsutrymme för våldsutövande
fäder: de kan inte utöva våld och samtidigt framstå som (tillräckligt) goda medföräldrar.
Den här variationen synliggör även hur konstruktioner av kön knutna till
professionalitet hindrar och möjliggör handling. Det neutralitetsideal som återkommer i vissa av intervjuerna innebär att det är partiskt att ta modern på orden
och (inledningsvis) handla med utgångspunkt i hennes berättelse om våld, medan
det är opartiskt att (inledningsvis) handla med utgångspunkt i faderns nekande.
Det professionella förhållningssätt som presenteras som (köns)neutralt och ”för
barnets bästa” har uppenbara köns- och åldersspecifika implikationer och bidrar
till att hanteringen av fäders våld blir en icke-hantering.
Som diskuteras i kapitel åtta kan de två skilda konstruktionerna av professionalitet ses som kopplade till skilda förståelser av relationer mellan kvinnor och
män – mödrar och fäder – såväl i Sverige generellt som i relationer där fadern
utsatt modern för våld. De olika förhållningssätten konstruerar två skilda verklighetsbilder – i den ena blir skillnader mellan kvinnor och män något givet, i den
andra ett uttryck för dominans och underordning. Notera dock att den konstruktion av professionalitet där kön och makt sätts i fokus som återfinns i materialet
tycks möjliggöra en aktiv hantering av fäders våld mot medföräldrar/mödrar,
men inte våld mot barn.

Döttrars och söners handlingsutrymme
De resonemang som förs ovan har implikationer för barnets situation och handling från barnpositionen. Då det konkreta barnet har upplevt pappas våld mot
mamma – och/eller blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld – påverkas handlingsutrymmet av tolkningar av fadern respektive modern: ju mer offerlik modern och förövarlik fadern framstår, desto mer offerlikt blir barnet; desto mindre
offerlik modern och förövarlik fadern framstår, desto mindre offerlikt blir barnet.
Dessa olika tolkningar är dels beroende av de skilda tecken som fadern och modern visar, dels beroende av det individuella professionella projekt familjerättssekreteraren i fråga är engagerad i.
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Konstruktionen av släktskap som blodsband tycks innebära att barn endast
ges ett rimligt val: att välja att ha kontakt med pappan (som misshandlat mamma). Möjligheterna att välja att inte ha kontakt och framstå som trovärdig/autentisk tycks vara ytterst begränsade. Det gäller kanske i synnerhet för pojkar/söner
som återkommande omtalas som beroende av ”papparollen” under sin uppväxt.
Konstruktionen av släktskap som en i grunden social relation möjliggör å andra
sidan högre krav på fadern: att han tar ansvar för en god barndom. Uppfyller
fadern inte dessa krav kan barnets val att inte ha kontakt med honom framstå som
mer rimligt.
Konstruktioner av barn som lika vuxna – med rättigheter, egna behov och
kompetens att bestämma i frågor som berör dem – möjliggör för barn att skydda
sig själva från upplevelser av våld, genom att de exempelvis ges ”vetorätt” när
det gäller umgänge så att de kan välja att inte träffa en far som är våldsam. Konstruktioner av ålder som skillnad möjliggör också hjälp och skydd mot våld:
vuxna förutsätts ha ett ansvar för att bevaka och uppfylla barnets behov. Då ansvaret för barns behov särskilt ligger på vuxna kvinno-föräldrar kan konstruktioner av ålder som skillnad sägas vara möjliggörande i synnerhet när det gäller
hjälp från dem, alltså från mödrar.
Konstruktionerna av ålder som skillnad innebär dock samtidigt att vuxna vet
bäst vad barn behöver samt att barnets kompetens definieras av vuxna, exempelvis familjerättssekreterare. Handlingsutrymmet begränsas därför: om barnet uttrycker en vilja som går emot vad de vuxna i fråga tycker att barnet behöver kan
viljeyttringen diskvalificeras och exempelvis tolkas som ett uttryck för att barnet
påverkats av modern. Vidare tycks konstruktioner av skillnad kopplade till ålder
betyda att barn i utredningar om vårdnad, boende eller umgänge inte ges reella
möjligheter att berätta om upplevelser av våld. Det är värt att notera att de samtidigt – paradoxalt nog – kan få ensamt ansvar för att i samtal med utredare bryta
tystnaden om det våld som kan ha pågått.
Här vill jag påminna om att barnpositionen är könad. I kapitel sju diskuterar
jag hur föreställningar om mödrar som misstänker övergrepp för att de själva
varit utsatta, om ”incestvågen” samt om ”mödrars anklagelser” för att få fördelar
i vårdnadstvister ger en misstänkliggörande kontext för familjerättssekreterares
tolkningar av mödrars berättelser om sexuella övergrepp som saknas när det gäller mödrars berättelser om fysiskt våld mot barn. Det senare framställs tvärtom
som en realitet – om än dold för familjerättssekreterare. Dessa föreställningar om
olika former av våld mot barn betyder att det finns en misstänkliggörande ram för
tolkningar av den form av våld som flickor utsätts för i högre utsträckning än vad
pojkar gör (se kapitel fyra). Tilläggas kan att i intervjuerna med familjerättssekreterarna är flickors – döttrars – situation överhuvudtaget föremål för mindre
explicit reflexion än pojkars.
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Slutligen vill jag peka på den variation i konstruktionen av ålder som skillnad – barn som olika vuxna och med särskilda behov – som kan urskiljas mellan
de båda informantgrupperna. Medan de våldsutsatta mödrarna tenderar att fokusera ett konkret barn med behov av skydd här och nu tenderar familjerättssekreterarna förhålla sig till ett mer generellt och abstrakt barn med behov av en tvåkönad uppväxtmiljö för att utvecklas optimalt. Jämfört med mödrarna kan familjerättssekreterarna sägas lägga tyngdpunkten på barnet som framtida vuxen. Var
tyngdpunkten läggs får också konsekvenser för barns handlingsutrymme.

Familjerättssekreterares handlingsutrymme
Resonemanget i de föregående avsnitten tydliggör hur familjerättssekreterarna å
ena sidan skapar delar av den kontext som hindrar och möjliggör barns, fäders
och mödrars handling. Å andra sidan befinner de sig själva samtidigt i en kontext
som hindrar och möjliggör handling. Ovan berör jag de olika konstruktioner av
professionalitet som kommer till uttryck i intervjuerna med den här informantgruppen. Jag vill återigen understryka betydelsen av att ett feministiskt perspektiv på våld i (heterosexuella) parrelationer fått genomslag på politikområdet våld
i nära relationer. Arbetet med Kvinnofrid tycks ha skapat utrymme för definitioner av professionalitet som utmanar (köns)neutraliteten och därmed ökat familjerättssekreterares handlingsutrymme i denna fråga.
Jämfört med gruppen mödrar framstår variationen i gruppen familjerättssekreterare som betydligt större. Detta kan tolkas som uttryck för att de professionella har ett större handlingsutrymme än mödrar generellt. I kapitel sex diskuterar jag den relativa homogeniteten i de våldsutsatta mödrarnas framställningar av
sin situation och presentation av sig själva. Jag tolkar detta som bland annat
uttryck för att utrymmet för att avvika från det goda moderskapets norm är mycket litet – det är svårt för mödrar att upprätthålla en positiv självbild och presentera sig som en god mor om de inte skyddar sitt utsatta barn. Mönstren i materialet
kan delvis ha att göra med informantgruppernas karaktär – vilka informanter jag
lyckades komma i kontakt med – men kan alltså även tolkas som uttryck för
strukturella förhållanden. Något tillspetsat kan man säga att medan det endast
finns ett sätt att vara en god mor, finns det flera sätt att vara professionell.
Jag vill dock även peka på att mödrarna tenderar att konstruera såväl kön,
som släktskap och ålder som likhet i högre utsträckning än vad familjerättssekreterarna gör. Skillnaden mellan grupperna är mest påtaglig när det gäller våldsutövande fäders föräldraskap. Mödrarna tenderar i betydligt högre utsträckning att
framställa fäders och mödrars föräldraskap som i princip samma sak. Vissa av
dem betonar starkt att fadern bör fungera som dem själva, och de tycks förutsätta
att han löpande – genom sitt föräldrande – bör ta (lika stort) ansvar för barnens
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rättigheter, behov och den goda barndomen. Mödrarna framstår på så sätt som
mer jämställdhetsorienterade och betydligt friare i tolkningar av vad släktskap
och föräldraskap ”är”.
Min tolkning är att familjerättssekreterares handlingsutrymme begränsas av
att deras uppdrag är knutet till konstruktionen av släktskap som blodsband: till
det gemensamma föräldraskapet och barnets behov av kontakt med båda (biologiska) föräldrarna. Givet det uppdrag som Föräldrabalken ger blir det svårt för
sekreterarna att i praktiken undergräva dessa konstruktioner – framförallt att ifrågasätta att barn behöver kontakt med en våldsutövande (biologisk) far – och samtidigt framställa sig själva som professionella familjerättssekreterare.

Upprätthållande och undergrävande av en patriarkal ordning
När de olika konstruktionerna av kön, släktskap och ålder som kommer till uttryck i intervjuerna fogas till varandra kan konturerna av den patriarkala ordningen urskiljas: fäders handlingsutrymme är stort, barns och mödrars mer begränsat. Analysen av intervjuerna understryker makten förknippad med faderspositionen och hur den möjliggör icke-hanteringen av fäders våld.
I analysen försöker jag dock samtidigt peka på komplexiteten i våldsutsatta
mödrars och familjerättssekreterares sociala värld, samt understryka betydelsen
av kontexten, både i form av talkontext och i form av social position. Olika normuppsättningar och tolkningsramar tas i bruk beroende på vilket fenomen som
tematiseras, exempelvis beroende på om det är barnets perspektiv/behov eller
föräldraskapets utövande som står i fokus. Samma konstruktion kan användas på
olika sätt och får olika betydelse beroende på aktörens position. Exempelvis tycks
konstruktionen av barn och vuxna som olika saker – ålder som skillnad – bidra
till familjerättssekreterares icke-hantering av fäders våld. Samma övergripande
konstruktion tycks dock möjliggöra skydd av barn, om moderspositionen/den
utsatta medföräldern är utgångspunkten.294
Med de våldsutsatta mödrarnas och familjerättssekreterarnas hantering av
fäders våld som utgångspunkt framstår inte ojämlikhetsordningen som lika solid
som då politiken rörande föräldraskap, skilsmässor och separationer är utgångspunkten. Intervjuerna med båda informantgrupperna visar att konstruktioner och
konstruerande av kön, släktskap och ålder både kan upprätthålla och undergräva
fadersmakt. Intervjuerna synliggör inte bara övergripande mönster av maktasym-

__________
294
Skillnaden understryker också betydelsen av relationen till det konkreta barnet och
egen erfarenhet av den våldsutövande fadern. Här diskuteras dock inte betydelsen av den
direkta erfarenheten närmare då det är ett tema som ligger utanför avhandlingens syfte.
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metrier utan även de utrymmen för överskridande och förändring som skapas
genom motsättningar i och mellan kön, släktskap och ålder.295

Utblickar
Hur förhåller sig avhandlingens resultat till ett vidare forskningssammanhang?
Hur bidrar den till kunskapsutveckling? I de empiriska kapitlen hänvisar jag till
en del andra studier, antingen för att mina resultat pekar i samma riktning som
dessa, eller för att mina resultat modifierar den bild som tidigare forskning givit.
Här vill jag ge ytterligare några resonemang om detta.

Villkorad individualisering
I många av dagens familjesociologiska diskussioner står begreppet individualisering centralt (se Roman 2003). I det (sen)moderna samhället antas människor
vara kopplade till exempelvis välfärdssystemet som individer och inte som familjer: ”the crucial feature of these new regulations is that they enjoin the individual to lead a life of his or her own beyond any ties to the family or other groups”
(Beck-Gernsheim 2002, ix). Moderniteten antas vara präglat av institutionaliserad individualism (Beck och Beck-Gernsheim 2001. Jfr. Parsons 1978, 321). De
sociala band som tidigare format människors liv förutsätts mer och mer ha förlorat sin betydelse. Positioner sägs behöva förtjänas i stället för att tillskrivas (BeckGernsheim 2002, 44. Jfr. diskussionen i kapitel sex). Våra vardagsliv antas vara
”experimentella”, i synnerhet när det gäller nära relationer (Giddens 1994). När
det gäller familjen får nätverket stå som metafor för den senmoderna familjens
upplösning som en sluten social enhet (Bäck-Wiklund 2003, 17). Listan på liknande beskrivningar av upplösningen av familjeband och familjen som institution kan göras lång.
Även om barn historiskt sett möjligen kan antas befinna sig i början av en
process av individualisering (Näsman 1994, 167) framstår en stark betoning av
individualisering och upplösning av familjen som begränsad och vuxencentrerad. Med tanke på den separerade kärnfamiljen, rekonstruktionen av föräldraskapet som biologiskt, samt familjerättssekreterarnas praktik kan den svenska
staten knappast sägas entydigt bidra till ett liv bortom familjen – i synnerhet inte
om människan är ett barn. Frågan är också hur stort utrymmet är för barn att
”experimentera” med sina nära relationer: utrymmet att välja bort en förälder
framstår som i stort sett obefintligt om barnet ännu inte är tonåring och föräldern
__________
295

Vissa motsättningar kan även ses i den offentliga politiken, exempelvis som konfliktytor i Barnperspektivet, se kapitel fyra.
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i fråga inte vill bli bortvald. Det gäller även när föräldern är en far som är våldsam mot kvinnor.
Här vill jag kommentera Carol Smarts och hennes kollegors studie av att
som barn göra/leva sin barndom efter en separation i den brittiska kontexten
(Smart m. fl. 2001). De menar att separationer kan ge barn handlingsutrymme
och möjligheter att exempelvis avbryta relationen med en far som är destruktiv
eller våldsam mot barnet (se Smart m. fl. 2001, Kap. 3). Mina resultat pekar på
att sådana möjligheter verkar vara begränsade i den svenska kontexten. Barns
handlingsutrymme efter föräldrarnas separation eller skilsmässa bör därför bli
föremål för komparativa studier. En fråga som bör besvaras är om den offentliga
politiken och professionella praktiken kräver/skapar en tätare sammanhållen familjeenhet efter separationer i Sverige än i vissa andra kontexter och om så är
fallet vad det får för konsekvenser i fall där fäder utövar våld. De generella
(familje)sociologiska teorierna har sina begränsningar: även om vissa övergripande trender kan urskiljas, exempelvis när det gäller andelen separationer och
skilsmässor i västvärlden, måste forskningen vara lyhörd för specifika sammanhang.
Tesen om institutionaliserad individualism framstår som problematisk också
när det gäller föräldraskap/släktskap. Genom rekonstruktionen av föräldraskapet
som biologiskt knyts även barnets biologiska föräldrar till varandra under barnets barndom och de förutsätt i de flesta fall kunna utöva föräldraskapet tillsammans inom ramen för gemensam vårdnad. Mödrar och fäder bemöts som kollektivet föräldrar, inte individer. De inlemmas efter skilsmässan eller separationen i
en ny gemenskap grundad på blodsband (jfr. Nordborg 1997).

Det könade föräldraskapet
Avhandlingen understryker den betydelse könskomplementära konstruktioner av
föräldraskap och vuxenansvar får för barns, fäders och mödrars situation och
vardagsliv i det samtida Sverige. Den pekar i samma riktning som flera närliggande studier. Till exempel visar Nea Mellberg i sin avhandling om mödrars
situation då deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder att ansvaret för att
skydda barn från nya övergrepp vilar på mödrar. Ansvaret för skydd av barn i
faderns omgivning tycks vidare spridas till andra kvinnor som på något sätt står i
relation till fadern: ”en svärdotter, hans nya sambo, tidigare hustru” (2002, 414).
Ett exempel på mönster som liknar dem i mina intervjuer återfinns i Lisbet
Bekkengens avhandling om föräldraledighet i familjeliv och arbetsliv (2002).
Hon visar att det könade föräldraskapet innebär att män blir ”pappor” som kan
välja nivå på engagemang i barnen, medan kvinnor blir ”föräldrar” som har huvudansvaret i föräldraskapet. Hon menar att föräldraförsäkringens flexibla regler
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för uttag av föräldraledighet får könade implikationer: det är fäder som kan välja
och får flexibilitet medan mödrar förväntas vara anpassliga. Bekkengen visar
tydligt hur mödrar och fäder utgör varandras förutsättning i föräldraskapet (jfr.
Haavind 1987). Flexibilitet för fäder kräver flexibla mödrar.
Mina resultat synliggör dock ett problem med Bekkengens begreppsapparat.
Intervjuerna med både mödrarna och familjerättssekreterarna visar att då manföräldrar tillåts vara ”pappor” och hanteras som tillräckligt bra även om de inte
tar ansvar för barnens behov av skydd och trygghet, blir kvinno-föräldrar mödrar
med huvudansvar. Först när det ställs lika stora krav på fäders och mödrars föräldrande och fäder utövar ett föräldraskap där de tar (lika stort) ansvar för barns
behov och för att skapa den goda barndomen, blir det möjligt för mödrar att vara
könsneutrala ”föräldrar”.296 Bekkengens begreppsapparat gör enligt min mening
inte föräldraskapets könade karaktär tydlig nog.

Att peka ut fäder som ett specifikt någonting
I kapitlets inledning diskuteras hur politiken rörande vårdnad, boende och umgänge skapar en kontext som är möjliggörande för fäders tillgång till barn, men
hindrande när det gäller arbete mot fäders våld och skydd av mödrar och barn
efter separationer och skilsmässor. Trots jämställdhetspolitiska ambitioner och
talet om barns rättigheter tycks den separerade kärnfamiljen alltså öppna för fortsatt våld. Av analysen i avhandlingens första empiriska del framgår att detta förhållande inte har formulerats som ett politiskt problem, det vill säga som ett problem som kräver kollektiva – och inte individuella – lösningar.
Tystnaden kan ses som en effekt såväl av den separerade kärnfamiljsdiskursen, som av Barnperspektivet och kvinnomisshandelsdiskursen. Den kan vidare
tolkas som uttryck för en ojämlikhetsordning präglad av fadersmakt grundad i
blodsband till ännu inte vuxna barn, en ordning som i sin tur inte heller är en
fråga på den politiska dagordningen.297
Kön är inte en accepterad politisk dimension i den svenska demokratin, menar Maud Eduards (2002). Hon frågar retoriskt om det alls förekommer några
politiska möten om kön och makt i Sverige idag, möten i meningen ömsesidigt
erkända och respekterade skillnader i intressen mellan kvinnor och män. När
kvinnor organiserar sig och handlar politiskt oberoende av män överskrider de
gränserna för dominerande föreställningar om vad kvinnor ”är” och bör göra,
argumenterar Eduards. När kvinnor omkonstruerar kategorin kvinna genom kollektivt handlande pekar de också ut män som grupp och som en politisk kategori.
__________
296

Se exempelvis diskussionen i kapitel sex om hur det i princip könsneutrala föräldraskapet är villkorat och kopplat till konstruktioner av barn och barndom.
297
Jfr. Jansson (2001) om hur moderskap konstrueras som något a-politiskt.
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Härigenom görs kön synligt som politisk dimension och heteronormativa diskurser om jämställdhet, harmoni och samarbete utmanas. Kvinnors kollektiva handlande tranformerar män från en norm, ett universellt ingenting, till ett specifikt
någonting, och sätter press på män att ta politiskt ansvar för makt kopplad till
kön. Att benämna män som politisk kategori, som en part i en maktrelation till
kvinnor, är ”det mest förbjudna” i den svenska demokratiska ordningen, enligt
Eduards (2002, 157).
Jag uppfattar Eduards arbete som ett mycket viktigt bidrag till könsforskning
och feministisk teori. Med utgångspunkt i avhandlingen vill jag dock hävda att
hennes exklusiva fokusering av kön och heteronormativitet är problematisk. Det
är nödvändigt och fullt legitimt att som Eduards fokusera kön i en kritik av en
etablerad fokusering på klass och individ i forskning om makt, politik och demokrati. Samtidigt är dock frågan om det är möjligt att förstå kön som en politisk
dimension utan att sätta den i relation till andra politiska dimensioner, som exempelvis ålder och släktskap.
Problemen kan illustreras med hjälp av några av de empiriska exempel Eduards diskuterar. Enligt henne är det till exempel uppenbart att kvinnor och män –
som väljare och i riksdagen – prioriterar skola, barn- och äldreomsorg, social
välfärd, miljö och kultur på olika sätt. Män prioriterar generellt sett inte frågor av
direkt relevans för barn lika högt som vad kvinnor gör (Eduards 2002, Kap. 2).
Jag menar att detta bland annat tyder på att kvinnor och män förhåller sig på olika
sätt till sin position som vuxna. Vad betyder detta i en demokratisk ordning där
barn under sin barndom diskvalificeras som politiska aktörer? Accepteras eller
förnekas ålder – i betydelsen barn och vuxna – som en politisk dimension i den
svenska demokratin? Vad betyder detta för kön som politisk dimension? En åldersblind könsteori och -forskning kan inte besvara sådana frågor.
Genom att inte inkludera ålder missar Eduards något väsentligt i ett annat
exempel: två offentliga kampanjer mot mäns våld mot kvinnor samt det mottagande respektive kampanj fick (Eduards 2002, Kap. 6). En av kampanjerna handlade om mäns våld mot kvinnor i allmänhet och den andra om barn med en pappa
som misshandlar mamma.298 Båda kampanjerna kritiserades hårt i media för att
vara ”manshatande” och ”anti-pappa”. Debatten om kampanjen om barn var dock
betydligt stormigare och ”det är uppenbarligen mer problematiskt att utmålas
som en dålig far, än som en man som slår kvinnor” (Eduards 2002, 117). Eduards
analys av reaktionerna på kampanjerna fokuserar kön. Hennes slutsats är att det
är problematiskt att peka ut män som ansvariga för kvinnors och barns utsatthet.
__________
298
Den första arrangerades 1998 av Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige
(ROKS). Den andra arrangerades hösten 2000 av Operation Kvinnofrid (Stockholms
län), se Operation Kvinnofrid (2000; 2001).
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Men frågan varför det är mer problematiskt att pekas ut som en dålig far, än en
dålig partner, lämnas obesvarad. Den är dock möjlig att besvara om det perspektiv Eduards drar upp utvecklas så att det tar med bland annat ålder och släktskap.
Om det är som Eduards hävdar och ”det mest förbjudna” är att benämna män
som en politisk kategori, att transformera dem från ett universellt ingenting och
hålla dem ansvariga, vad betyder det då att benämna män som en politisk kategori i mer än en politisk dimension? En tolkning av den upprördhet som följde efter
kampanjen om barn med våldsamma fäder är att kampanjen också utmanade förgivet-tagna föreställningar om ålder och släktskap. Den pekade på olika intressen hos kvinnor och män, vuxna och barn samt föräldrar och barn – samtidigt.
Den pekade ut fäder, vuxna man-föräldrar med ännu inte vuxna barn, som ett
specifikt någonting och höll dem ansvariga för makt kopplad till kön, släktskap
och ålder. Därför var en starkare reaktion att vänta.
Genom resonemanget ovan blir det begripligt varför det kan vara svårare att
etablera (svenska) våldsamma fäder som en politisk fråga, än att etablera frågan
(svenska) våldsamma män. Ett utpekande av ”svenska” fäder som ett specifikt
någonting, en grupp med specifika intressen, en part i maktrelationer mellan män
och kvinnor, vuxna och barn, föräldrar och barn, gör fler dimensioner av den
rådande – patriarkala – ordningen synliga. Därmed kan fler rättigheter kopplade
till positionen far bli en fråga för förhandling, utmanas och potentiellt undergrävas, mer ansvar utkrävas. Här ska också tilläggas att detta gäller ju naturligtvis
inte endast i den offentliga politiken, utan också i vardaglig praktik, till exempel
på en familjerättsbyrå.
Analysen ovan gör hierarkin mellan den separerade kärnfamiljsdiskursen och
kvinnomisshandelsdiskursen begriplig. Likaså resultatet att vare sig det handlar
om offentlig politik eller professionell praktik tycks konstruktioner av kön som
skillnad knutna till heterosexuella parrelationer vara lättare att undergräva än
konstruktioner av kön som skillnad knutna till föräldraskap. Analysen understryker också den politiska laddningen i frågan om sexuella övergrepp mot barn:
denna typ av våld pekar tydligare ut fäder än vad fysiskt och psykologiskt våld
mot barn gör (se kapitel fyra). Vårdnadstvistutredningens tal om sexuella övergrepp som anklagelser och de intervjuade familjerättssekreterarnas tal om barnmisshandel som realitet och sexuella övergrepp som misstankar, kan tolkas i ett
sådant maktperspektiv. Barn som talar om, eller visar att de utsatts för, sexuella
övergrepp av sina fäder, samt mödrar som hävdar de sexuellt utsatta barnens
intressen gentemot fäderna, synliggör och utmanar den patriarkala ordningen
genom sin existens och sina handlingar. De intervjuade våldsutsatta mödrarnas
berättelser gestaltar också detta.
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En speciell informantgrupp eller en speciell situation?
I den första nationella svenska studien av mäns våld mot kvinnor svarade 35
procent av respondenterna att de utsatts för hot eller våld av en före detta make/
sambo: 16 procent att de utsatts för sexuellt våld, 28 procent för fysiskt våld och
19 procent för hot om våld (Lundgren m. fl. 2001). En tredjedel av dessa 35
procent uppgav att de utsatts för hot efter separationen, var tionde att de utsatts
för fysiskt eller sexuellt våld efter separationen, en tredjedel hade fått ovälkomna
besök och en femtedel sa att de hade blivit förföljda av den före detta maken/
sambon efter separationen (Lundgren m. fl. 2001, 33).
Det går inte att dra några slutsatser från Slagen Dam om huruvida närvaron
av (gemensamma) barn generellt sett ökar risken för kvinnors utsatthet för våld
efter separationen eller inte. Här finns behov av ytterligare studier (jfr. Ekbrand
2002). Av rapporten framgår dock att våld och hot är ett problem också för mödrar och att det kan förekomma i samband med barnens umgänge med medföräldern/den före detta partnern. Av de mödrar som har den våldsamma mannen som
medförälder uppgav till exempel var fjärde att de utsatts för hot i samband med
umgänge och 4 procent att de utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld i samband
med umgänge (Lundgren m. fl. 2001, 34).
Drygt hälften av kvinnorna med barn och en våldsam före detta make eller
sambo uppgav att barnen sett eller hört våld, en dryg femtedel att barnen blivit
utsatta för fysiskt våld och 2 procent att barnen utsatts för sexuella övergrepp av
den före detta maken/sambon (Lundgren m. fl. 2001, 36).
Sedd mot denna bakgrund framstår den grupp mödrar som jag intervjuat som
tillhörande en specifik grupp av våldsutsatta mödrar. Det är i och för sig inte
konstigt då informanterna valts genom självurval: de utgör ingen representativ
grupp och var inte heller tänkta att göra det. Samtidigt är det värt att notera att i
synnerhet mödrar som rapporterar att deras barn utsatts för våld tycks vara ”överrepresenterade” i min informantgrupp. Det gäller särskilt sexuella övergrepp mot
barnen. Hur kan detta förstås?
En möjlig tolkning kan vara att de våldsutsatta mödrar som uppfattar att
deras barn också är utsatta för direkt våld av fadern har en svårare situation efter
separationen än andra våldsutsatta mödrar – i synnerhet om det handlar om sexuella övergrepp – och att detta bland annat kan komma till uttryck genom en större
motivation till att delta i ett forskningsprojekt som ”För barnens bästa” (som
ligger till grund för avhandlingen). I så fall kan ”överrepresentationen” tolkas
som ett uttryck för situationen som våldsutsatt mor med utsatta barn, särskilt barn
som utsätts för sexuella övergrepp av fäder. Avhandlingens resultat gör en sådan
tolkning relevant.
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Slutord
Sommaren 2002 överlämnade Personsäkerhetsutredningen sitt delbetänkande
Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer (SOU 2002:71) till regeringen.299 I betänkandet får kvinnomisshandelsdiskursen ett tydligt genomslag och
benämningen mäns våld mot kvinnor används flitigt. Utredningen använder dock
även formuleringar som mäns våld mot kvinnor och andra närstående, våld inom
familjen och familjevåld. Skrivningarna kan tolkas som att betänkandet har starkare familjefokus än vad Kvinnofrid (SOU 1995:60) hade. Frågan ”flickor och
unga kvinnor i strängt patriarkala familjer” har också tillkommit (se SOU 2002:71,
Kap. 2 och 4. Jfr. kapitel fyra, Utsatta barn).
Av särskild relevans för de resonemang som förs i den här avhandlingen,
finns dessutom i betänkandet ett förslag som direkt syftar till att hantera våld från
män som också är fäder. Förslaget gäller en ändring i namnlagen. I fall där en
förälder eller ett barn utsatts för ett allvarligt angrepp från den andra föräldern,
och det finns en påtaglig risk för nya angrepp, bör det bli möjligt att göra ett
undantag från kravet på samtycke från den våldsamma föräldern vid byte av barnets efternamn. I sin motivering skriver utredningen:
I praxis finns exempel på fall där flera olika skyddsåtgärder vidtagits för att
en jagad kvinna och hennes barn skall kunna börja ett nytt liv på för mannen
okänd ort, men där alla åtgärder har varit förgäves på grund av att barnen
inte kunnat byta efternamn utan faderns samtycke. Vi anser därför att i de
fall det handlar om allvarliga trakasserier det för barnets bästa bör kunna
göras undantag från namnlagens krav på såväl samtycke som domstolsförklaring. (SOU 2002:71, 108)
Här benämns den våldsutövande mannen som far. Vidare synliggörs hur vissa av
föräldraskapets formella rättigheter kan skapa problem då en våldsam far är förälder. Genom formuleringen ställs också barnets intressen och behov av skydd
mot faderns intressen och bestämmanderätt (se även SOU 2002:71, 84). Frågan
om skydd av ”våldsutsatta kvinnor och deras barn” pekar alltså ut fäders våld,
även om fäders våld inte uttryckligen benämns som problemet.
Det här är ett mönster jag diskuterar i ett av avhandlingens föregående kapitel.300 Samtidigt kan skrivningarna ovan tolkas som att delbetänkandet faktiskt
går ett steg längre i en problematisering av våldsutövande mäns föräldraskap,
__________
299

Utredningen tillsattes 2001 för att utreda skydd av hotade bevispersoner.
Jfr. diskussionen i kapitel fyra om hur bl. a. frågan sexuella övergrepp pekar ut fäders
våld som ett problem.
300
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samt av föräldraskapet som institution, än de övriga texter som granskats. Den
går ett steg närmare en formulering av fäders våld som ett politiskt problem. I
anslutning till förslaget om förändringar i namnlagen hävdas att ytterligare ett
sätt för mannen att förfölja kvinnan är att starta en tvist om vårdnad eller umgänge, samt att det är allt vanligare att mannen på detta sätt, via den sociala
utredningen, försöker få fram uppgifter om var kvinnan och barnen finns:
Det förekommer också fall där mannen, som inte tidigare brytt sig om att
umgås med barnen, börjar att utnyttja sin umgängesrätt i syfte att trakassera
barnens mamma. Fler män använder alltså de familjerättsliga reglerna i syfte att förfölja kvinnan. (SOU 2002:71, 85)
Här kan en bild av fäder som i vissa fall problematiska och våldsamma medföräldrar skönjas, en bild som ligger nära den som de intervjuade våldsutsatta mödrarna (och kvinnojourerna) ger. Kvinnofrid (SOU 1995:60) nämnde att ett delat
föräldraskap kan innebära problem. Sju år senare uttrycks tydligare på vilket
sätt.
Personsäkerhetsutredningen återkommer till barn som upplever våld och
påpekar att barnen själva ofta är brottsoffer (SOU 2002:71, 82). Män som är
våldsamma mot kvinnor framställs som problematiska och som i vissa fall våldsamma föräldrar till barn. Som framgår av kapitel fyra (se avsnittet Utsatta barn)
finns några ytterligare exempel på att även om fäders våld inte direkt konstrueras
som problemet kan fäder ändå explicit utpekas som våldsamma mot barn och
dagens lagstiftning om vårdnad och umgänge kan framställas som problematisk
sedd ur barns perspektiv (jfr. SOU 1998:31, 353; SOU 2001:72, 269). Det är
alltså möjligt att i senare års offentliga politik urskilja vissa ansatser som skulle
kunna leda till en etablering av fäders våld – både mot mödrar/medföräldrar och
mot barn – som ett problem som kräver politiska lösningar.
En bristfällig hantering av mäns våld kan enligt Sylvia Walby (2002) definieras som en del av orsaken till samma våld. En politisk och professionell hantering genom icke-hantering kan sålunda definieras som en del av orsaken till
fäders våld mot mödrar och barn i Sverige idag. Betyder då ansatserna till ett
annat förhållningssätt ovan att fäders våld inte längre kommer att överskuggas av
de politiska försöken att skapa jämställda och närvarande pappor? Att den framtida svenska offentliga politiken även kommer att förhålla sig till de problem
som kan vara förknippade med fadersnärvaro i barns och medföräldrars/mödrars
liv? Att blodsband inte i praktiken kan betyda fadersrätt? Att domstolarna kommer att göra ingående riskbedömningar då fäder är eller har varit våldsamma mot
kvinnor och/eller barn? Att familjerättssekreterare kommer att skapa sig som pro-

327

I skuggan av Pappa.pmd

327

2007-01-29, 10:14

fessionella också genom fokus på fäders våld och hantering av detsamma? Att
våldsutövande fäder systematiskt kommer att ställas inför krav på ansvarstagande för sitt beteende och inför krav på förändring? Att barn och mödrar och deras
intressen inte längre kommer att stå i skuggan av Pappa? Det får framtiden utvisa. Det beror på vilken köns-, släktskaps- och ålderspolitik som kommer att bedrivas – i offentlig politik och i vardaglig praktik.
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Summary
In the shadow of Daddy. Family law and the handling of fathers’ violence
This thesis draws upon the research project ”In the best interests of children”:
Gender, violence and parenthood at separation and divorce investigating the
post-separation situation of mothers who have been subjected to violence by their
co-parent as well as professionals’ work with men’s violence, child custody and
contact arrangements. This project took the research and practice-based knowledge on the link between men’s violence to adult women, and men’s violence to
children, as well as the knowledge on the post-separation victimisation of women
and children, as its point of departure. The research design was inspired by a
qualitative English-Danish study on men’s violence, custody and contact arrangements (Hester and Radford 1996). The aim was to map the situation in Sweden.
However, in the English-Danish study both abused mothers and a range of
professionals had been interviewed, while ”In the best interests of children” focused upon mothers and one professional group: family law secretaries (word for
word translation). In legal conflicts concerning children they conduct investigations and write reports to the courts, and/or they mediate between separated parents who want to settle conflicts concerning their children. Due to changes to the
family law and the law on social services in Sweden in the 1990s, the tasks and
the responsibility of family law secretaries have been expanded and they have
increasingly come to stand out – and perceive themselves – as a separate group
of social workers.
During the research process the aim and focus of the research shifted and
therefore the aim of the thesis is not identical with the aim of the research project:
it is in itself a result. The analytical approach can be regarded as a research result
too. Furthermore, it is as an attempt to contribute to ongoing theoretical discussions within feminist/gender research/critical studies of men and masculinities
on how gender is related to e.g. class, disability, race/ethnicity, and sexuality.

The aim, theoretical framework and analytical approach
The aims of this thesis are to shed light on the handling of fathers’ violence in the
context of separation and divorce in Sweden today; and to analytically and empirically relate age, gender and kinship to each other. ”Father” connotes both co-
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parent and parent to a child. The aims are fulfilled by three interlinked studies of
what constructions and the constructing of age, gender and kinship mean for the
handling of fathers’ violence against mothers/co-parents and children: in social
policy; by mothers; and finally by family law secretaries.
On a more general note the theoretical approach is social constructionist and
inspired by ethnomethodology, hermeneutics and interactionism. Due to my point
of departure in the research process, the theoretical dependence on gender research is relatively high and it is mainly this research field I try to expand. Consequently, the analytical tools primarily come from gender research/theory. For
example, I draw upon Bob Connell’s (1987; 1995; 2002) general framework –
which partly is an elaboration of Anthony Giddens’ (1984) theory of structuration – for understanding gender and power; on Candace West’s and Sarah
Fenstermaker’s elaboration of the doing gender perspective and theorisation of
gender, class and race as ongoing accomplishments, i.e. the doing difference perspective (see West and Zimmerman 1987; West and Fenstermaker 1995).
However, it is not primarily class and race that are central to the thesis, but
age and kinship. It is the handling of violence perpetrated by actors socially positioned as fathers which is in focus. In societies like ours, father, mother, daughter and son are relations of position-practice tied to several structures, which I
discuss as age, gender and kinship. It is possible to analyse these separately as
practices, as processes and/or as order. If analysed separately, the social positions that are man and woman can be regarded as internally related and tied to
gender; adult and child as internally related positions tied to age; parent and child
as internally related positions tied to kinship. It is also possible to conduct an
inventory of a society’s age-, gender- or kinship-order at a given point in time
(see Alanen 2001; Connell 1987).
However, these structures meet in the family, the positions overlap, and I
find it more fruitful for the analysis to connect age, gender and kinship. Empirically, they are experienced simultaneously and created simultaneously, through
the same practices and processes; notions of gender give meaning to notions of
age and kinship and vice versa. In the thesis I therefore analyse how age, gender
and kinship are simultaneously created as well as mutually constituting one another. Analytically they are held together trough concepts like age-, gender- and
kinship- constructing practices and order of inequality (Acker 2000; Acker and
van Houten 1999). To be able to show how age, gender and kinship are constructed in relation to each other, in and through the same practices, the analysis moves back and forward between holding age, gender and kinship apart and together.
The practices in focus are tied to specific distinctions: between men and
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women, adults and children, parents and children, kin and non-kin, manly and
womanly, adult and child-like, and so forth. I assume that in the (historically
created) context of such distinctions the respondents can do age, gender and kinship both as ”difference” and as ”sameness”. The age-, gender- and kinshipcreating practices can in other words both entail dichotomisation and integration/
neutralisation.

Disposition, method and empirical material
I investigate the handling of fathers’ violence and the constructions and constructing of age, gender and kinship with three points of entry, in three steps. Each of
the three steps builds upon a separate set of qualitative material: interviews with
separated mothers who have been abused by the father of their children; interviews with family law secretaries; public documents from three policy areas –
violence in close relationships; parenthood, separation and divorce; vulnerable
children/children at risk.
My interest in the research objects started in mothers’ everyday lives. From
there I continued to (a part of) the context for the mothers: first to the welfare
apparatus and then to the policy giving the family law secretaries their ”instruction”. However, the presentation of the results does not follow the logic of the
research process but starts from ”the end”: in politics and social policy. Thereafter I discuss the life of mothers, and the family law secretaries’ handling of
fathers’ violence.
Since violence from fathers is not established as a policy problem and does
not ”belong” to any established policy area, I have investigated public documents dealing with relevant law and other policy problems bearing on the issue.
The selection of, and boundaries drawn between, the three policy areas discussed
are empirical and an interpretation of the material.
The respondent groups consist of thirteen mothers and ten family law secretaries. The respondents are self-selected. The mothers have been in contact with
social services/family law secretaries during or after a separation/divorce, but
the mothers and professionals interviewed are not involved in the same ”case”.
The mothers have 32 children: sixteen boys and sixteen girls. As regards time
gone since the separation there is a breadth in the group (from approximately a
year since the separation to almost fifteen years). The mothers are 25-50 years
old; their educations extend from basic school to long university education; their
occupations span from nursing assistant, social worker, and teachers of various
forms, to manager in the business sector. One was unemployed, one was in early
retirement for health reasons, and some respondents were studying. The fathers
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in question tend to follow their partner as regards age, education and occupation.
One of the mothers has migrated to Sweden as an adult; one is born in Latin
America and was adopted by a Swedish couple as a child. The rest belong – as far
as I know – to the ethnic majority. One respondent has an ex-partner/co-parent
who has migrated to Sweden from a non-European country. All respondents have
cohabited with the violent co-parent/ex-partner at some point; some have also
been married. All mothers talked about some form of emotional/psychological
and physical violence from the co-parent/ex-partner; some also talked about sexual violence. The mothers were interviewed in the period 1997-1999.
The other respondent group (family law secretaries) consists of eight women
and two men from eight workplaces. As regards training, years in the profession,
type and size of workplace, etc. there is a breadth in the group. One family law
secretary has migrated to Sweden from another north European country; the others belong – as far as I know – to the ethnic majority. Some of the respondents
expressed a special interest in the issue of men’s violence against women; some
expressed a more general interest in knowledge- and method-development. As a
whole, the respondent group is probably not representative for the average of
family law secretaries, but more qualified. The interviews were conducted in
1999 and 2000.

Reconstructing the context: Violent fathers in Swedish
social policy
Study one consists of two chapters discussing the place given to violent fathers in
Swedish social policy in the 1990s. In the first chapter (three) I show that the
increasing numbers of divorce – and later separation by cohabiting parents –
seen in Sweden in the 20th century has been met politically by a modification of
the nuclear family as an institution: through the separated nuclear family. Swedish family policy today presupposes shared parenting and a high degree of parental co-operation post-separation/divorce. Face-to-face contact is generally presumed to be ”in the best interests of the child” and joint custody is thought to
guarantee stability in the child’s contact with both parents in a way that resembles the (heterosexual) nuclear family as much as possible, even though the parents do not live together (any more). The policy is based primarily upon the
notion of the child’s right to a close contact with both parents and the law takes
heterosexual, biological parenthood as its point of departure.
In the second chapter (four) the presumptions and consequences of the social
policy are discussed more extensively through an investigation of the place given
to the issue of violence from fathers in three policy areas: violence in close rela-
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tionships; parenthood, separation and divorce; vulnerable children/children at
risk.
In Sweden, an increasing recognition of men’s violence against women as a
social problem can be seen in recent years. In the 1990s the issue has been the
object of law reforms and Swedish legislation today acknowledges violence in
heterosexual relationships as gendered, as primarily violence by men against
women. However, the issue of men’s violence has to only a very limited extent
been discussed in relation to the (continued) parental co-operation and the wellbeing of children post-separation/divorce.
I tentatively outline the contours of a discursive order and suggest that it
consists of the separated nuclear family discourse that constructs the absence of
the nuclear family as the problem. It is presumed that (what happens in) the couplerelationship can be separated both from a joint parenthood post-separation, the
child-adult relationships and children’s well-being. Another component of the
discursive order is a violence against women discourse dominating the policy
area of violence in close relationships. It constructs a gendered asymmetry of
power as the problem and violence in the individual (heterosexual) relationship
as an expression of gendered power. The discourse on the separated nuclear family can be seen in the texts from the policy area of parenthood, separation and
divorce as well as in the texts from the area violence in close relationships. However, the discourse on violence against women cannot be seen in the texts from
the policy area of parenthood, separation and divorce. Another component of the
discursive order is the so-called Child-perspective, developed in the 1990s and
prominent in the policy area of vulnerable children/children at risk. It is formed
by, among others, a welfare discourse and a rights discourse.
However, there seems not to be any established critical discourse on violent
fathers which mothers – and others involved – can use to hold (Swedish) violent
fathers accountable in a post-separation context, or to push violent fathers to
change. In the policy area of violence in close relationships, fathers who use
violence are constructed as violent men; in the policy area of parenthood, separation and divorce, fathers are constructed as non-violent. Violent fathers neither
exist as a concept nor as a policy problem. In the policy area of vulnerable children/children at risk the picture is more complex. Fathers who use violence are
constructed as a part of ”parents” as a collective concept; as socially and/or psychologically vulnerable and deviant perpetrators/parents/adults; as (immigrant)
fathers in ”patriarchal family structures”. In the latter case violence is associated
with the father-position, but violent fathers are simultaneously constructed as
other than fathers from the (Swedish) ethnic majority.
The separated nuclear family is an important tool in several interlinked poli-
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tical projects: of creating a gender equal division of work; of transforming authoritarian, absent fathers into nurturing, present ”daddies”; of safeguarding the best
interests of children. However, to judge from what is currently known about legal
practice on violence, custody and contact, the family/gender equality/daddy-politics seem to create a context that is enabling as regards fathers’ access to children
(and co-parents), but restraining as regards the post-separation protection of children and mothers from fathers’ violence. Fathers – including those who are violent
to women – can make use of both law, the ideology of gender equality and ”the
best interests of the child” when trying to get (joint) custody of, and face-to-face
access to, their (biological) children. There are presently limits to what extent
legal measures can be used for protection of children and mothers. Mothers –
including those who have been victims of violence from their co-parent – can
find themselves in a Catch 22 (no-win) situation where they, as good mothers and
custodians, are expected to share custody, and facilitate the children’s contact
with the father – whilst at the same time protecting the children from harm.
In spite of the ambition to promote gender equality and the talk of children’s
rights, the separated nuclear family makes possible the reproduction of a specific
inequality order where the father-position implies freedom and rights both in
relation to mothers/co-parents and children during the children’s childhood. Taking the politics and policy regarding parenthood, separation and divorce as the
point of departure, the contemporary Swedish age-, gender-, and kinship-order
stands out as patriarchal: as marked by father-power based upon ties of blood to
not yet adult children.

Fathers’ violence in the post-separation lives of mothers
Study two consists of two chapters discussing what fathers’ violence might mean
for the post-separation lives of mothers, and how mothers deal with violence
from fathers/co-parents. In the first chapter (five) I reconstruct mothers’ situation
during and after separation and in encounters with authorities. I argue that there
is a strong pattern in what is narrated in the interviews with the separated mothers: the respondents convey the picture that they for a long period have found,
and in most cases still find, themselves in a situation where they have given up
the thought of the co-parent as a partner, but still have a relationship with him
forced upon themselves. I conceptualise this pattern as the mothers having passed a closure-phase in the separation process, but currently finding themselves in
a liberation-phase: they are still trying to create a life not as dominated and controlled by the (violent) co-parent/ex-partner.
The mothers narrate how they have defined and handled their ex-partner as a
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violent father in the meaning of co-parent, and in most cases also as a violent
and/or destructive father to the children. The respondents’ narratives portray an
everyday life post-separation marked by different attempts to achieve protection,
and by attempts to get the authorities involved to recognise the children’s (and
their own) victimisation. Apart from the violent and destructive behaviour from
the co-parent/ex-partner, the mothers talk about two circumstances contributing
to the extension of the liberation-phase in time: the space for action given to the
fathers by the family law; and the practices of professionals.
In the mothers’ narratives the central problem in professionals’ practices is
their denial of violence: that they do not take information about violence seriously until the father is convicted for a crime; and/or that the professionals do not
take the consequences of violence for the children and the mother into account.
In these narratives the denial particularly concerns violence against children. The
respondents convey the picture that it can be possible to get the definition of the
father as a violent co-parent validated by family law secretaries (and other social
workers), while it is far more difficult to get the definition of the father as a
violent parent to children validated.

The construction of age, gender and kinship
In the second chapter (six) I show that the mothers construct age both as similarity and difference. They follow/reproduce both norms prescribing (adult) dominance and (child) subordination, and norms prescribing age equality when they
talk about their children and their needs. These constructions are interwoven as
adults’ responsibility for the child as an individual with own needs and personal
integrity; or as children’s right to get their needs met by adults.
The parenthood of fathers and mothers is both constructed as difference –
fatherhood and motherhood – and as the same thing: as an in-principle genderneutral parenthood with (the good) motherhood as standard. To understand this
implicit gendering of the in-principle gender-neutral parenthood, it is important
to recognise the age dimension. Mothers’ responsibilities are defined in relation
to both abstract notions of children as well as the good childhood, and the needs
of the particular child. The mother-responsibility includes protection from violence. It can also be the responsibility of mothers to mediate the father-child
relationship: the implied model for family relations is thus mother-centred. While there is one standard for mothers’ parenthood, there is a double standard for
fathers’: to be a man-parent is something else than being a woman-parent. One of
the standards is the in-principle gender-neutral parenthood. The other standard is
fatherhood as complementary to motherhood as main responsibility, where fatherhood is defined as emotional commitment, a practical and financial responsibili-
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ty and being a (male) role model to the children. If these requirements are fulfilled (in a good-enough way), a father can be defined as a partially ”good dad” in
spite of the violence against the mother herself.
As regards kinship, two different constructions are interwoven in the respondents’ talk. On the one hand, ”blood is thicker than water”; a ”real” family is a
family with biological ties between child and parents; biological parents are better parents than e.g. foster-parents; and relationships with biological relatives are
something you ”normally” want to sustain. Blood-ties make kin-relations qualitatively different from other relationships. On the other hand, you ”earn” the
name parent through (good-enough) practices; parent is not something you ”are”
but something you ”become”. Parenthood must constantly be recreated: it is social and therefore the kin-relation between parent and child becomes essentially
a social relationship, qualitatively similar to other relationships.
These constructions of age, gender and kinship create a specific normative
context for the interviewed mothers’ presentation of themselves. For example,
the respondents’ portrayal of themselves as prioritising (especially the small)
children’s need of protection over the children’s relationship with a violent and
destructive biological father, simultaneously constructs age, gender and kinship
in specific ways. It recreates gender as difference and mothers as mainly responsible for the well-being of children; age as difference and adults as responsible
for children’s needs; and the relationship between parent and child as basically a
social relationship, qualitatively similar to other relationships.
These respondents clearly reproduce established constructions of adulthood,
childhood, motherhood and parenthood. They reproduce mothers as mainly responsible for children’s needs, protection and with a responsibility for the fatherchild relationship; childhood as a special time in a persons life, of great importance for the future life; children as individuals with rights, e.g. to emotional and
bodily integrity; and parenthood as (good-enough) practice. However, they also
contravene established constructions. They undermine the construction of kinship as blood-ties and parenthood (fatherhood) as irreversible. In spite of the fact
that in one sense they tend to take the two-gendered, heterosexual parenthood for
granted, they also undermine this construction through a questioning of their own
children’s need of two parents.
By following/reproducing certain norms for gender, age and kinship, mothers can challenge rights associated with the father-position. At the same time,
they question whether the separated nuclear family necessarily is in the best interests of the child. In that case, the respondents’ narratives convey the picture that
you, as a separated, abused mother, can be interpreted as not looking after the
best interests of your own child. Furthermore, that you might be subjected to a lot
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of pressure from the authorities involved, and might have a continued relationship with the violent co-parent/ex-partner forced upon yourself.

Family law secretaries’ handling of fathers’ violence
Study three consists of two chapters discussing how family law secretaries handle violence from fathers. In the first chapter (seven) the respondents’ ways of
working with violence are reconstructed. It is shown that the interview accounts
are marked by two different models for the work as family law secretary, with
two different points of departure for the assessment of future custody, contact
and/or residence arrangements.
In one model, the separated nuclear family is placed centrally and fathers’
violence against mothers is constructed as a not very relevant issue. Either this is
because it is assumed to be uncommon, affecting only certain categories of people, or due to the assumption that it is only under certain circumstances that violence has consequences for work-methods or future custody and contact arrangements. With these assumptions, some fathers seem to be able to use violence to
their co-parent without qualifying as ”violent” – i.e. if they are perceived as otherwise ”normal” fathers; in a ”separation crisis”; and if their violence is not physically too serious or happens too many times.
In the other work model, violence against women is placed centrally. In the
interviews marked by this model, the respondents, throughout, use the feminist
explanation for violence that is established in politics and social policy as interpretative frame for violence in heterosexual relationships. With this interpretative frame, it takes less for a father to cross the boundaries for the normal and to be
defined as violent. This work-model includes a policy to discover and handle
men’s violence to women, and violence is presumed to be of central importance
both for work-methods and future custody and contact arrangements. It is assumed that abused mothers need single custody and that contact often should be
supervised.
The difference between the two groups of respondents can be interpreted as
an expression of the relative importance of norms prescribing men’s dominance
and women’s subordination and norms prescribing gender equality. The first set
of norms makes a certain level of dominance and violence from fathers acceptable. The second set of norms limits fathers’ possibilities to use violence to their
(woman) partner and simultaneously present themselves as ”normal”.
Taking the family law secretaries’ talk about children’s situation as the point
of departure, it does not give the same meaning to divide the family law secretaries into two groups. Throughout, these professionals tend to present violent
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fathers’ behaviours to mothers and to children as separate phenomena. The assumption is that (unless proven otherwise) fathers who are violent to women are
not directly violent to children. If fathers’ violence is defined as being central to
the work of family law secretaries, it is violence to co-parents. The child whose
interests the professionals say they should look after is not presumed to be a child
directly abused by the father.
As regards physical and sexual violence to children, fathers’ violence to
mothers/co-parents and violence to children are constructed as more or less unconnected. It can be added that even if fathers’ physical violence against children
is not perceived as very common, respondents say that they can certainly imagine
that it happens. By contrast, a distrustful frame for the professionals’ interpretations of mothers’ narratives on child sexual abuse can be seen in this material.
This frame is constituted by e.g. notions of mothers suspecting child sexual abuse because of the their own childhood victimisation; a ”wave” of incest allegations in Sweden in the late 1980s and early 1990s; and ”alleged abuse” used by
mothers to win custody cases.
As regards emotional/psychological violence, fathers are assumed to be violent to children in an indirect sense. In some interviews, the father is portrayed as
a problem for the child only when the mother is physically present, since it is then
the children are assumed to be – or are at risk of being – witnesses of violence
and consequently subjected to psychological violence. In other interviews, the
mother’s physical presence is not placed as centrally. However, the psychological violence to the child is constructed as a ”bi-product” of the father’s attempts
to reverse the separation or regain control over the mother. Also in this case, the
victimisation of children is associated with some form of mother-presence. When
the family law secretaries talk about cases where fathers are violent to mothers,
psychologically abused children exist but not psychologically violent fathers.
The assumption that fathers who are violent to women are psychologically nonviolent to children is also made clear by the respondents’ description of their
practices. For instance, they do not mention assessing what the use of violence to
women means for a father’s relationship with his children; or systematic riskassessments prior to contact.

The construction of professionalism, age, gender and kinship
The patterns described in the first chapter (seven) can be interpreted as representing the varying extents to which different discourses have an impact in the individual interviews: the separated nuclear family discourse or the violence against
women discourse. However, the patterns can also be interpreted as an expression
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of constructions of professionalism, parenthood and age, discussed in the second
chapter (eight).
The family law secretaries engage with a professional ideal prescribing distance, objectivity and (gender)neutrality. Respondents placing the separated nuclear family centrally, tend to express this professional ideal quite extensively.
The interviews with respondents placing violence against women centrally convey a different picture. On the one hand, these family law secretaries also engage
with the ideal of neutrality. On the other hand, they present themselves as professional by explicitly focusing upon gendered power and they say that they side
with abused women. Their feminist perspective on violence in heterosexual relationships seems to create space for definitions of professionalism that challenge
the established ideal of (gender)neutrality.
The two different constructions of professionalism can be understood as gender-related: the ”feminist” is explicitly so; the ”neutral” or ”impartial” is genderrelated in a hidden way. For example, according to the neutrality-ideal that recurs
in some interviews, it is (in the context of investigations) partial to take the mother at face value and (initially) act upon her statements about violence from the
father, but impartial to (initially) take the fathers’ denial of violence at face value
and let it be the basis for (non)action (to protect). The professional approach
which is presented as (gender)neutral clearly has both age- and gender-specific
implications.
As regards age, the interviews are to a large extent marked by a protective
welfare-perspective on children where the latter become the objects for adults’
interventions. Age tends in other words to be constructed as difference, with dominant adults and subordinated children. For example, adults forcing children to
contact – if the adults perceive contact as good for the child – can be presented as
fully legitimate. However, the respondents also follow/reproduce age-equality
norms, even if they do not do so as much as the interviewed mothers.
The family law secretaries are prepared to encounter children with problems
associated with a (general) dependant (child) position, and children whose needs
are more or less identical with the needs of the ”developing child”. However,
they are not as prepared to encounter experiences, emotions and wishes of children who have been subjected to physical, psychological or sexual violence from
a father who is also violent to the mother. The talks that these investigators have
with the (school-age) children concerned are neither portrayed, nor stand out, as
suitable for making children’s own experiences of violence visible. In some interviews this is explicitly said to be in the best interests of children: a) because
children should not be used as ”sources of information”, b) because the family
law secretary task is defined as doing investigations but not treatment. Construc-
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tions of age and the child’s ”place” in family law processes clearly contribute to
a silence on violence from fathers, not least in such a professional and organisational context.
When the family law secretaries talk about abused mothers and violent fathers,
the mothers’ main responsibility for children’s needs, protection and safety is
something presumed without necessarily being made explicit. The mothers’ responsibilities can include a responsibility for fatherhood, e.g. a responsibility for
maintaining and mediating the father-child relationship post-separation. Just as
in the interviews with the mothers, a double standard is used when talking about
the parenthood of violent fathers: fatherhood as complementary to motherhood;
and good parenthood, which has motherhood as the standard. However, among
the professionals the gender complementary construction is stronger. These interviews underline the gendered asymmetry in the norms adopted; furthermore,
how this asymmetry contributes to the gendering of parenthood and violent fathers’
space for action. The notion ”bad parent but a good dad” is culturally intelligible,
while the notion ”bad parent but a good mam” is unintelligible.
As is the case with politics and policy, the family law secretaries presume –
and reproduce – the construction of kinship as blood-ties. In line with the law’s
definition of reality, it is the biological parents who ”are” the child’s parents.
These interviews underline how tightly notions of blood-ties are connected with
constructions of age and gender. The task as a family law secretary is defined as
safeguarding the child’s right to and contact with both her/his (biological) parents. The norm of contact is depending upon the notion that two parents – a
father and a mother – are necessary for children during childhood. The construction of child-development as depending upon a two-gendered environment contributes to the naturalisation of heterosexual, gender complementary parenthood.
Since fathers and mothers ”are” different, ”have” different care to give and cannot replace each other, children ”need and have a right to” contact with both
parents.
This chapter also gives two examples of how age, gender and kinship are
simultaneously constructed. The first example is based upon the (general) tendency among the professionals to portray themselves as safeguarding the child’s
right to two parents. The other example discussed is based upon an issue dividing
the family law secretaries: the possibilities for joint parenting and custody in
cases where fathers have been violent to the co-parent/mother.
The dividing-line seems to concern heterosexual relations. The respondents
placing the separated nuclear family centrally seem to recreate gender as difference both as regards heterosexual relationships and parenthood. The respondents placing violence against women centrally seem to recreate gender as diffe-
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rence in relation to parenthood, whilst recreating gender as similarity in relation
to heterosexual relationships. It takes less domination by the man-partner and
subordination of the woman-partner for a case to be defined as a case with violence that should be tackled in a special way. These respondents tend in other
words to follow/reproduce gender equality norms to a larger extent than the other
secretaries.
However, this is mainly the case when they talk about heterosexual relationships. When talking about parenthood, they seem to be more or less following the
same tendency as the rest of the respondents in this group. These similarities can
be interpreted as an effect of the discourse on violence against women established in politics and policy, which takes the interaction between (implicitly presumed) adult and heterosexual ”men” and ”women” as the point of departure.
Furthermore, it lacks a problematisation of power associated with age- and kinship-positions and -relations. The pattern can also be interpreted as if constructions of gender as difference tied to heterosexual relationships are easier to dissolve than constructions of gender as difference tied to parenthood.

Reproducing and undermining a patriarchal order
This thesis points out some of the dilemmas associated with current Swedish
attempts to create gender equality, shared parenting, a ”new father”; and to promote children’s interests. It underlines problems created by naturalised heterosexual parenthood and the lack of debate about aged and gendered power connected with ties of blood. The interviewed mothers narrate how they have defined and tried to handle the co-parent’s/ex-partner’s behaviour against themselves and their children as violence but have encountered hindrances, and how
their independence from the violent co-parent/ex-partner has been undermined
by the authorities involved. The interviewed family law secretaries’ handling of
violence from fathers stands out as more of a non-handling, especially in the case
of violence against children.
This empirical material shows how the symmetry in the separated nuclear
family presumed in policy can in professional practice be created not through an
emphasis upon symmetrical caring abilities, but through the child; more specifically, trough the child’s need of a two-gendered environment when growing up.
In this context notions of shared and gender complementary parenthood seem to
overshadow fathers’ violence and abuse of power. They move the attention away
from problematic aspects of fathers’ practices as parents to children. Fathers should
share custody and be (as) present in children’s lives (as mothers) since they ”are”
something else than mothers and since children need two parents. It is not becau-
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se fathers have shown themselves to be as caring and responsible as mothers for
the creation of a childhood free of violence.
When the everyday constructions and constructing of age, gender and kinship discussed in the second and third study are taken together, the contours of
the patriarchal order seen through the lens of policy are also made visible: fathers’
space for action is vast; children’ and mothers’ more limited. The analysis of the
interviews underlines the power over children and co-parents/mothers associated
with the father-position. It shows how the political and professional handling of
violence from fathers through a non-handling is made possible by well-established notions of heterosexual relationships, fatherhood, motherhood, age- and
kinship-relations, as well as family law secretary-professionalism.
However, the two studies based upon interviews demonstrate not just how
the everyday constructions and constructing mentioned above can be used to
reproduce father-power, but also how this power can be challenged. The analysis
makes visible both a general pattern of power asymmetries associated with aged,
gendered ties of blood, and the spaces for change created by contradictions in
and between age, gender and kinship.
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Bilaga 1
Uppsala i januari 1998
Ett forskningsprojekt om socialtjänstens (familjerättens) förhållningssätt till misshandlade kvinnor och deras barn
Har du blivit misshandlad av en man som du har barn tillsammans med? Har du
gått igenom en separation/skilsmässa och haft kontakt med de sociala myndigheterna/familjerätten? Kan du tänka dig att delta i ett forskningsprojekt om socialtjänstens/familjerättens sätt att bemöta misshandlade kvinnor och deras barn och
bli intervjuad om dina erfarenheter?
Jag heter Maria Eriksson och är doktorand i Sociologi, Uppsala Universitet.
Forskningsprojektet om misshandlade kvinnor, deras barn och socialtjänsten/familjerätten är mitt avhandlingsprojekt. Syftet med projektet är att få mer kunskap
om vilka konsekvenser socialtjänstens – framförallt familjerättens – praktik har
för misshandlade kvinnor och deras barn. Vilken insikt har socialtjänsten/familjerätten i kvinnors och barns situation? Hur ser kontakten med mannen/pappan ut
– är kvinnor och/eller barn utsatta för våld, sexuella övergrepp, hot eller trakasserier i samband med samarbetssamtal eller umgänge? Det är några av de frågor
jag vill ha svar på. Mitt val av ämne för avhandlingen hänger delvis ihop med
mitt arbete som jourkvinna i Uppsala Kvinnojour. Jag har varit aktiv medlem
sedan 1993 (som både ideell och anställd jourkvinna) och mina erfarenheter därifrån har fått mig att ställa många frågor kring olika myndigheters bemötande av
kvinnor som utsatts för sexualiserat våld, frågor som jag tagit med mig till forskarutbildningen.
Det är frivilligt att delta i undersökningen, vilket betyder att du som blir
intervjuad kan välja att dra dig ur när du vill. Du kommer att få se och godkänna
de utskrivna intervjuerna och du har rätt att vara helt anonym. Intervjuerna kommer bara att användas till forskningen, inte på något annat sätt.
Om du kan tänka dig att bli intervjuad om dina erfarenheter eller om du vill
ha mer information, kontakta mig på Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, telefon. 018-471 34 55, Box 821, 751 08 Uppsala.
Med vänliga hälsningar
Maria Eriksson
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Bilaga 2
Ett forskningsprojekt om socialtjänstens (framförallt familjerättens) arbete med
misshandlade kvinnor och deras barn
Jag heter Maria Eriksson och jag är doktorand i Sociologi vid Uppsala Universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om socialtjänstens (framförallt familjerättens) arbete med misshandlade kvinnor och deras barn.
Undersökningen bygger på intervjuer både med kvinnor som misshandlats
av den man de har barn tillsammans med och som i samband med en skilsmässa
eller separation kommit i kontakt med socialtjänsten/familjerätten, och på intervjuer med socialsekreterare / familjerättssekreterare. Syftet intervjuerna med
socialsekreterare / familjerättssekreterare är att ta reda på hur de uppfattar kvinnornas och barnens situation vid en separation eller skilsmässa samt hur de uppfattar mötet med både kvinnorna, männen och barnen, t. ex vid vårdnadsutredningar. Jag är också intresserad av hur socialsekreterare / familjerättssekreterare
uppfattar sitt eget arbete och sin arbetssituation när det gäller just frågor kring
kvinnomisshandel och barn.
Jag behöver nu komma i kontakt med i första hand familjerättssekreterare
som kan tänka sig att bli intervjuade av mig. Jag kontaktar er för att fråga om
någon av er kan vara intresserad av att delta i undersökningen. Till att börja med
skulle jag vilja komma till er och presentera mig själv och undersökningen lite
närmare så att ni därefter kan ta ställning till om någon av er vill delta. Jag vill
redan nu tala om det är frivilligt att delta i undersökningen, vilket betyder att du
som blir intervjuad kan välja att dra dig ur när du vill. Du kommer att få se och
godkänna de utskrivna intervjuerna och du har rätt att vara helt anonym. Intervjuerna kommer bara att användas till forskningen, inte på något annat sätt.
Jag kommer att kontakta er per telefon för att höra om jag kan få komma och
presentera undersökningen. Om ni själva vill ta kontakt med mig nås jag på Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, tel. 018-471 34 55, Box 821, 751 08
Uppsala.
Med vänliga hälsningar
Maria Eriksson
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Bilaga 3
INTERVJUGUIDE – Kvinnor utsatta för våld
Misshandeln/mannen
(för att få en bild av kvinnans situation)
xx– lång/kort misshandelsprocess
xx– fysisk/psykiskt/sexuell våld?
xx– nuvarande situation? Nätverk av familj och vänner, stöd?
xx– myndighetskontakter överhuvudtaget, med polis, rättsväsende etc.
xx– vårdnadsform?
xx– hur ser kontakten med mannen ut? –> Fortsatt våld?
Kontakten med sociala myndigheter/familjerätten
xx– samarbetssamtal?
xx– i vilken grad ”finns” förhistorien med våldet?
xx– upplever att hon blir hörd/lyssnad på?
xx– skydd/utsatthet för hotfulla eller nedbrytande situationer?
xx– skydd/utsatthet för våld?
Barnens situation
xx– barnen (så vitt hon vet) utsatta för våld/sexuella övergrepp? När?
xx– barnens utsatthet på andra sätt
xx– uppfattning om barnens viktigaste behov just nu
xx– bild av sig själv som mamma
xx– bild av mannen som pappa
xx– bild av barnens erfarenheter av soc./fam. rätt
xx– umgänge? –> Hur fungerar det?
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Bilaga 4
INTERVJUGUIDE – Familjerättssekreterare
Att arbeta med vårdnadsutredningar/samarbetssamtal
* Vad är uppdraget?
* Formella riktlinjer för arbetet?
* ”Vanliga” erfarenheter
* Var finns problemen?
* Strategier finns för att hantera de problem som finns?
* Vad är svårt och vad fungerar bra?
* Våld ett vanligt problem?
* Strategier för att upptäcka våld? –> DOM nödvändig?

Kvinnan och mannen (”vanligaste” situationen)
* Hur ser relationen mellan kvinnan och mannen ut när våld förekommit?
* Fall där det förekommer våld i relation till ”vanliga fall” – skillnader?
* Relationen mellan kvinnan och mannen i ”vanliga” fall?
* Kvinnan
xx– På vilket sätt har hon varit och är utsatt (oftast)?
xx– Skydd av kvinnan –> SÄKERHETSRUTINER?
xx– Vilka behov har hon? –> Hur påverkas hon av våldet?
xx– Hur påverkar kvinnans rädsla samarbetssamtal etc.?
xx– Föreslår samarbetssamtal trots att de vet att kvinnan är/har varit utsatt?
xx– Hur fungerar kontakten med kvinnan?
xx– Bild av kvinnan som mamma
* Mannen
xx– Vilka behov har mannen? –> Hur påverkas han av våldet?
xx– Hur fungerar kontakten med mannen?
xx– Bild av mannen som pappa
xx– Kan mannen ha andra intressen än barnets bästa i den här situationen?
xx– Hotfulla män? Själv utsatt för våld?

Barnens situation
* Vilka är de starkaste/största behoven hos barnen
* Vem tillfredsställer barnens behov?
* Vad är bäst för barnen? –> NÄR är barn gamla nog att bestämma själva?
* På vilket sätt är barnen också utsatta?
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* Hur fungerar umgänge?
* Snabbt umgänge (”normalisera relationerna”)?
* När är umgänge med pappan inte längre bra för barnet? Var går gränsen?
* Varför/på vilket sätt är pappan bra för barnen?
* Kriterier för när umgänge är bra för barnet?
* Erfarenheter av att träffa barn?
* Skydd av mamman – barnens ansvar?
* Rädda för att ”oskyldigt anklaga”? –> RISKTÄNKANDE?
* Brottmålsprocesser som pågår parallellt med vårdnadsprocessen
xx– vad betyder det för kvinnans och barnens situation?

Att arbeta II
* Vad lärde ni er under utbildningen om våld?
* Vad tycker du att ni borde ha behövt veta mer om?
* Rollen som myndighet – hur ser den ut?
xx– Vad innebär ”opartiskheten”? –> konsekvenser vid våld?
xx – Konsekvenser av avgränsade ansvarsområden? – SAMVERKAN?
xx– Anmälningsplikt under pågående vårdnadsutredning?
* Varför är de intervjuade kvinnorna så kritiska mot just socialtjänsten? (jfr polis/de
som jobbar med barn)
* Relation till kollegor och chefer? (Kollektiva beslut? Hierarkisk organisation?)
* Erfarenheter av kvinnojourer?
* Hur kommer den nya lagen om vårdnad, boende och umgänge att fungera?
Vilka problem avhjälper den/skapar den?
* Att vara kvinna/man och arbeta med de här frågorna

Kvinnor och män II
* ”Saboterande” mammor? –> UMGÄNGESSABOTAGE?
* Kvinnor som inte vågar skydda sina barn eller sig själva
* Kvinnornas moment 22
xx(ansvariga för skydd av barnen/umgänge med pappan)
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