
 

 

 

Masteruppsats 

Barnhandläggares erfarenhet 
av att möta våldsutsatta pappor 
En kvalitativ studie 
 

Författare: Marthina Jensen 
Handledare: Lotta Agevall Gross 
Examinator: Torbjörn Forkby 
Termin: VT19 
Ämne: Socialt arbete 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4SA82E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
The aim of this study is to understand what type of experience the social workers in 
child protection, in the children and family unit at the social services, have of working 
with fathers and their children exposed to domestic violence and identify construction 
of genders bias to the social workers in child protections work.  

I intend to analyze the experiences of the social workers in child protection had with 
working with battered fathers and children by Johnssons (1995) and Isdal (2017) 
psychological strategies that’s been used in strategies in practices of abuse, situational 
abuse, systematic abuse, the theories of gender and masculinities and Nils Christies 
theory of the ideal victim. Further on I tried to find out how the social workers in child 
protection understand women/mother’s abuse towards fathers. Finally, I wanted to 
know which help and support the battered fathers and their children are given. To find 
the answers of the study’s aim and approach to the problems, I have used a qualitative 
study where I have interviewed nine social workers in child protection in the children 
and family unit at the social services in three different cities. My empirical material 
shows different experiences of working with battered fathers and their children.  

Seven out of nine social workers in child protection had no experience of working with 
fathers that have had been exposed to sexual abuse by their children’s mother. Six out 
of nine social workers in child protection had experience of working with fathers that 
had been subject of physical abuse. Working with fathers that had been exposed of 
psychological abuse by their children’s mother seven out of nine social workers in child 
protection had experience of. Two out of nine social workers in child protection had met 
fathers that had been exposed to financial abuse by their children’s mother. None of the 
social workers in child protection had experience of working with fathers that have been 
exposed to negligence from their children’s mother. Eight out of nine social workers in 
child protection stated that battered men might be ashamed of being abused and find it 
hard to talk about it. Social workers in child protection contemplated that men are 
ashamed of being abused because they are stronger and physical bigger than the women. 
The majority of the social workers in child protection advised that battered fathers get 
the same protection, help and support that as if it was a battered mother. Some examples 
of what help an abused father can get is protected living, therapy and there is a domestic 
violence hotline for men. A few social workers in child protection argue that the 
battered fathers and their children get less help compared to battered mothers and their 
children. The majority of the social workers in child protection stated that it is easier to 
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observe and pay attention to battered mothers and their children compared to battered 
fathers and their children.  
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Definition  
Nedan följer en presentation av begreppsdefinitioner jag använder mig av i studien. 
Våld – i likhet med Isdal (2017) definierar jag att ”våld är varje handling riktad mot en 
annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får 
denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” 
Våld i nära relation- studien delar Moser Hällens och Sinisalos (2018:18) definition, 
våld i nära relation har ingen bestämd gärningsperson och offer och är därmed 
könsneutralt. Våld i nära relation utövas i en nära relation.  
Nära relation – i den här studien innebär nära relation heterosexuella relationer där 
pappa och mamma lever eller har levt tillsammans. 
Pappor – de män som barnen växer upp med. 
Mammor – de kvinnor som barnen växer upp med. 
Barnhandläggare/socialsekreterare – de personer som handlägger ärenden som rör 
barn inom socialtjänsten på avdelning barn och familj. 
Barn – alla människor upp till 18 år. 
Barnavårdsutredning –Socialtjänstlagen 11 kap 1§ gör gällande att ”Socialnämnden 
ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat 
sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av 

nämnden” (Riksdagen.se, SFS nr: 2001:453). En barnavårdsutredning kan vara gjord 
enligt BBIC, vilket Dahlberg och Forsell (2009:13), förklarar står för Barns Behov I 
Centrum och som är ett enhetligt system vilket används för utredning, uppföljning och 
planering inom social barnavård för barn mellan 0 och 20 år.  
Erfarenhet – Illustrerad svensk ordbok (1964) definierar erfarenhet som det upplevda, 
förvärvad kännedom. 
 
 
Nyckelord 
Våldsutsatta pappor, socialsekreterare, våld i nära relation, genus, idealiskt 
offer/idealisk gärningsperson, maskulinitet, våldsstrategier, situationsbundet våld, 
systematiskt våld. 
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1 Inledning 
 
Våld finns ständigt runt omkring oss. På Tv:n rullar eftertexten av en skräckfilm, 
nyheterna skildrar våld, och när vi står i kön till mataffären kan vi läsa olika rubriker 
och löpsedlar som handlar om våld. Listan kan göras lång. Vi möter dagligen våld i 
olika former, på olika arenor och i olika kontexter. Collstedt, (2006: 86) menar att våld 
kan konstrueras på olika vis och ges flera olika betydelser. Aktuell studie handlar om 
det våld som sker i nära relationer där det finns barn och där mamman är 
gärningspersonen och pappan är den som utsätts för våldet. I likhet med Lövestad och 
Krantz (2012) har jag uppmärksammat att mäns våld mot kvinnor i nära relation är väl 
beforskat men kvinnors våld mot män i nära relation har ännu inte undersökts i lika stor 
utsträckning. Det är rimligt att anta att den vanliga bilden som gemene man har är den; 
att mamman är offret och pappan är förövaren eftersom det vanligaste scenariot är, 
enligt Hearn (1998:35–36), att män slår kvinnor. Det finns emellertid forskning och 
statistik som visar att även män utsätts för våld av en kvinnlig partner. BRÅ (2012) 
redovisar att år 2011 anmäldes 3373 fall av misshandel av män som var 18 år eller äldre 
där offret var i nära relation till gärningspersonen. Samma år anmäldes 12471 fall av 
misshandel av kvinnor som var 18 år eller äldre där offret var i nära relation med 
gärningspersonen (ibid). Socialstyrelsen (2013) menar att kunskapen är bristande 
gällande i vilken omfattning män utsätts för våld i nära relationer. BRÅ (2014:7) visar 
att våldets karaktär skiljer sig åt då kvinnor i högre utsträckning än män behöver 
uppsöka sjukvård på grund av grovt våld (ibid). Många kvinnor och män som utsätts för 
våld i nära relation är också föräldrar. I Arnell och Ekbom (2006:11) bok ”och han 
sparkade mamma” står det att läsa att det inte finns några exakta siffror på hur många 
barn som erfar våld i sin familj, men det kan vara fler än 100 000 barn varje år. Enligt 
BRÅ (2014:9) är det minst 150 000 barn i Sverige som bor i ett hem där det 
förekommer våld.  
 
Majoriteten av refererad forskning i denna uppsats gällande konsekvenser för barn som 
upplever/växer upp med våld i hemmet är baserat på pappors våld mot mammor 
eftersom det saknas forskning om mammors våld mot pappor. Hammerton, (1992:35) 
poängterar att våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser. Eliasson och 
Elgrim (2006:42) har gjort en kunskapsöversikt gällande mäns våld mot kvinnor i nära 
relation och menar att våld i nära relation är något som växer fram succesivt. Ingen tror 
när de inleder en relation, att ens partner är kapabel till att utsätta en för kränkningar och 
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våld (ibid). Broberg, Almqvist, Axberg, Grip, Almqvist, Shafrifi, Carter, Forsell, 
Eriksson och Iversen (2011) har haft som syfte att undersöka stöd till barn som bevittnat 
våld mot mamma. Broberg et al (2011) menar att barn som växer upp med våld riskerar 
att bli känslomässigt skyddslösa eftersom barn behöver föräldrar som sätter barnets 
behov före sina egna. Barn som bevittnar våld mot en förälder löper större risk att 
utveckla depression, beteendeproblem, svårigheter med sina sociala relationer samt 
posttraumatisk stress. Annerbäck, Wingren,	 Svedin, Gustafsson (2010) visar att i de 
familjer där det förekommer våld inom partnerrelationen är det vanligare att barnen 
också misshandlas. Överlien och Aas (2016) konstaterar i sin studie, vilken har fokus på 
barn som upplever pappas våld mot mamma, att alla barn har rätt att växa upp i ett 
tryggt hem fritt från våld. Om barnets föräldrar inte kan skydda barnet måste samhället 
ge det stöd och hjälp som behövs (ibid). Socialstyrelsen och Länsstyrelserna (2009:8, 
29) konstaterar dock att verkligheten inte ser ut så eftersom socialtjänsten i flera 
kommuner i Sverige inte uppmärksammar barn som erfarit våld i hemmet. Vidare utreds 
inte barnets situation även då behov av utredning föreligger. Detta resulterar i att barnen 
inte får det stöd och hjälp som de kan behöva. Huvudfokus i varje förhandsbedömning 
och utredning måste vara det enskilda barnets behov (ibid). 
 
Hur våld mot män i nära relation ser ut är fortfarande något vi saknar kunskap om. Det 
gör att det finns en bild av det typiska brottsoffret gentemot gärningsperson, kön och 
våld som gör det svårare att uppmärksamma alla som är drabbade BRÅ (2009:12 s. 10). 
Moser Hällen och Sinisalo (2018:53) tillägger att det finns lika många sätt att reagera på 
våld som det finns våldsutsatta personer. Eftersom den våldsutsattas reaktion inte är 
given kan det vara svårt för dem som arbetar med våld i nära relationer att upptäcka 
våldet, då hens föreställningar om hur en våldsutsatt ska reagera står i vägen. Mattsson 
(2013) visar att män som utsatts för våld eller själva varit förövare och varit i behov av 
stöd och hjälp ofta osynliggjorts eftersom socialtjänsten och kvinnoorganisationer 
tidigare bara fokuserat på arbetet med kvinnor och barn. Isdal (2017:5–6) förklarar att 
för att kunna arbeta preventivt och förhindra våld måste vi kunna förklara och förstå 
våldet. För att förstå meningen med våld behöver vi lyssna på såväl de som utövar våld 
som de som blir utsatta för våld. Det handlar om att ta reda på hur och varför samt skapa 
kunskap om hur våldet påverkar såväl den som utsätts för våld som den som utövar 
våld. Precis som Eriksson et al. (2006) är jag av uppfattningen att det är när våldet blir 
synligt- och medvetandegjort som det går att göra någonting åt problematiken. För att 
barn och vuxna ska berätta om sin situation och trauman, menar Metell och Lyckner 
(2007:103), att de rätta frågorna måste ställas och hen behöver känna att den som frågar 
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kan lyssna och ta emot svaret som ges. Eliasson (1997:228) hävdar att alla som arbetar 
med barn som uppvisar beteendeproblem eller visar att de på något vis inte mår bra, bör 
ställa sig frågan om dessa barn upplever våld. I aktuell studie intresserar jag mig för 
kvinnors våld mot män i de familjer där det också finns barn. Detta med utgångspunkten 
i att barn far illa av att uppleva våld, oavsett om det är mamma eller pappa som utövar 
våld mot den andre föräldern. Mer specifikt riktar jag fokus mot vilka erfarenheter 
handläggare vid socialtjänstens barn- och familjeenheter har av att möta dessa familjer 
och jag har som ambition att identifiera könsstrukturers betydelse för 
barnhandläggarnas arbete med våldsutsatta pappor. Då forskning om pappors 
våldsutsatthet nationellt såväl som internationellt är bristfällig önskar jag med min 
studie identifiera en våldsrelation som av olika skäl, vilka jag kommer redogöra för 
senare i uppsatsen, riskerar bli osynliggjord.  
 

2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter barnhandläggare vid socialtjänsten har 
av att arbeta med våldsutsatta pappor och deras barn, samt identifiera könsstrukturers 
betydelse för barnhandläggarnas arbete med våldsutsatta pappor.  

3 Frågeställning 
 

1. Hur arbetar barnhandläggare i ärenden där det framkommit att det förekommer 
att en förälder brukat våld mot den andre föräldern? Vilket stöd kan de 
våldsutsatta erbjudas? 
 

2. Vilka dimensioner av våld i nära relation uppmärksammar barnhandläggare i 
deras möten med familjer där det förekommit våld? 
 

3. Vilka skillnader finns bland barnhandläggarnas föreställningar om våld i nära 
relation där pappan/mamman är gärningsperson/offer? 
 

4. Vilka idéer om kön kommer till utryck i barnhandläggarnas berättelser om att 
arbeta med våld i nära relation där pappa/mamma är offer/gärningsperson? 
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4 Bakgrund 
Då studien undersöker barnhandläggares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta 
pappor inleds avsnitt 4 med att presentera socialsekreterarens profession och kontext. 
Vidare ges en översikt av barns rätt till skydd och socialtjänstens ansvar. Därefter följer 
en presentation av våldets omfattning samt olika perspektiv på våld. Avsnitt 4 avslutas 
med att belysa hur föreställningar om kvinnor och män är kopplat till synen på pappors 
våldsutsatthet.  
 

4.1 Socialsekreteraren och barnavårdsutredningen 
Socialt arbete är politiskt styrt då politikerna stiftar lagar, anger ramar och anslår medel 
till de olika verksamheterna. Politikerna har fått mandat av befolkningen att styra över 
välfärden (Swärd och Starrin, 2016: 403). Socialnämnderna har ansvaret för det sociala 
arbetet i varje kommun, och varje kommun har det yttersta ansvaret för dem som vistas 
i kommunen. Det sociala arbetet är styrt av lagar (Mattson, 2016: 198, 204, 206). Den 
aktuella studien har sin grund i socialtjänstens avdelning barn och familj. En 
barnavårdsutredning kan vara gjord enligt BBIC, Barns Behov I Centrum. Dahlberg och 
Forsell (2009:7,13) förklarar att BBIC är ett dokumentations och handläggningssystem 
som används för utredning, uppföljning och planering inom social barnavård för barn 
mellan 0 och 20 år (ibid). Åtta av tio kommuner använder och har licens för BBIC 
(Socialstyrelsen.se). Dahlberg och Forsell (2009:13–14) utvecklar att BBIC har som 
syfte att öka rättssäkerheten för klienterna och stärka barns ställning. BBIC ska arbeta 
för ett så bra samarbete som möjligt med barnet och hens nätverk, skapa struktur i 
dokumentationen och underlätta uppföljningar av insatser. Teorierna som BBIC vilar på 
är; anknytningsteori, utvecklingsekologiskteori, teorier om risk- och skyddsfaktorer 
samt om barns olika utvecklingssteg. Socialstyrelsen (2015:12–71) gör gällande att 
barnets bästa innebär att flera faktorer beaktats så som barnets egna behov och åsikter, 
barnets föräldrars förmågor och åsikter, förhållanden i barnets hem och miljö samt 
yttrande från sakkunniga och referenspersoner. Med hjälp av BBIC ska handläggaren 
identifiera svårigheter och resurser för att motverka svårigheter och förstärka resurser 
kring barnets kontext. En barnavårdsutredning innefattar flera steg där det första steget 
är att ett ärende aktualiseras. Därefter görs en förhandsbedömning och det beslutas 
huruvida det ska inledas en utredning eller ej. Utredningen mynnar ut i ett beslut vilket 
kan leda till insats som i sin tur sedan ska följas upp. Ett ärende kan aktualiseras inom 
socialtjänsten genom en anmälan, en ansökan eller att nämnden får kännedom på annat 
sätt.  
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4.2 Barns rätt till skydd och socialtjänstens ansvar 
Vårt samhälle har ansvar för alla och en var i Sverige, vilket regleras genom lag, och 
barns rättigheter stöds av FN:s barnkonvention. Socialtjänstens ansvar regleras enligt 
socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 1§. Varje kommun och dess socialtjänst har yttersta 
ansvaret för varje enskild medborgare, att varje individ får det stöd och hjälp som hen 
behöver. Socialtjänstlagen 5 kap 1§ visar på att socialnämnden ska arbeta för att barn 
och unga växer upp i trygghet och under goda förhållanden. Socialnämnden ska också 
arbeta för att främja barnets och den ungas fysiska, sociala och personliga utveckling. 
Vidare ska socialnämnden arbeta med uppsökande verksamhet för att förhindra att barn 
och unga far illa. De ska särskilt uppmärksamma barn och unga som visar tecken till att 
utvecklas ogynnsamt. Socialnämnden ska tillsammans med barnet och den unges hem 
verka för att ge det skydd och stöd till barn och unga som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt. Socialtjänstlagen 5 kap 11§ markerar att socialnämnden ska verka för att ge 
stöd och hjälp till den som utsatts för brott och dennes närstående. Vidare ska 
socialnämnden särskilt uppmärksamma det barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående offer och ge barnet det stöd och hjälp som barnet är i 
behov av. I Föräldrabalken 6 kap 1§ står att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och 
god uppfostran. Barn får inte utsättas för kränkning eller kroppslig bestraffning utan ska 
behandlas med respekt (Riksdagen.se. SFS nr: 2001:453). På UNICEFS hemsida 
(UNICEF.se) står skrivet att Sverige antog FN:s barnkonvention den 2 september 
1990. FN:s barnkonvention stärker barns rättighet genom sina 54 artiklar vilka 
tillsammans bildar en helhet och är ett rättsligt och bindande internationellt avtal. 
Barnkonventionen visar bland annat att alla barn är sina egna alltså ingens ”ägodel”. 
Alla barn ska vara skyddade mot alla former av våld, övergrepp, skada, bristande 
omsorg, försummelse och sexuella övergrepp. Alla barn ska ha rätt att leka och vila 
samt att alla barn är lika mycket värda. FN:s barnkonvention är på väg att bli lag och 
träder i kraft 2020-01-01. Dobash, Dobash, Cavanagh och Lewis (2000:5) lyfter att de 
som möter utsatta människor i sitt arbete har ett ansvar för att arbeta mot våldet och för 
att göra det måste våldet uppmärksammas. Steinsvåg (2007:156) menar att våld som 
inte synliggörs och/eller när våldet förminskas och/eller inte uppmärksammar de 
konsekvenser våldet kan få för barnet så kan vi inte hjälpa barnet att få ett tryggt liv.  
 

4.3 Våldets omfattning 
Lövestad och Krantz (2012) studie Men’s and women’s exposure and perpetration of 
partner violence: an epidemiological study from Sweden visar att 11% av männen och 
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8% av kvinnorna svarat att de upplevt psykiskt våld under de senaste åren. 43,4% av 
männen och 45,8% av kvinnorna svarar att de har barn hemmaboende. BRÅ (2014:7) 
redogör att år 2012 uppger 6,8 % av den svenska befolkningen att de utsattes för brott i 
nära relation. Av dem som utsatts för brott i nära relation är andelen jämbördig mellan 
kvinna och man, där 7 % är kvinnor och 6,7 % är män. Gällande psykiskt våld är 
fördelningen mellan könen jämn, 6,8% av kvinnorna och 6,2% av männen. Gällande 
fysiskt våld visade det att 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes. 
Socialstyrelsen (2009:339) uppger att kvinnor dödas fyra till fem gånger oftare av sin 
partner än vad män gör. Socialstyrelsen (2009:339–340, 347) anser att barn ofta drabbas 
på olika sätt då våld utövas av en partner och att många av barnen själva blir slagna. 
Gällande våld i hemmet har cirka 10 procent av alla barn upplevt det och 5 procent 
upplever ofta våld i hemmet. Mörkertalet är stort angående hur många brott som begås 
och som de facto anmäls. Bilden statistiken ger är inte fullständig och högst troligt är 
våld i nära relationer mer vanligt förekommande än vad siffrorna visar (ibid).  
 

4.4 Att anmäla eller inte anmäla brott 
BRÅ (2009:12 s 8–9) gör gällande att våldsutsatta personer oftast inte anmäler brott för 
att hen känner gärningspersonen och inte vågar anmäla. Den våldsutsatta upplevde 
känslan av att det inte tjänade någonting till att anmäla för att polisen ändå inte kan göra 
något. Det mesta relationsvåldet polisanmäls aldrig. Fyra av fem våldsutsatta upplevde 
att de behövde stöd men de blev inte erbjudna någon hjälp i form av exempelvis 
brottsofferjouren, kvinnojouren eller andra ideella organisationer. Frekvensen var högre 
bland männen som inte erhållit hjälp. Andersson (2016:67) menar att både kvinnor och 
män i alla ålderskategorier generellt har låg benägenhet att prata om sin våldsutsatthet 
med familj och vänner.  
 

4.5 Våldets historia 
Collstedt (2006:86) och Gordon (1988:3) är av åsikten att våldets betydelse och 
innebörd är en produkt av hur vi tolkar och förstår vår historia, av den tid som varit 
samt hur vi upplever och begripliggör den kontext vi lever i nu. Vidare, menar jag, för 
att förstå det sammanhang vi lever i idag behöver vi förstå hur dagens samhälle och vår 
syn på våld i nära relation vuxit fram i en historisk kontext. Historiskt är, förklarar 
Lindstedt Cronberg (2009:91), vårt samhälle präglat av en tid där våld var mer tillåtet 
genom exempelvis fysiska bestraffningar och tillrättavisande. Enligt Jansson 
(2006:157–158) förväntades både kvinnor och män aga barn och tjänstehjon under 
1300- och 1400-talet. Att bruka fysiskt våld inom äktenskapet var något som bara 
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mannen fick göra. Ansvaret att lösa konflikter, på och utanför tinget, var något som 
husbonden och andra vuxna män främst bar ansvaret för. Lennartsson (2004:81) 
förklarar att historiskt sågs den gifta kvinnan och mannen förbundna till varandra 
genom kristus där det ansågs att kvinnan och mannen var en kropp. Lindstedt Cronberg 
(2009:103–104) menar att det goda kristna äktenskapet innebär att man och hustru 
skulle älska varandra i med- och motgångar, ha överseende med den andres fel och 
brister och glömma orättvisor. Ett äktenskap förväntades efterlevas genom hela livet. 
Den som önskade avsluta detta livslånga förbund ansågs inte vara en god kristen utan en 
dålig människa. Liliequist (2001) utvecklar, att på 1600-talet ansågs mäns våld mot 
kvinnor som uppfostrande, kvinnan skulle tuktas. På 1700-talet tystades mäns våld mot 
kvinnor. På tre hundra år har vi gått från att mannen har haft rätt att näpsa sin hustru till 
dags dato då mäns våld mot kvinnor betraktas som ett samhällsproblem. Ur ett historiskt 
perspektiv, menar Foyster (2005:109, 115), att kvinnor förväntades vara offer och inte 
förövare vilket resulterar i en viss svårighet att upptäcka våld när kvinnan är den som 
utövar våldet. Det var felaktigt att tro att alla våldsamma kvinnor var offer för 
våldsamma män och bara handlade i självförsvar. Petersen (2001:194–201) anser att de 
brottsliga männen ansågs till sin natur vara farliga och våldsamma. Kriminella kvinnor 
ansågs inte lika farliga och hotfulla som kriminella män. Kvinnor ansågs som 
problematiska snarare än farliga. Lövkrona (2001:44) framhåller att kvinnliga 
gärningspersoner sågs som kvinnor, om än problematiska kvinnor, men inte som 
brottslingar. Samhället försökte förstå sig på kvinnan som kriminell genom att komma 
underfund med vad som var en kvinnans verkliga natur. Petersen (2001:194–201) 
menar att alla inte var överens om vad som ansågs vara den sanna kvinnliga naturen, 
men en kvinna som begick brott ansågs antingen vara för mycket eller för lite kvinna. 
Enligt Lövkrona (2001:44), var inte en kvinnlig gärningsperson brottslig och kriminell 
på samma vis som en manlig gärningsperson. Samma synsätt återfinns i vad som ansågs 
som kvinnliga respektive manliga brott. Kvinnliga brott var av sådan art att de 
grundades i vad som ansågs vara av just kvinnlig natur. Då kvinnor begick vad som 
ansågs vara mansbrott klassificerades dessa brott fortfarande som mansbrott. Vilket 
innebär att hur brott definierades blev en del av hur samhället konstruerade kön. 
Petersen (2001:194–201) tillägger att även om en kvinna och en man gjort samma brott 
rubricerades kvinnans brott annorlunda än mannens vilket resulterade i att 
konstruktionen av brott påverkades, likaså brottsstatistiken. Svensson (2004:160) 
hävdar att det nu som historiskt är svårare för en kvinna att bli dömd för manligt kodade 
brott.  
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Lindstedt Cronberg (2009:183–293) menar att under 1600-talets Sverige ansågs 
mannens våld mot kvinnan som osämja och osämja sågs som ett steg bort från Gud. 
1800-talets rättspraxis gör gällande att skilsmässa på grund av osämja i äktenskapet 
endast kunde beviljas av Hans Majestät Konungen och inte av häradsrätten. Den 
världsliga rätten var häradsrätten på landsbygden och kämnärsrätten i städerna. När 
domkapitlet inte lyckades att få gifta par som levde i osämja att leva kvar tillsammans i 
samförstånd remitterade domkapitlet dessa ärenden till världslig domstol. Makarna blev 
då båda åtalade för osämja inom äktenskapet. Både man och kvinna kunde åtala den 
andre för osämja inom äktenskapet. Våld ansågs som en del av osämjan och både man 
och hustru blev då åtalade för brott. Cronberg Lindstedt (2009:98) liknar vägen till en 
skilsmässa på 1800-talet vid en trappa där första trappsteget var samtal med prästen, 
följt av kyrkoråd och domkapitlet. Nästa trappsteg var världslig rätt och sista trappsteget 
var att ansökan om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnad gjordes hos Hans Majestät 
Konungen. Eriksson (2010:335) fann att Växjö kyrkoråd under 1800-talet ibland gav 
misshandlade kvinnor skydd från sina män, trots att kyrkorådet då gjorde sig skyldiga 
till lagbrott genom att verka för att gifta inte bodde tillsammans. Lindstedt Cronberg 
(2009:170–174) menar att domkapitlet utfärdade skiljebrev mellan man och hustrur men 
ansåg inte att det var deras uppgift att hjälpa gifta att skilja sig. Fram till 1734 års lag 
var det domkapitlet som ansågs ha kunskap om när en skilsmässa skulle avslås eller 
godkännas. Domkapitlets uppgift var att förmana det gifta paret att uppföra sig bra 
gentemot varandra och stanna i sitt äktenskap. Enligt 1810 års lagstiftning kunde en 
kvinna få skilsmässa från sin make om maken hade ett våldsamt sinnelag och då maken 
fått upprepade varningar från kyrkan för sitt beteende mot sin hustru och inte bättrat sig. 
Domkapitlet uppmanade både våldsamma män och våldsamma kvinnor att avhålla sig 
från fysiskt våld. Dock ansågs det att kvinnan skulle uppföra sig bättre så att hon inte 
lockade fram mannens vrede utan undvek konflikter.  Enligt lag var kvinnan 
underordnad mannen. Om mannen var våldsam ansågs det inte vara en kriminell 
handling utan ett felaktigt beteende då det kristna äktenskapet skulle vara fritt från våld. 
Enligt Eriksson (2010:242) var det fåtalet män som anklagade sin hustru för 
äktenskapligt våld. I de fall där kvinnan brukade fysiskt våld på sin make menade 
kvinnan att det var i självförsvar. 

Under 1800-talet försvann flera av kropps- och skamstraffen (Österberg 2006:49). 
Lindstedt Cronberg (2009:242–248) menar att synen på våld förändrades i och med 
1861 års kungliga förordning gällande mord, dråp och misshandel. År 1861 blev även 
lindrigt våld, mellan man och hustru en straffbar handling och man kunde dömas till 
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fängelse. Synen på våld inom äktenskapet ändrades från en religiös diskurs, där målet 
varit att få äkta makar att leva tillsammans, till att våld inom äktenskapet klassades som 
misshandel och blev en straffbar gärning. Fram till år 1861 var straffet böter för våld 
inom äktenskapet. Om gärningspersonen saknade ekonomiska medel kunde straffet 
omvandlas till kroppsstraff eller fängelse. Författarna Melby, Pylkkänen, Rosenbeck, 
Carlsson Wetterberg (2006:169–184,187) menar att kvinnan var omyndig och 
underordnad sin make fram till 1920-tals reformer. Lagstiftningen gjorde gällande att 
man och hustru nu sågs som individer och deras inbördes förhållanden var deras 
privatsak. Familjen var en privat angelägenhet som staten inte skulle blanda sig i mer än 
nödvändigt. På 1960-talet blev våldtäkt inom äktenskapet olagligt. Nilsson och 
Lövkrona (2016:27) uppger att fram till år 1982 gick våld i hemmet under enskilt åtal. 
Efter år 1982 lyder våld i hemmet under allmänt åtal. Innan år 1982 kunde således bara 
den som utsattes för våld i hemmet ange till åtal. Nu lyder våld i hemmet under allmänt 
åtal. Polislagen gör gällande att en polis är skyldig att ta upp en anmälan då de påträffar 
en misshandlad person (riksdagen.se, SFS nr 1984:387). SOU (2001:18, 41) redovisar 
att under andra halvan av 1950-talet och fram till 1960-talet var det vanligt med barnaga 
i hemmet och mammorna stod för majoriteten av barnagan, främst mot sina döttrar. 
Bergenlöv (2006:185) framhåller att om en förälder agade sitt barn skulle agan vara 
kärleksfull och skulle rättas efter barnets ålder, inte heller fick agan drivas för långt. År 
1734 lagstadgades att om en förälder agade sitt barn så illa att barnet avled skulle 
dennes förälder dömas till vådadråp. Socialstyrelsen (2009:355–356) belyser att år 1979 
infördes förbud mot barnaga, vilket gjorde Sverige till första landet i världen att införa 
ett förbud mot att slå barn. Synen och acceptansen gällande våld mot barn har således 
gått från att vara accepterat till nolltolerans. Barn har enligt Foyster (2005:9) historiskt 
sett inte uppmärksammats då våld har utövats mellan barnets föräldrar. 

4.6 Våld 
Ordet våld har ingen exakt betydelse (Nilsson och Lövkrona 2016:9) utan hur vi 
definierar våld påverkar vad som uppfattas som samhällsproblem som i sin tur har 
inverkan på vilka praktiska och politiska insatser som förordas (Uhnoo, 2011:25). 
Johansson (2004:42) menar att begreppet våld är svårt att fastställa vad det är. Våld 
innefattar allt från fysiska handlingar till subtila signaler vilka kan vara svåra att 
uppfatta. En risk som Hearn (1998:66) ser är att om inte våld ses och tolkas som våld så 
förminskas, avdramatiseras och osynliggörs det. Nilsson och Lövkrona (2016:15) lyfter 
fram att vad vi uppfattar som våld är beroende av varför det används, vem som utövar 
våldet och mot vem samt i vilken kontext det förekommer och tillämpas. Nilsson (2013) 
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menar att det finns våld som i vissa avseenden och till viss gräns är accepterat och 
legitimerat. I vissa yrken är våld sanktionerat, exempelvis visar Polislagen 10 § att 
polisman får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om det med hänsyn till 
situationen är försvarligt (Riksdagen.se, SFS nr: 1984:387).  
 
Agevall (2012:52–53) förklarar att bli utsatt för våld av sin partner är inget som hen 
väntat sig då våld i nära relation upplevs som obegripligt och inget som associeras med 
ett romantiskt förhållande. Våld i nära relation ses som normbrott och avvikande mot 
det som anses vara legitima handlingar mot sina käraste. Våld i nära relation är något 
som den våldsutsatta upplever som obegripligt. Frågan ”varför händer detta mig” 
aktualiseras då våld i nära relation är något som drabbar andra genom handlingar hen 
inte förstår. Det är genom hur människan organiserar sina vardagliga handlingar och 
göranden som livet blir begripliggjort för hen och hens omgivning. Dobash et al 
(2000:13) gör gällande att i ett förhållande där våld förekommer kan förekomsten, 
frekvensen och regelbundenheten se olika ut. Våld i nära relation kan förekomma 
frekvent, så som flera gånger i veckan till mindre frekvent och regelbundet som 
någon/några gånger om året. Agevall (2012:53) och Uhnoo (2011:38–39) menar att 
människan ofta önskar berätta om sig själv utifrån sitt bästa perspektiv och lyfta fram en 
närmast idealiserad bild av sig själv, så som hen önskar att andra såg hen. Uhnoo 
(2011:39) förklarar att handlingar alltid står i relation till en annan handling, det vill 
säga en handling som rättfärdigas jämförs med en handling som inte är godkänd och 
faller inom ramen för vad som är normativt och socialt accepterat. Detta ger vid handen 
att vissa beteenden och handlingar är mer accepterade än andra. Vidare förklarar 
Agevall (2012:53), att när människor utfört handlingar som av andra betraktas som 
moraliskt felaktiga, uppstår behovet av att begripliggöra dessa handlingar. Att förklara, 
försvara och rättfärdiga sitt beteende är olika sätt att begripliggöra sin verklighet.  
 
Hearn (1998) menar att våld ses och förstås som den yttersta formen av makt samtidigt 
som våld uppfattas och tolkas som fel, olagligt och smärtsamt vilken ger våld en 
dubbelhet. Den sortens ambivalens kan föras vidare i synsättet på våld i nära relation, då 
våldet kan ignoreras, accepteras, och tolereras samtidigt som det upplevs som fel, 
orättvist, skadligt och olagligt. Ibland uppfattas utövandet av våld som något skamligt 
och något som hen skäms över. Genom att tillskriva händelser en mening, menar Isdal 
(2017:213), genererar det till ordning i ens liv, men att skapa mening i det som sker kan 
vara farligt om detta döljer vad som sker i verkligheten. 
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Hearn (1998:27–29) låter förstå att det finns olika förklaringsmodeller till våld. Våld 
och aggression kan ses som psykologisk frustration vilken grundas i stress. Våld kan 
även ses som en handling vilken hen har lärt sig utöva genom socialisation, imitation 
och som ärvs över generationer. Isdal (2017:181, 199–200, 215) förklarar att våld har 
sin grund i en kombination av olika faktorer så som livsvillkor, inlärningshistoria, makt, 
grupptryck och kontextbetingade miljöer. Våld är inte något människan har nedärvt i 
sina gener. Det finns inte bara en anledning till våld utan det är flera faktorer som 
samverkar för att generera våld. Precis som ångest och andra psykologiska problem kan 
våld förstås som ett symtom på att något är fel i gärningspersonens liv. Genom våld 
försöker gärningspersonen ta kontroll över maktlösheten och om strategin att lösa olika 
problem med våld är framgångsrik riskerar gärningspersonen att fortsätta med våldet i 
framtiden.  
 
Hearn (1998:207) menar att själva utövandet av våld i sig är en form av social 
ojämlikhet och social delning. Det är en social uppdelning av vem som gör vad mot 
vem. Våld påverkar människor både individuellt och strukturellt. Våld är en form av 
djup kroppsdiskriminering. Det är rimligt, anser Isdal (2017:42–43, 182–186), att skilja 
på olika grader och former av våld där det vanligaste är att dra gränsen mellan våldets 
allvarlighet. Det är svårt att definiera en tydlig gräns för var något ska klassas som ett 
våldsproblem. Våld är inte ett ovanligt mänskligt beteende men våld måste ses som 
något problematiskt och något som vi måste använda så lite som möjligt. Allvarligt våld 
visar alltid på ett bakomliggande traumatillstånd hos gärningspersonen. Om 
gärningspersonen inte erhåller adekvat hjälp är risken att hen fortsätter utöva våld.  
 
Eriksson et al (2006) understryker att den som utövar våldet är den som har och bär 
ansvar för det våld som utövas. Genom att använda våld försöker gärningspersonen få 
kontroll och makt. Våld präglas av hierarki på så vis att gärningspersonen är högre i 
hierarkin än den som blir utsatt för våldet. Enligt Isdal (2017:34–37) är våldets kärna 
alltid makt som kan ta olika form så som fysiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, 
psykiskt våld och latent våld. Agevall (2012) tillägger passivt våld. Broberg, Almqvist 
och Tjust (2014:195) menar att offret ofta känner skam och skuldkänslor för det hen 
utsätts för och förövaren skuldbelägger ofta den hen utsätter för våld och ser sig därmed 
som offret. Isdal (2017:218) anser att skam är något som både offer och gärningsperson 
känner. Skam är dubbeltabu, inget som får förekomma och inte heller något som någon 
ska veta om att det sker. Gottzén (2013) lyfter att skammen som män, vilka utsatt sina 
respektive för våld, känner är kopplat till rädslan att förlora sina sociala kontakter då 
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mannen ser sig själv som andra ser honom, den som slår sin kvinna. Bilden som 
kvinnomisshandlare är en bild som den som slår vill ta avstånd från. Skam är förbundet 
med rädslan för att bli fördömd och känslan att bli utesluten ur sin sociala kontext. 
  

4.7 Vad är våld? 
 
4.7.1 Fysiskt våld 
I likhet med Agevall (2012:144), menar jag, att det är rimligt att anta att den främsta 
association människor gör med våld är till det fysiska våldet. Det fysiska våldet är inte 
alltid direkt synligt men när skadorna syns blir våldet ytterst konkret. Resultat av fysiskt 
våld kan visas sig på en rad olika sätt exempelvis genom blåmärken och synliga märken 
men även genom rädsla och stress. Enligt Eliasson och Ellgrim (2006:42) är det inte så 
att det fysiska våldet exploderar en dag utan våldet kommer smygandes och utvecklas 
långsamt. Isdal (2017:41–43) förklarar att fysiskt våld är då hen fysiskt använder sin 
makt och måste ses som den huvudsakliga formen för våld eftersom det är en handling 
där människan som utsätts kan komma att skadas svårt eller till och med dör. Fysiskt 
våld innebär många olika fysiska handlingar exempelvis att knuffas, hålla fast, sparka, 
nypas, skaka, ta någons liv, misshandla och slåss. Gemensamt för allt fysiskt våld är att 
det gör ont men vi bör skilja på olika former och grader av våld. Det fysiska våldet är 
oftast målinriktat och inget som sker av en slump. Hot om fysiskt våld ligger oftast 
bakom alla andra former av våld och understödjer kraften av dessa. 
 
4.7.2 Sexuellt våld 
Isdal (2017:43–45) menar att sexuellt våld är allt från sexuella kränkningar, till att tjata 
sig till sex av någon som inte vill ha sex, till grov våldtäkt och sexuell tortyr. Eftersom 
sexuellt våld drabbar vår mest sårbara, personliga och intima sida kan det ses som en av 
de mest psykologiskt nedbrytande formerna av våld. Agevall (2012:147) anser att 
sexuellt våld i nära relation är det våld vars diskurs är tystast, det våld som minst lyfts 
fram i ljuset och pratas om.  
 
4.7.3 Materiellt våld 
Enligt Isdal (2017:45–47) är materiellt våld när någon tar sönder något för att skrämma 
någon, exempelvis genom att banka på saker och ting, slå sönder möbler, ta sönder 
kläder och kasta saker omkring sig. Ofta är det materiella våldet mer strategiskt och 
metodiskt på så vis att gärningspersonen väljer att ta sönder/slå på det som är extra 
emotionellt värdefullt för den som utsätts för våldet. Den tröskel som oftast är lättast att 
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passera är den som leder till materiellt våld. Materiellt våld inverkar på människor på 
samma vis som andra former av våld, det är skrämmande och kan skada.  
 
4.7.4 Psykiskt våld 
Agevall (2012:145) menar att psykiskt våld inte alltid är lätt att identifiera eftersom det 
kan innebära flera olika förfaringssätt. Ofta pågår psykiskt våld parallellt med andra 
sorters våld.  Isdal (2017:47–60) delar upp psykiskt våld i sju grupper, vilka är: direkt 
hot, indirekt hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande 
svartsjuka, isolering och emotionellt våld.  

•  Direkt hot är när gärningspersonen verbalt uttalar ett hot om våld vilket kommer 
att ske om hen inte gör som gärningspersonen vill. Direkta hot kan få andra att 
göra som gärningspersonen vill i samma utsträckning som fysiskt våld. Mest 
effekt av direkt hot blir det om det föreligger erfarenheter av fysiskt våld. Hot 
om självmord är inte ovanligt och betraktas som ytterst effektivt för att styra sin 
omgivning.  

• Indirekt hot är då gärningspersonen förmedlar att det kommer bli farligt. 
Indirekta hot kan vara svåra att uppfatta om de inte ses ur sin kontext. Genom 
sitt kroppsspråk kan gärningspersonen utöva indirekt våld. 

• Degraderande och förödmjukande beteende är när gärningspersonen har för 
avsikt att psykiskt kränka eller såra någon. Handlingssättet är vanligast genom 
ord eller text och har som syfte att vålla obehag och såra någon själsligt. 

• Kontroll är när gärningspersonen vill dominera och ha kontroll över och 
begränsa den andres liv genom att hota eller utöva sin makt. Kläder, tid, vänner 
och aktivitet är exempel på faktorer gärningspersonen önskar ta kontroll över 
hos sin partner.  

• Utagerande svartsjuka är när gärningspersonens svartsjuka används för att 
skrämma, straffa eller kontrollera och bestämma över sin partner.  

• Isolering är då gärningspersonen direkt eller indirekt påverkar sin partners 
rörelsefrihet och därigenom hens kontakt med exempelvis familj och vänner. 
Isolering kan ses som en typ av frihetsberövande och är ganska vanligt 
förekommande. Genom att isolera en annan människa blir hen som är isolerad 
mer beroende av den som isolerar vilket kan bidra till att gärningspersonen 
känner sig tryggare och känslan av kontroll kan stärkas. Om hen som blir 
isolerad bryter bestämmelserna som gärningspersonen satt upp kan fysiskt våld 
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bli påföljden. Isolering kan leda till att den våldsutsatta blir mer beroende av 
gärningspersonen som kan göra situationen farligare för hen.  

• Emotionellt våld är då gärningspersonen försöker göra att hens partner känner 
sig förminskad och dålig genom att exempelvis låtsas som hen inte ser eller hör 
sin partner eller att vid upprepade tillfällen inte hålla det som avtalats. 

Gemensamt för de sju grupperna är att de är handlingar som förstör kärleken i den nära 
relationen (ibid). 
 
4.7.5 Latent våld 
Isdal (2017:64) beskriver det latenta våldet som det våld vilket en människa är rädd ska 
inträffa, exempelvis där den som blir utsatt för våld väntar på nästa våldstillfälle. Latent 
våld är när en persons beteende styrs av rädslan för att utsättas för en våldshandling.  
 
4.7.6 Passivt våld 
Agevall (2012:148–149) redogör för passivt våld, vilket är det våld som förekommer då 
en person befinner sig i en beroendeställning gentemot någon annan och där exempelvis 
hen inte kan tillgodose sina behov själv och inte får hjälp att tillgodose dessa behov. Att 
medvetet inte hjälpa den person som hen ska hjälpa med exempelvis medicinering, 
hygien, sociala kontakter är exempel på passivt våld.  
 
4.7.7 Våld mot husdjur 
Husdjur kan vara en faktor som gör att våldsutsatta personer väljer att stanna kvar hos 
gärningspersonen. Husdjur kan fylla en viktig funktion för den som är våldsutsatt. 
Många som utsätts för våld är ofta rädda för att gärningspersonen ska utsätta husdjuret 
för våld. Gärningspersonen kan hota med att göra husdjuret illa och även döda det, 
husdjuret kan därmed bli en del i våldsutövandet (Moser Hällen och Sinisalo 2018:42). 
 

4.8 Hur kan vi förstå våld?  
Det finns olika förklaringsmodeller till våld. Moser Hällen och Sinisalo (2018:21) 
klargör att det är en komplex uppgift att förklara våld i nära relationer. En person som 
utsätts för våld kan vilja förstå varför hen utsätts för våld av en av de personer som hen 
älskar och som säger sig älska hen.  
 

4.8.1 Alkohol, droger och våld 
Våld utövas både med och utan inblandning av alkohol och/eller droger. Socialstyrelsen 
(2009:354–355) menar att det inte finns några studier som visar på något tydligt 
samband mellan ökat våld i relationer där parterna har en måttlig konsumtion av 
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alkohol. Men det är gråzoner mellan vart gränsen för måttlig alkoholkonsumtion, 
riskkonsumtion och missbruk går. Bruk av andra droger och mediciner kan öka risken 
för våld i en nära relation. Många gånger används alkoholen för att förklara det våld 
som har ägt rum. Samtidigt innebär det en risk då det anses vara alkoholens ”fel” och 
därmed gör gärningspersonen mer fri från ansvar. Dobash et al (2000:30) skildrar att 
alkoholmissbruk kan upplevas mindre skrämmande för män och kvinnor än själva 
våldet eftersom alkoholproblem kan läggas utanför parets relation. Gordon (1988) anser 
att alkohol och pengar är de två främsta faktorerna till våld i nära relation, tätt följt av 
sex och arbete. Isdal (2017:208–209) anser att alla sorters droger kan kopplas samman 
med våldsanvändning, dock gäller inte det för alla som brukar droger. Droger och våld 
kan vara ett sätt att hantera känslor och drogen kan förstärka känslan vi har inom oss. 
En person med aggressionsproblem kan bli mer våldsam vid användning av droger. En 
persons självkänsla påverkas av våld och missbruksproblem, det ena föder ofta det 
andra vilket skapar en ond cirkel. Droger ses ofta som en ursäkt för det inträffade 
våldet. Rydén (2007:12) och Yourstone, Lindholm och Kristianson (2008) konstaterar 
att ofta är alkohol och/eller droger inblandade i utövandet av våldsbrott. Agerberg och 
Rydén (2007:77) hävdar att vissa droger, såsom anabola steroider och 
centralstimulerande preparat som amfetamin och kokain kan ge ett ökat aggressivt 
beteende. Dobash et al (2000: 29) anser att alkoholmissbruk tenderar att dränera 
ekonomin vilket kan vara ytterligare en faktor till konflikter och våld. Broberg, 
Almqvist och Tjust (2014: 69) menar att alkoholmissbruk och våld är riskfaktorer vilka 
påverkar samspelet i familjen negativt. 
 

4.8.2 Media och våld 
Hultman och Rydén (2007:42) lyfter att ju mer media fokuserar på en faktor i 
förhållande till våld och belyser den, ju mer är allmänheten benägen att ta till sig dessa 
skriverier och tro att det förhåller sig på ett visst sätt, vilket kanske inte alltid stämmer 
överens med hur det egentligen ser ut. Enligt Isdal (2017:207–208) är media en faktor 
som förklarar en ökad våldsanvändning.  
  

4.8.3 Arbetslöshet och våld 
Det finns ett tydligt samband mellan låg utbildningsnivå och låg inkomst hos föräldrar 
och anmälning av barnmisshandel (SOU 2001:18, 13, 38). Yourstone, Lindholm och 
Kristiansons (2008) forskning visar att hälften av dem som begår mord är arbetslösa. 
Ingen skillnad om gärningspersonen var en kvinna eller man kunde påvisas. Dock visar 
Shilan Caman (2017) i sin avhandling att det finns skillnader avseende kön när det 
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gäller kvinnor och män som gör sig skyldiga till mord på sin partner. Kvinnor som 
mördar sin make var oftare arbetslösa, nyligen inlagda för psykiatrisk vård på grund av 
substansbruk, och var tidigare våldsutsatta av det manliga offret. BRÅ (2002:14 s 7) 
menar att gärningspersoner och offer i högre är grad arbetslösa och har lägre utbildning 
än den övriga svenska befolkningen.  
 

4.8.4 Uppväxt och våld 
Weizmann-Henelius, Veimerö och Eronen (2003) kunde i sin forskning inte finna något 
samband med att en gärningsperson själv hade upplevt psykiskt våld i sin barndom eller 
som vuxen och förekomsten av hens egna utövande av våld. Wästerfors (2016:48–49) 
visar att det kan finnas ett samband mellan egna erfarenheter av våld i barndomen och 
eget utförande av våld. Dock är egenupplevt våld i barndomen en förenklad bild av 
varför gärningspersonen använder våld då gärningspersonen inte kan vara fri från 
ansvar utan alltid har ett val, att utöva våld eller inte. Rydén (2007:16) framhåller att 
börjar en person med brott i unga år är risken större att hen fortsätter med kriminalitet i 
vuxen ålder. Yourstone, Lindholm och Kristianson, (2008) menar att flera av dem som 
utövat dödligt våld själva vuxit upp i hem med förekomst av våld och känslomässigt 
hårdare klimat. Lucas (2016:73–87) menar att både kvinnor och män som varit utsatta 
för våld i sin barndom oftare uppvisar symtom på både fysisk och psykisk ohälsa i 
vuxen ålder än män och kvinnor som inte upplevt våld som barn. Att växa upp med våld 
kan vara en faktor att våldet fortsätter i vuxen ålder då Eliasson (1997:215) menar att 
barn i relation till sina föräldrar lär sig hur hen som vuxen ska vara i sin relation till sin 
partner som vuxen. SOU 2001:18 s 42 rapport visar att de föräldrar som utsatts för 
fysiskt våld som barn oftare slog sina egna barn än de föräldrar som inte utsatts för 
detta. Broberg, Almqvist och Tjust (2014:192) menar att barn som växer upp med våld 
riskerar att även i vuxen ålder förknippa nära relationer med våld och fara och känslan 
av att de inte förtjänar trygghet och omsorg.  
 

4.8.5 Psykisk ohälsa, diagnoser och våld 
Rydén (2007:12–16) anser att våldshandlingen inte kan förklaras med en enskild faktor 
utan beror på flera samspelande faktorer, så som gärningspersonens bakgrund, miljö 
som hen vistas i och personlighet. Det finns en ökad risk att personer med svår psykisk 
ohälsa begår våldsbrott. Nästan hälften av alla som är dömda för våldsbrott har en 
personlighetsstörning varav de flesta av dem har en antisocial personlighetsstörning. 
Generellt är det få psykossjuka personer som begår våldsbrott. Om en person med 
psykisk sjukdom är alkohol- och eller drogpåverkad är det en ytterligare riskfaktor för 
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att hen begå våldshandlingar. Yourstone, Lindholm och Kristianson, (2008), studie visar 
att en av fyra som dödar en annan människa mår psykiskt dåligt och/eller lider av någon 
form av psykisk sjukdom.  
 

4.9    Man och kvinna 
 

4.9.1 Den manlige mannen 
Nilsson (1999:16–35) framhåller att pojkar blir män genom socialisation där pojken lär 
sig att bli man och manlighet är något som ska förtjänas. En man kan inte ses som en 
man utan att en föreställning om vad en man är för något finns. Genom olika 
föreställningar om maskulinitet föds mannens identitet. Bilden av en riktig man skapas i 
relation till andra grupper och i förhållande till vad som inte anses vara en riktig man. 
Migliaccio (2002) menar att maskulinitet skapas och definieras i det som sägs och inte 
sägs. För att en man ska ses som en man, måste han enligt Nilsson (1999:115–156), 
uppfylla normalitetskravet och ha de rätta manliga karaktärsdragen. Historiskt sett är en 
av de mest grundläggande manliga egenskaper, att en man kan försörja sin familj, ta 
hand om dem och vara en god familjefar. Maskulina egenskaper så som ansvarskänsla 
och skötsamhet ingår i bilden för att ses som en god familjefar. Känslor som vanmakt, 
bitterhet och besvikelse ansågs inte tillhöra en man som kunde försörja sin familj. Att 
vara ungkarl eller ensamboende har en negativ klang. Pojkar och mäns syn på sina 
kroppar är starkt sammanfogat till maskulinitet och hur männen skapar sin identitet som 
man. En stark, muskulös, frisk och sund kropp ses som en maskulin kropp. En riktig 
man ska vara stark för att bland annat klara av fysiskt krävande manliga arbeten. 
Nilsson (2013) lyfter att manlighet kopplas samman med attribut som att vara orädd, 
smärttålig, modig, kämpaglöd, styrka och förmåga att kunna använda sin kraft. För att 
vara en man, menar Migliaccio (2001), att han inte kan vara kvinnlig och inte heller 
associeras med det som är kvinnligt. Rädsla, till exempel, tillskrivs vara en kvinnlig 
känsla och inget som en riktig man känner, vilket kan resultera i att våldsutsatta män 
inte berättar om sin rädsla då han inte vill förlora sin maskulinitet. Män som misslyckas 
med att vara maskulina marginaliseras och ses som annorlunda. Genom att 
marginaliseras tillhör man ”de andra” vilket gör att man erhåller en lägre status i den 
sociala hierarkin. För att undvika att marginaliseras försöker vissa män placera sig så 
nära det manliga idealet som möjligt. Våldsutsatta män kan ha svårt att berätta om sin 
situation, vilket kan bero på rädsla för att marginaliseras och därmed inte betraktas som 
”riktiga” män. Strävan efter att uppfylla den maskulina identiteten kan göra att män 
förminskar det våld de utsätts för. Effekten av stereotypa mansideal kan bidraga till att 
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mannen inte berättar att det var hans fru som orsakade honom skadorna. Oförmågan att 
inte lyckas få sitt äktenskap att fungera och att inte ha kontroll över situationen är 
ytterligare en stor utmaning för mannens maskulinitet (ibid).  
 

4.9.2 Den kvinnliga kvinnan 
Kordon och Wetterqvist (2006: 7–9) menar att vår syn på kvinnliga brottslingar grundas 
i vår syn och uppfattning om vad som är kvinnligt respektive manligt. Det är våra 
uppfattningar om könsroller som sätter ramen för hur vi uppfattar en kvinna som begår 
brott. Kvinnan ses som bärare av liv vilket gör att kvinnlighet står i motsättning till 
brottslighet eftersom dessa båda ting inte är förenliga då godhet och brott inte går 
samman. En kvinna kan således inte ses som mer kvinnlig genom att begå brott. Oftast 
förklaras en kvinnas grova våldsdåd med att hon var rädd, desperat eller att hon 
nödgades försvara sig själv. Genom att göra kvinnan till offer uppfattas hon som mindre 
farlig. Johansson (1999:17–18, 24, 27,95) lyfter att kvinnan är något hon formas till att 
bli, inget hon föds till. Kvinnlighet är ofta förknippat med den kvinnliga kroppen, men 
vad som är kvinnligt varierar beroende på historiskt, kulturellt, socialt och etniskt 
sammanhang. I mångas ögon är en lyckad kvinna en smal kvinna och en misslyckad 
kvinna är det motsatta.  I dagens samhälle blir feta kvinnor på olika sätt diskriminerade 
då de bland annat ses som mindre intelligenta. De anses även ha bristande kontroll, vara 
misslyckade och mindre framgångsrika (ibid). Överlien (2003) anser att kvinnor redan 
från tidig ålder får lära sig att mannens sexualitet kan vara farlig. Kvinnor är medvetna 
om att det råder olika uppfattningar om vad som är sexuellt accepterat för en kvinna 
respektive en man att göra. En kvinna som har sex med flera olika partners betraktas 
ofta som promiskuös medan killar som har sex med flera olika partners höjer sin sociala 
status (ibid).  

5 Tidigare forskning 
I nedanstående kapitel redovisas den tidigare forskning som jag tagit del av och anser 
vara relevant för studiens syfte. Eftersom det saknas forskning specifikt om kvinnors 
våld mot fäder i nära relation har jag valt att presentera forskning som klarlägger 
kvinnor som våldsutövare och mäns våldsutsatthet även då det sker i andra kontexter än 
studiens kärna.  

5.1 Kvinnor som våldsutövare 
Wilczynski (1997) lyfter i sin forskning Mad or bad? Child-killers, Gender and the 
courts fram diskursen ”mad or bad”. Wilczynski menar att kvinnor som döms för att ha 
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mördat sitt barn ses som ”mad”, galen och onormal, medans en man som begår samma 
handling betraktas ”bad”, elak och normal. Wilczynski grundar sitt resonemang i det 
resultat hon fann då hon studerade rättsfall där kvinnor och män dömdes för att mördat 
sina barn. Män som mördade sina barn dömdes till ”normala” straff så som fängelse 
medan kvinnor som mördade sina barn i högre utsträckning fick vårdorienterade straff. 
Kvinnors straff var av mer internaliserande karaktär så som psykiatrisk och social vård 
jämfört med männen som dömdes till mer externaliserande straff som innefattade 
fängelser, höga murar och maximal säkerhet. Vidare var kvinnornas straff kortare än 
männens. I rättssalen åberopades oftare psykisk ohälsa för kvinnor som dömdes för att 
mördat sina barn än män som begått samma handling.   

Ferranti (2017) menar i sin studie Translating into practice data about violent woman 
att kvinnor som är våldsamma och kränkande mot andra bryter mot sociala, kulturella 
och psykologiska normer i högre utsträckning än vad män gör. Oftast upplevs kvinnans 
våld som oväntat. Det är inte ovanligt att kvinnors våldsbenägenhet underskattas och då 
främst de kvinnorna med psykiska sjukdomar. Kvinnor med psykiska sjukdomar kan 
vara lika våldsamma som psykiskt sjuka män. En kvinna som är psykiskt sjuk är 27 
gånger oftare våldsam än kvinnor som inte är psykisk sjuk. Studien visar att kvinnor 
som haft en traumatisk uppväxt och svår tillvaro tenderar att ha svårare för att reglera 
sina känslor, är mer impulsiva och intoleranta. Kognitiva svårigheter är en riskfaktor för 
både män och kvinnor för att utöva våld. Jämfört med män är kvinnor mer impulsiva i 
sin våldshandling i hemmet. Våldsamma mammor har ofta en psykisk sjukdom. 

Sorrentiono, Frideman och Hall (2016) konstaterar i sin studie Gender considerations in 
violence att kvinnor är en minoritet på fängelserna men att den kvinnliga andelen ökar. 
Kvinnor döms i mindre utsträckning än män gällande våldsbrott. Riskfaktorer för 
kvinnor och män för att begå våldshandlingar är; att växa upp med en problemfylld 
barndom, missbruk, ung ålder och att tidigare vara dömd för brott. Könsskillnader 
gällande våld minskar vid psykisk sjukdom. Kvinnor som dödar sina barn gör det oftast 
genom försummelse eller långvarig misshandel. Både kvinnor och män kan vara 
våldsamma i sina nära relationer. Det finns vissa skillnader mellan manliga och 
kvinnliga sexualförbrytare, kvinnor har oftare varit utsatta för övergrepp själva, 
kvinnliga förövare förgriper sig främst på sina biologiska barn och det är mer sannolikt 
att kvinnor är medanklagade för sexualbrott.  

Weizmann-Henelius (2006) lyfter i sin forskning Violent female perpetrators in Finland 
att de kvinnliga förövarna generellt hade antisocial personlighet med samexisterande 
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droganvändning och begränsningar att hantera svårigheter. Den kvinnliga våldsutövaren 
presenteras vidare som arbetslös, singel eller skild, med psykiska problem och påverkad 
av droger då brottet begicks. I studien hade mer än hälften av de kvinnliga förövarna, 
som var mammor, övergivit sina barn eller så var barnen omhändertagna av samhället. 
Weizmann-Henelius (2006) stödjer inte påståendet att kvinnliga förövares våld är ett 
resultat av att hon själv är utsatt för våld.  

Straus (2005:62–69) anser att tidigare förklarades allt kvinnligt våld mot manliga 
partner med självförsvar, vilket inte stämmer överens med dagens synsätt då det visar 
att det finns förhållanden där det bara är kvinnan som använder våld. Våldsanvändning i 
självförsvar förekommer bland både män och kvinnor.  Det är inte ovanligt att kvinnans 
våld anses mer harmlöst än mannen, att kvinnans våld ”inte är lika farligt”.  

Weizmann-Henelius, Veimerö och Eronen (2003) har i sin forskning The violent female 
perpetrator and her victim undersökt relationen mellan kvinnliga förövare och deras 
offer samt motiv till brott och om det fanns specifika psykologiska faktorer bland de 
kvinnliga förövarna. 34% av de kvinnliga förövarna stod i nära relation till sina offer, 
41% av offren var i samma umgängeskrets som den kvinnliga förövaren och 25% av 
offren var främlingar. Vid tiden för brott var de flesta kvinnliga förövarna påverkade av 
alkohol. De kvinnor som utsatte främlingar eller dem i samma umgängeskrets hade 
oftare ett förflutet av kriminalitet och missbruk av droger än de kvinnor vilka kände sina 
offer. I de fall där kvinnan gjort sig skyldig till mord var offret oftast man och i nära 
relation till kvinnan. Studien visar att det inte är många kvinnor, vilka utövar våld mot 
sin partner, som handlar i självförsvar eller som under lång tid själva varit utsatta för 
våld av sin partner. De kvinnor som mördat någon hon stod i nära relation till hade 
oftare antisocial personlighet och psykopatiska drag jämfört med de kvinnor som inte 
kände sina offer.  

Weizmann-Henelius, Sailas, Veimerö och Eronens (2002) forskning Violent woman, 
Blame Attribution, Crime, and Personality visar att kvinnor som begår brott och som 
känner skuldkänslor är kopplade till hennes mentala attribution, det vill säga hur hon 
förstår och tolkar andras beteende. De som förnekar sitt brott lägger skulden utanför sig 
själv och sitt egna handlande. Kvinnor som har tidigare erfarenhet av att begå våldsbrott 
visade mindre skuldkänslor än de kvinnor som inte utövat våldsbrott flera gånger. 
Kvinnor som skattade högt på psykopatskalan visade mindre skuldkänslor än kvinnor 
som skattade lågt. Resultatet föreslår att det är svårt för kvinnor att hantera våldsbrottet 
de gjort sig skyldiga till. I förhållande till män som begår våldsbrott är kvinnor mer 



  
 

21 

benägna att reagera på sina handlingar med depressiva känslor. Jämfört med män visar 
resultatet att kvinnor kände mindre skuldkänslor.  

Swan och Snow (2006) anser i sin studie The development of at theory of womens use of 
violence in intimate relationship att slutsatsen ”kvinnor är lika våldsamma som män” är 
problematisk. Om kvinnors våld inte ses utifrån sin kontext är det våldet lätt att 
misstolka. Troligtvis har våldsutsatta kvinnor i sin tur utsatt sin partner för våld. Studien 
visar att kvinnor jämfört med män använder sig mer av psykiskt våld. Kvinnor å andra 
sidan var oftare offer för sexuellt och fysiskt våld jämfört med män. Swan och Snow 
(2006) förklarar att kvinnor bland annat använder våld för att försvara sig, för att skydda 
sina barn och för att de bär på våldstrauman från sin barndom. Ytterligare en förklaring 
till att kvinnor använder våld är att kvinnor i större utsträckning än män uppger att de är 
rädda för sin partner och att det för vissa kvinnor leder till att de använder våld. 
Vedergällning anges också som en anledning till att kvinnor och män använder våld mot 
sin partner.  

Yourstone, Lindholm och Kristiansons (2008) studie Woman who kill: A comparison of 
the psychosocial background of female and male perpetrators har i sin studie jämfört 
olika faktorer hos 43 kvinnor och 43 män som dömts för mord, vållande till annans död 
eller dråp. Forskarna har undersökt följande faktorer hos de dömda; ålder, 
medborgarskap, sysselsättning, civilstånd, brottsregister, våldsbenägenhet innan det 
aktuella brottet, om gärningspersonen sökt hjälp innan det aktuella brottet samt 
gärningspersonens relation till offret. Resultatet visar att både kvinnliga och manliga 
förövare var psykosocialt belastade redan i unga år. De kvinnliga mördarna hade svårare 
uppväxtförhållanden men mindre aggressivt beteende i sin barndom än männen som 
begått samma brott. Vid tiden för brottet hade kvinnorna mer ordnade sociala 
förhållanden. Kvinnorna hade i större utsträckning själva varit utsatta för brott. 
Kvinnliga mördare var i större utsträckning föräldrar, gifta och bodde tillsammans med 
sin partner vid tiden då mordet ägde rum. Det var fler kvinnliga gärningspersoner än 
manliga gärningspersoner som sökt hjälp vid olika instanser så som psykiatrin, 
socialtjänst och polis innan sitt våldsdåd. Hälften av gärningspersonerna var arbetslösa. 
Resultatet visade ingen skillnad bland kvinnor och män i variabeln arbetslöshet.  

5.1 Våldsutsatta män 
Åkerström, Burcar, Wästerfors (2011) har sin studie Balancing contradictory identities 
– perfoming masclinity in victim narratives, intervjuat män i åldrarna 17–26 år gamla 
vilka samtliga har blivit rånade. Åkerström, Burcar, Wästerfors menar att människor 



  
 

22 

helst visar upp ett spelat bra ”jag” än att visa upp sitt riktiga sanna jag. Vid skapandet av 
sin identitet är det möjligt att ha två eller flera komponenter i en helhetsbild av sin 
självbild beroende av de sociala relationer vi befinner oss i. Traditionellt sett skapas 
hegemonisk maskulinitet och kvinnan betraktas som den goda modern. Män och 
offerskap som begrepp ses ofta som motsägelsefulla och att dessa båda identiteter spelar 
ut varandra. Resultatet av Åkerström, Burcar, Wästerfors (2011) studie visar att det är 
möjligt att skapa sin identitet till ett helt själv även om olika sidor är i konflikt med 
varandra, genom att balansera dessa två sidor av sig själv och låta dessa sidor av sitt 
själv existera parallellt med varandra. Männen i studien såg sig både som offer och som 
maskulina män vilket ger vid handen att de skapade sin sammansatta identitet till sitt 
eget jag genom att balansera två motsägelsefulla identiteter. När männen berättade om 
våldshändelsen uppger de att de var oskyldiga och förvånade över att blivit utsatta för 
våld, samtidigt som de utsatta männen lyfter att de försvarat sig själva vilket beskriver 
strategier att balansera den maskulina identiteten med offeridentiteten. Åkerström, 
Burcar, Wästerfors (2011) hävdar att människan inte bara skapar en identitet som svar 
på en händelse utan kan skapa flera parallella identiteter bunden till samma kontext.  
 
Burcar (2005) visar i sin avhandling Gestaltningar av offerskap att män som utsatts för 
brott inte nödvändigtvis ser sig själva som offer och underlägsen gärningspersonen. 
Intervjupersonerna i Burcars studie är samtliga unga män som samtliga blivit utsatta för 
rån eller misshandel av män som var jämnåriga alternativt något äldre eller något yngre 
än de utsatta männen. Burcar menar att hennes intervjupersoner inte talar om lidande i 
samband med sin utsatthet för brott. De våldsutsatta männen understryker sin 
oskyldighet samtidigt som de lyfter sin egen kompetens gällande att hantera våld i 
övrigt. Då de våldsutsatta männen ser sig som medverkanden i våldet som sker ser de 
sig själva inte som offer. Dock skiljer de våldets handlingar åt, att de själva förvarar sig 
mot gärningspersonens angrepp och anfall. Ju mer allvarligt skadad han blivit av våldet 
han utsatts för ju mer offer är han, enligt Burcars intervjupersoner. De våldsutsatta 
männen anser inte att de inte har utsatts för brott, men de ser sig själva som mer aktiva 
än vad bilden av ett offer representerar. Offeridentitet är något som den våldsutsatte 
skapar eller inte skapar, det är inte någonting som hen har. Då manlighet ofta 
symboliseras med styrka och offer med svaghet är dessa två begrepp svåra att 
kombinera. Manlighet kopplas snarare samman med gärningsman och dennes 
karaktärsdrag medan offer kännetecknas av att vara i behov av hjälp, svagt, oskyldigt, 
skyddslöst. En allmän uppfattning att män inte är offer är oftast rådande hos gemene 
man vilket kan göra det problematiskt för den man som är utsatt för brott och därmed ett 



  
 

23 

offer. De våldsutsatta männen har varit utsatta för brott men de ser sig inte som 
uppenbara brottsoffer. De våldsutsatta männen menade att brottsoffer behöver prata om 
det de varit med om även om just den våldsutsatte mannen i fråga inte givit utryck av 
behov av att prata om det inträffade, vilket blir lite motsägelsefullt. Dessa motstridiga 
berättelser från de våldsutsatta männen kan kopplas samman med antagandet att män 
vill vara starka och har svårigheter när det gäller att prata om känslor. Vissa berättar att 
de pratat med sina närstående och andra uppger att de hade behövt prata med någon om 
de mått sämre. De våldsutsatta männen pratar ofta i ordalag som beskriver en man och 
inte ett sårat offer, men de pratar om känslor, det är således inte en typisk manlig och 
inte heller en offerbild som målas fram. Genom att männen pratar om manlighet och 
offerskap skapas en alternativ berättelse som kan förena dem båda, ett offer som inte 
vill kännas vid ett offers egenskaper utan ett offer som är handlingskraftigt och starkt, 
ett offer med manliga utmärkande egenskaper. Burcars respondenter uppger att det inte 
var givet att de skulle polisanmäla sin gärningsperson utan de våldsutsatta männen har 
polisanmält eftersom de anser att det är rätt att anmäla, det vill säga en polisanmälan ska 
göras om någon har utsatts för brott. Ytterligare en orsak till att de våldsutsatta männen 
gjort en polisanmälan är för att anhöriga och andra personer i hans omgivning övertalat 
honom att polisanmäla brottet.  
 
Migliaccio (2002) förklarar i sin studie Abuses husbands a narrative analysis att 
gemensamma komponenter avseende våld i nära relationer är att förhållandet 
inledningsvis är bra och paret har en fin tid tillsammans. Våldet introduceras succesivt 
och normaliseras. Den våldsutsatta isoleras från familj och vänner och utsätts för 
verbala övergrepp. Gärningspersonen skyller våldet på den som blir utsatt för våldet. De 
verbala övergreppen leder till att sänka offrets självkänsla och självförtroende. För att 
överleva skapar oftast de våldsutsatta olika strategier såsom att förneka förekomsten av 
våldet, ta på sig ansvaret för våldet, eller finna olika ursäktande förklaringar till våldet. 
En förklaring den våldsutsatta har till det pågående våldet är att gärningspersonen själv 
har blivit utsatt för våld som barn. Det är inte ovanligt att den våldsutsatta upplever det 
som att hen är gift med två personer, en snäll och en elak. Många gånger då våldet 
förnekas tror den våldsutsatta att gärningspersonen ska ändra sig och inte utöva mer 
våld. Migliaccio (2002) lyfter i sin studie att amerikanska medborgare anser att män är 
större och starkare än sin hustru vilket kan vara signifikant avgörande för skapandet av 
den maskulina identiteten. Män anses vara kapabla till att försvara sig, övermanna sin 
fru och stoppa det pågående våldet vilket ger vid handen att våldsutsatta män har svårt 
att be om hjälp och stöd, svårt att ge uttryck för sin rädsla och att prata om sin situation. 
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De våldsutsatta männen i Migliaccio studie (2002) var vissa i fall fysiskt större än sin 
fru och andra fysiskt mindre. Flertalet av de våldsutsatta männen upplevde att de var 
både fysiskt och psykiskt starkare än sina kvinnliga partners. De våldsutsatta männen 
uppgav att deras fysiska styrka inte spelade någon roll. De våldsutsatta männen menade 
att de upplevde det som om deras fruar hade makt över dem vilket gjorde att våldet fick 
fortgå. Andra anledningar till att våldsutsatta män inte lämnar sina fruar är i linje med 
de anledningar som våldsutsatta kvinnor uppger till varför de inte lämnar sina män; 
rädsla för fortsatt våld och rädslan att bli dödad. De har även en rädsla för att 
gemensamma barn ska bli skadade. Den våldsutsatta vågar inte lämna gemensamma 
barn med gärningspersonen och är  rädd att förlora sina barn samt svårigheter att klara 
sig själv ekonomiskt. Vissa våldsutsatta män, precis som våldsutsatta kvinnor, använde 
själva våld mot sin partner i självförsvar. Dessa män uppgav att de även var rädda för att 
bli gripna av polis. Migliaccio (2002) menar att polisen många gånger inte tar den 
våldsutsatta mannen på allvar och att det har hänt att polis har vägrat att gripa en 
våldsutövande kvinna. Den våldsutsatte mannen har istället blivit gripen.  Många av 
männen i Migliaccios (2002) studie sökte hjälp och stöd i skyddat boende. De fick 
svaret att de skulle vända sig till personlig rådgivare istället. Flertalet av de våldsutsatta 
männen i Migliaccios studie (2002) uppgav att de funderade på att ta sina liv under 
tiden de levde i sitt våldsamma förhållande, vidare uppgav de våldsutsatta männen att 
deras fruar hotade med att ta sina egna liv om de blev lämnade. Enligt Migliaccio 
(2002) upplever både våldsutsatta män och kvinnor det som ett misslyckande att skilja 
sig.  
 
Migliaccio (2001) menar i sin studie Marginalizing the battered male att våldsutsatta 
män ofta skäms för sin situation och känner skam för att de som män blir utsatta för 
våld av sin kvinnliga partner. Rädslan för att inte betraktas som en riktig man kan vara 
en anledning till att våldsutsatta män inte berättar om sin situation. Enligt Migliaccio 
(2001) är dagens synsätt att maskulinitet och våldsutsatthet inte är förenligt med 
varandra. En man som blir etiketterad som våldsutsatt blir etiketterad som kvinna vilket 
leder till att den våldsutsatta mannen förlorar sin etikett som man. Om samhället 
accepterade att det finns män som blir utsatta för våld av sin kvinnliga partner skulle det 
kunna leda till att mannen vågade berätta och inte vara rädd för att avslöjas som en 
bluff, det vill säga att inte vara en ”riktig” man. En anledning till att de våldsutsatta 
männen hade svårt att berätta om sina skador var för att de fortsatt ville betraktas som 
män. Studiens resultat visar att våldsutsatta män blev nekade hjälp av de flesta skyddade 
boenden för att personalen inte kunde acceptera att en man kunde vara våldsutsatt och 
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behöva hjälp. Majoriteten av de våldsutsatta männen som ringde en stödlinje för 
våldsutsatta fick känslan att de inte blev trodda utan att de ljög om sin våldsutsatthet. 
Migliaccio (2001) visar att de män som inte försvarade sig fysiskt mot det våld de 
utsattes för av sin kvinnliga partner hävdade att de lärt sig från barnsben att en riktig 
man aldrig slår en kvinna. 
 

6 Metod 
I studiens metodavsnitt presenteras inledningsvis studiens respondenter. Därefter 
redogörs för hur studien genomförts, urval, etiska övervägande samt metoddiskussion. 
Thomsson (2010:34) anser att en studie innehar god kvalitét då forskaren gjort bra 
tolkningar och läsaren förstår studiens bakgrund, tillvägagångssätt, hur analysen är 
gjord och själv kan bedöma rimligheten i studiens tolkningar. 

6.1 Presentation av studiens respondenter 
Studiens respondenter var samtliga anställda som socialsekreterare vid socialtjänsten, 
avdelning barn och familj, i de olika kommunerna. Två av respondenterna möter barn 
och familj i mottagningsskedet av en anmälan/ansökan, sex respondenter arbetar i det 
aktiva utredningsarbetet och en respondent träffar barn och familjer vilka är beviljade 
insatser. Respondenterna hade arbetat olika länge som socialsekreterare, som lägst ett år 
och som mest tolv år. Flertalet av respondenterna har arbetat inom andra områden i 
socialt arbete innan de började arbeta som socialsekreterare med barn och deras 
familjer. Åldern på respondenterna varierade mellan 52 och 23 år. Åtta av nio 
respondenter har socionomexamen, en respondents utbildning bedömdes av hens 
arbetsgivare som motsvarande socionomexamen.  

6.2 Förförståelse 
Thomsson (2010:45), Olsson och Sörensen (2011:101) förklarar begreppet förförståelse 
som den kunskap vi har om ämnet, vilket vi har för avsikt att studera innan vi har 
genomfört studien. Vår förförståelse är något vi bär med oss från barnsben och genom 
livets alla skeden och faser och som är färgad av vår historia, erfarenhet och fördomar. 
Min förförståelse påverkar hur jag tolkar och analyserar studiens resultat även då jag har 
för avsikt att se studien ur flera perspektiv så kommer den likväl vara påverkad av min 
förförståelse. Forskarens förförståelse blir följaktligen inte helt problemfri utan något 
jag behöver vara medveten om. För egen del kan min tidigare erfarenhet av att arbeta 
med våldsutsatta män, kvinnor och barn vara till fördel. Jag har erfarenhet av att arbeta 
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som socialsekreterare och är väl insatt med de metoder och teorier som tillämpas i 
praktiskt socialt arbete. 

6.3 Hermeneutisk ansats 
Då studien har för avsikt att förstå och tolka barnhandläggares erfarenheter av att arbeta 
med våldsutsatta pappor och deras barn har jag valt en hermeneutisk ansats (se Olsson 
och Sörensen 2011:100). Grundtanken i hermeneutik gör gällande att människans motiv 
blir synliga i hens språk, gester och handlingar, så kallad intentionalitet. Människans 
verklighet utgörs av begrepp och bilder av den nutida och historiska kontext hen präglas 
och lever i. Vi förstår vår verklighet främst genom det talade och skrivna språket vilket 
ger möjligheten att förstå andra människor, då alla förstår sin värld genom språket. 
Språket är aldrig fritt från värderingar och helt neutralt (ibid. s 162). Enligt 
hermeneutiskt synsätt är det av yttersta vikt att se helheten då det endast är möjligt att se 
de enskilda delarna genom att se helheten (ibid s. 163).  

6.4 Urval  
Städerna är mellanstora och kommunerna jag valt att kontakta är jämnstora sett till 
antalet invånare. Jag hämtade information på respektive kommuns hemsida och valde de 
kommuner vilkas barnhandläggare har BBIC som utgångspunkt i sitt arbete. 
Urvalsmetoden är en så kallad snöbollsmetod vilket innebär att forskaren väljer ut de 
respondenter vilka forskaren menar kan ge svar på studiens syfte. Dessa respondenter 
kan sedan i sin tur tipsa om fler respondenter och så är snöbollen i rullning 
(Johannessen och Tufte 2002:85–86). Till att börja med ringde jag till enhetschefen för 
avdelning barn och familj i de tre olika kommuner, vilka jag valt att intervjua för min 
studie. Enhetschefen i sin tur frågade barnhandläggare om de ville vara respondenter till 
min studie. Respondenterna har fått välja tid och plats för att det ska passa dem så bra 
som möjligt. Samtliga respondenter har mottagit mitt informationsbrev, se bilaga B. 
Informationsbrevet är utformat utefter den regionala etikkommitténs rekommendationer. 
I mötet med respondenterna har jag följt Thomssons (2010:78–79) rekommendationer 
om att gå igenom informationsbrevet en gång till muntligt för att säkerställa att 
respondenten är välinformerad om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt.  

Thomsson (2010:55–56) och Kvale och Brinkman (2014:156) menar att en så kallad 
mättnad är uppnådd då en rimlig tolkning kan göras utifrån svaren på intervjuerna och 
forskaren erhållit svar på sina frågor. Med runt tio intervjuer bör forskaren kunna se den 
variation som utökar den kunskap som hen är intresserad av att finna ytterligare svar på. 
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Utifrån studiens omfattning och storlek, menar jag, att de nio respondenter som finns i 
min studie är tillräcklig för att kunna analysera och ge svar på studiens syfte. 

6.5 Intervjuer samt pilotintervju 
Bryman (2011:258–259) menar att det är av vikt att göra en pilotstudie i studiens 
inledningsskede för att säkerställa att de frågor som ska användas i intervjun inte är 
oklara. Innan jag intervjuade studiens respondenter genomförde jag en pilotintervju för 
att uppmärksamma eventuella brister i min intervjuguide.  

Då jag, i likhet med Thomsson (2010:69), anser att det i gruppintervjuer kan finnas 
frågor vilka alla inte känner sig bekväma med att besvara i grupp, men mycket väl kan 
tänka sig att besvara i enrum med intervjuaren. Därför valde jag att göra enskilda 
intervjuer med var och en av studiens respondenter. Det finns ett större värde i att 
respondenterna känner sig trygga med att svara på frågorna, än som Thomsson 
(2010:69) menar är styrkan i gruppintervjuer, att respondenterna i samspel med 
varandra bygger upp sin historia och svar.  Vidare har jag inte kunskapen om 
respondenternas gruppdynamik. Jag menar som Thomsson (2010:69) att en grupp där 
respondenterna känner sig trygga med varandra är en bra grund för gruppintervjuer 
medan en grupp där någon inte känner sig trygg att prata inför de andra inte är en bra 
grund för gruppintervjuer. Jag har valt det Kvale och Brinkman (2014:45,48) benämner 
som halvstrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuaren utgår ifrån teman med 
vissa frågor knutna till sig. Halvstrukturerad intervju är en intervjuform som inte är helt 
öppen men inte heller ett helt slutet frågeformulär. Intervjufrågorna har varit av öppen 
karaktär där jag utgått från vissa teman men inte styrt den som blivit intervjuad till ett 
specifikt svar. Studiens intervjuguide är utformad för att uppnå det som Johannessen 
och Tufte (2002:98) lyfter att en intervjuguide ska vara utformad för att få svar på 
studiens frågeställningar och tar sin utgångspunkt i det studien har för avsikt att belysa. 
Thomsson (2010:30) menar att det aldrig går att med hundraprocentig säkerhet säga att 
det insamlade resultatet är helt objektivt eller sant eller något som är fastslaget utav alla. 
Resultatet är föränderligt och kan bara ge bättre inblick och underlag för dem som vill 
förstå just fenomen som undersökts ytterligare.  

6.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Johannessen och Tufte (2002:28) menar att reliabilitet innebär hur pass pålitlig studiens 
data är, vilken data som inhämtats, hur denna har samlats in och hur det insamlade 
materialet har bearbetats. Samtliga intervjuer har haft samma intervjuguide med samma 
teman och frågor till samtliga respondenter.  
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Enligt Olsson och Sörensen (2011:107) råder validitet då verklighet och tolkning 
stämmer väl överens med varandra. Det vill säga (Johannessen och Tufte 2002:42) att 
den insamlade data representerar det undersökta fenomenet. Studiens empiri består av 
intervjuer med de respondenter, vilka kan besvara studiens syfte och frågeställning. 
Med stöd av Thomsson (2010:87) har jag valt att spela in intervjuerna för att kunna 
återge respondenternas svar så korrekt som möjligt och inte missa deras egna ord och 
formuleringar. Det går enligt Thomsson, inte ens som erfaren forskare få med allt i 
detalj som respondenten säger bara med hjälp av papper och penna. Precis som 
Thomsson (2010:87) rekommenderar, har jag bett om lov först innan jag spelat in 
intervjuerna och informerat respondenterna att det inspelade materialet hanteras med 
försiktighet (se även bilaga B).  

Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat går att applicera även på andra 
grupper (Thomsson, 2010: 32–33). Jag är medveten om att min studie är för liten för att 
applicera på barnhandläggare i stort, studiens resultat berättar bara för oss om studiens 
respondenters erfarenhet med våldsutsatta pappor och deras barn.  

6.7 Transkribering 
För att kunna återge mina respondenter så ordagrant som möjligt har jag, som Kvale och 
Brinkman (2014:219) föreslår, spelat in intervjuerna, efter att jag erhållit 
respondenternas samtycke. Efter de genomförda och inspelade intervjuerna har dessa 
transkriberats. Samtliga av studiens respondenter fick frågan om de ville läsa det 
transkriberade materialet innan det kom i tryck i studien, alla respondenter tackade nej 
till detta. 

6.8 Kodning 
Olsson och Sörensen (2011:181) förklarar att kodning är när forskaren omvandlar 
studiens rådata i form av empiriskt material till mer konkreta och begripliga data. Jag 
använder mig av det som Olsson och Sörensen (2011:182) namnger som öppen 
kodning, det vill säga sökt svar på mina öppna frågor i min empiri genom att läsa 
samtliga intervjuer och sökt efter gemensamma nämnare i form av begrepp och 
erfarenheter. Dessa gemensamma nämnare har sedan systematiserats för att sedan 
lättare kunna återge resultatet på bästa sätt och ge svar på studiens syfte. För att skapa 
begrepp av studiens empiri har jag sökt efter mönster i respondenternas svar (Olsson 
och Sörensen, 2011:183).  
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6.9 Litteratur 
Jag har valt den litteratur jag ansett varit relevant för studiens syfte. Litteraturen har jag 
funnit genom diskussion med min handledare och genom sökning på 
Linnéuniversitetets bibliotekstjänst. Sökord jag använt är bland annat; våld i nära 
relation, våldsutsatta pappor/mammor, kvinnor/mammor som förövare, barn som växer 
upp med våld, det idealiska offret och genus. Jag har sökt både på svenska och engelska 
ord för att på så vis ta del av både svensk såväl som internationell forskning. 
 
6.10 Metoddiskussion 

Då en studie görs går det inte att utesluta felkällor och Thomsson (2010:91) lyfter fram 
vikten av samspel mellan intervjuare och respondent. Faktorer som till exempel stress, 
att vara ledsen eller glad kan påverka vilken kunskap intervjun genererar. På grund av 
praktiska omständigheter har flera intervjuer gjorts under en och samma dag. Thomsson 
(2010:91) varnar för att detta kan resultera i att intervjuaren inte kan visa samma 
engagemang och ha samma fokus genom samtliga intervjuer. Jag har dock planerat 
intervjuerna så att jag har haft paus mellan dem, men det är likväl en faktor som inte går 
att bortse från. Jag har gjort mitt yttersta för att behålla samma skärpa genom samtliga 
intervjuer och göra mina respondenter rättvisa. Kvale och Brinkman (2014:49) menar 
att kunskap skapas i interaktion mellan dem som medverkar i en intervjusituation, vilket 
resulterar i att olika kunskaper kan konstrueras och skapas genom olika interaktioner. 
Jag är medveten om att det kan vara så att annan kunskap skapas om en annan forskare 
skulle utgå från just min intervjuguide då hen kanske har en annan interaktion med dem 
som blir intervjuade och ställer andra följdfrågor än vad jag har gjort. Dock tror jag inte 
variationen skulle skilja sig drastiskt mycket åt, men att vissa skiftningar skulle 
presenteras är rimligt att anta. Då vi alla är olika individer med olika kunskap och 
erfarenhet, menar jag, att trots att samma intervjuguide med samma frågor i samtliga 
intervjuer går det inte att utesluta att de olika respondenterna tolkar frågorna på sitt sätt 
vilket ger mer personliga svar än vad kvantitativa data skulle ge med exakta 
svarsalternativ. Ytterligare en aspekt kan vara att de olika respondenterna svarar och 
uppfattar frågorna olika beroende på sina arbetsuppgifter. Det är möjligt att 
barnavårdutredare svarar på intervjufrågorna på ett sätt när en bedömning redan är gjord 
av mottagningsenheten. Socialsekreterarna som arbetar med insatser kan vara färgade 
av att barnavårdutredningen är gjord. Mottagningsenheten svarar på intervjufrågorna 
utifrån sitt perspektiv. Det går således inte utesluta att svaren på studiens intervjufrågor 
hade blivit annorlunda om alla respondenter hade haft homogena arbetsuppgifter.  
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7 Etiska övervägande 
God forskningssed (2017:15) förklarar att då en person uppenbart riskerar komma till 
skada fysiskt eller psykiskt skall en prövning hos etiknämnden ske. Studiens 
respondenter är samtliga vuxna och svarade på intervjufrågorna utifrån sin 
arbetserfarenhet, det är föga troligt att de skulle lida men av att deltaga i studien. Jag 
håller det dock inte för omöjligt att frågor och känslor kan väckas hos någon av 
respondenterna, men jag menar att dessa känslor inte är av sådan art och 
allvarlighetsgrad att någon av respondenterna kommer till skada. Enligt Bryman 
(2011:131–132) finns det fyra olika forskningsetiska principer att ta hänsyn och förhålla 
sig till; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att hen som ska ingå i en studie ska veta 
studiens syfte, att hen deltar frivilligt och att hen har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan i studien. Med samtyckeskravet menas att hen som deltar i studien ger sitt 
samtycke till att deltaga. Genom att behandla alla uppgifter om studiens deltagare 
konfidentiellt och bevara alla personuppgifter utom räckhåll för obehöriga uppnås 
konfidentiellt kravet. Nyttjandekravet betyder att det som samlas in gällande enskilda 
personer bara får användas och nyttjas för studiens specifika ändamål. I studien har jag 
informerat samtliga respondenter skriftligt såväl som muntligt om studiens syfte samt 
att det är frivilligt att deltaga, och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Vidare frågade jag varje respondent om respondentens godkännande för att spela in 
intervjun, samtliga gav sin tillåtelse och allt inspelat material samt 
respondentförteckning och kontaktuppgifter har hållits inlåst på säker, väl förankrad 
plats med kodlås. Det transkriberade materialet har varit kodat och aldrig innehållit 
respondenternas riktiga namn. Vidare har mailkorrespondens mellan mig och studiens 
respondenter raderats.  

Ett etiskt dilemma jag brottades med var hur jag på bästa sätt kunde skydda mina 
respondenters anonymitet gentemot varandra då flera av dem arbetade på samma 
arbetsplats. Då jag själv, när jag inte studerar på heltid, arbetar inom socialtjänsten var 
jag noga med att välja olika socialkontor långt ifrån min egna arbetsplats för att inte 
arbete och studien skulle krocka med varandra och att jag på förhand inte kände 
studiens respondenter. Inför varje intervju var jag noga med att informera varje 
respondent att jag intervjuade fler på samma arbetsplats. Även att jag inte talade om 
vilka de andra respondenterna var, ansåg jag det etiskt riktigt att samtliga respondenter 
skulle erhålla information om att det intervjuades flera på samma arbetsplats. Då jag 
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inte visste hur de på de olika arbetsplatserna pratade med varandra kring att medverka i 
en studie och inte heller hur väl de olika respondenterna kände varandra, var detta i sig 
ett etiskt dilemma. Om personer i en grupp känner varandra väl är det rimligt att anta att 
de i en text kan känna igen både sig själv och sina kollegor, även om jag som författare 
till studien valt att benämna mina respondenter vid hen och som R1, R2, R3 och så 
vidare, utan någon ordning på hur intervjuerna genomförts. Genom att jag informerade 
respondenterna innan intervjun genomfördes om att fler intervjuas på samma arbetsplats 
gav jag respondenterna möjlighet att mer anpassa sina svar och om de så ville, avböja 
att medverka i studien.  

En forskare får inte tolka resultaten så som hen vill och önskar i en specifik riktning 
utan måste vara öppen och sann med resultaten (God forskningssed, 2017:24) studiens 
resultat är tolkat av mig och jag har ingen annan strävan än att presentera riktiga resultat 
då önskan är att lyfta fram ytterligare ett perspektiv – våldsutsatta pappor utan att 
förringa eller förminska våld mot mammor och barn.  

8 Teori 

8.1     Val av teori och begrepp 
I studiens teoriavsnitt redovisas de teorier och perspektiv vilka empirin sedan analyseras 
utifrån. Hur våld tolkas beror till stor del var våldet utförs, vem som är gärningsperson 
och vem som är offer samt hur mycket våld hen utsätts för. Våld i nära relation tolkas 
ofta vara ett icke-problem, så länge inte en kan se skador på kroppen, menar Wendt 
Höjer (2002:80). Isdal (2017:6) lyfter våldets komplexitet och för att förstå våld 
behöver vi se våld ur flera olika perspektiv. För att förstå studiens empiri har jag valt 
olika teorier och begrepp för att begripliggöra socialsekreterarnas svar och 
arbetserfarenheter av våldsutsatta pappor och deras barn. Studiens empiri analyseras 
utifrån och med hjälp av Johnssons (1995) och Isdal (2017) begrepp systematiskt och 
situationsbundet våld och Johnssons olika våldsstrategier, samt Nils Christies offerteori 
och genusteorin tillsammans med teorier om maskuliniteter. Jag tolkar bland annat både 
genus och maskulinitetsteorin som att mannen ses som den stora och starka jämfört med 
kvinnan som den omsorgsgivande. Dessa teorier kan kopplas samman med Christies 
teori om det idealiska offret som en liten och försvarslös kvinna i relation till den 
idealiska gärningsperson, en stor och stark man. Hur blir det när offret är det motsatta, 
nämligen inte en kvinna utan en man? Det är rimligt att anta att dessa patriarkala 
strukturer kan vara ett sätt för kvinnan att utöva våld och erhålla störst trovärdighet som 
offer. Genus, maskulinitet och Christies offerteori kan hjälpa oss ytterligare att 
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begripliggöra våldsutsatta pappor. För att förstå socialsekreterarnas erfarenhet av 
våldsutsatta pappor behöver olika våldsstrategier presenteras, vilket görs med hjälp av 
Johnssons (1995) och Isdals (2017) begrepp systematiskt och situationsbundet våld. 
Varje teori och begrepp ger en pusselbit till att tolka och förstår studiens empiri och 
tillsammans bildar de en mer helhetsbild än vad de gör var för sig.  

8.2 Systematiskt och situationsbundet våld 
Enligt Johnsson (1995) kan inte våld i nära relation bara förstås och förklaras utifrån 
relationen mellan partnerna utan Johnsson delar upp våldet mellan situationsbundet och 
systematiskt våld. Johnsson (1995) och Isdal (2017:39) menar att systematiskt våld 
innebär att våldet sker genom att ta kontroll och makt över en person. Syftet med 
systematiskt våld är att genom upprepade våldshandlingar ta kontroll över sin partner 
vilket kan jämföras med situationsbundet våld där syftet är att ta kontroll över en 
specifik situation. Isdal (2017:190–191) hävdar att situationsvåld är det som oftast 
kopplas samman med aggressionsproblem det vill säga en person som blir arg i de 
situationer där hen blir frustrerad och/eller nervös. Sorg och att ha bekymmer kan yttra 
sig i situationsbundet våld där den som har sorg och/eller bekymmer visar det genom 
olika våldsreaktioner. Johnsson (1995) anser att det systematiska våldets 
allvarlighetsgrad eskalerar över tid och offret bryts ner succesivt och våldet 
normaliseras. Det situationsbundna våldet tenderar inte att öka i intensitet och 
omfattning över tid. Män är överrepresenterade i utförandet av det systematiska våldet 
jämfört med det situationsbundna våldet där våldet är mer könssymmetriskt och utförs 
mer jämbördigt av både män och kvinnor.  

Johnsson (2006) presenterar olika psykologiska strategier som används vid utövandet av 
våld: 

- Isolering  

Strategin om isolering kan användas genom att ena parten har kontroll på vad den andra 
parten gör och vart hen befinner sig, vem hen träffar och pratar med. Gärningspersonen 
använder svartsjuka för att rättfärdiga sitt beteende.   

- Barn som vapen 

Barn som vapen kan exempelvis användas genom att låta barnen vara budbärare mellan 
föräldrarna och hota den andre föräldern att hen inte ska få träffa barnen. Eller att den 
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ena föräldern skuldbelägger den andre föräldern gällande barnens mående och faktorer 
som rör barnen. 

- Känslomässiga övergrepp 

Strategin känslomässiga övergrepp utövas exempelvis då en förälder kallar den andre 
föräldern för fula ord och öknamn. Ytterligare exempel är när den ena föräldern får den 
andra föräldern att känna sig galen och/eller oduglig. När en förälder ger den andra 
föräldern skuldkänslor utövas också strategin känslomässiga övergrepp. 

- Skuldbelägga, förneka och förminska 

Strategin kan användas genom att gärningspersonen förminskar våldet och inte vill prata 
om det rådande våldet i relationen. Vidare kan strategin utövas genom att våldet 
förnekas av den som utför våldet eller skuldbelägga den som utsätts för våldet och 
uppge att det är hens fel att hen utsätts för våld.  

- Ekonomiska övergrepp 

Strategin ekonomiska övergrepp kan ske genom att den ena föräldern utesluts av den 
andre föräldern gällande familjens gemensamma ekonomi. Då bara en förälder har 
kontroll över familjens ekonomiska medel och/eller när den andre föräldern måste be 
om pengar utövas även strategin ekonomiska övergrepp. Vidare kan handlingar som att 
den ena föräldern hindrar sin partner från att arbeta också räknas in i kategorin 
ekonomiska övergrepp.  

- Tvång 

När en förälder tvingar den andre föräldern att utföra kriminella handlingar används 
tvångsstrategin. Andra sätt att utöva tvångsstrategin är när den ena föräldern exempelvis 
hotar med att lämna den andre föräldern eller hotar med att ta sitt liv för att tvinga den 
andre föräldern att utföra en handling som hen inte vill.  

- Könsbundna privilegier 

Strategin om könsbundna privilegier kan utövas när en förälder tar alla stora och viktiga 
beslut och utnämner den andre föräldern som mindre vetande och hierarkiskt 
underlägsen. Vidare kan strategin användas genom att en förälder bestämmer vad som 
ingår i mamma- respektive papparollen.  
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- Hot  

Genom att den våldsutövande föräldern tar sönder den andra förälderns saker, 
misshandlar den våldsutsatta förälderns husdjur kan strategin om hot utövas. Strategin 
kan även användas genom att den ena föräldern genom sitt kroppsspråk och verbalt 
hotar den andre föräldern.  

8.3 Offerperspektivet  
Nils Christies teori om det idealiska offret tar sin utgångspunkt i paradoxen mellan det 
”verkliga offret” och ”fantasioffret”. Christies perspektiv gällande offerskap på 
samhällsnivå innefattar, det idealiska offret och det icke idealiska offret. Det idealiska 
offret är enligt Christie (1986:18); a person or a category of individuals who- when hit 
by crime – most readily are given the complete and legitimate status of being a victim”. 
Offerstatusen kan tilldelas en person på individnivå så väl som samhällsnivå. Att vara 
ett offer är aldrig bara ett objektivt fenomen. Att vara offer kommer inte vara detsamma 
för alla som råkar ut för något, utan att vara ett offer kommer innebära olika saker för 
olika människor. Det idealiska offret kan delas in i fem kategorier;  

1. Hen är svag, sjuk, gammal eller mycket ung. 
2. Hen utför viktig uppgift, exempelvis tar hand om någon annan. 
3. Hen är utan skuld, exempelvis är hen på fel plats vid fel tid. 
4. Gärningspersonen var stor och/eller galen 
5. Gärningspersonen hade ingen relation till offret.  

Christies egna exempel på det idealiska offret är en gammal tant som mitt på dagen är 
på väg hem efter att ha tagit hand om sin sjuka syster och på vägen hem blir den gamla 
tanten rånad av en stor man som sedan använder pengarna till droger och alkohol. Med 
idealiskt offer menas den person som vid brottstillfället har högst status och mest 
legitimt anses vara ett offer. Det vill säga att det inte syftar till vem som löper störst risk 
att utsättas för brott och inte heller vem som mest ser sig själv som ett offer (Christie 
1986:18–19). Van Wijk (2013) menar att barn är lättast att definiera som offer. Om en 
vuxen och ett barn utsätts för våld av samma förövare ses barnet som det största offret.  
Christie (1986:19–21, 25, 27) anser att det idealiska offret oftast är en kvinna, ytterst 
sällan ses män som det idealiska offret. Gifta kvinnor anses inte vara det idealiska offret 
eftersom våld i nära relation ofta ses som en familjeangelägenhet och det som händer 
inom hemmets fyra väggar stannar där. Men med tiden ses misshandlade fruar allt mer 
som det idealiska offret då synen på gifta kvinnor med tiden har ändrats likaså 
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innebörden av ett äktenskap. Gifta kvinnor har idag en annan möjlighet än förr att lämna 
sin man, kvinnorna är idag inte lika beroende av sina män och det anses inte lika 
accepterat att bli slagen i sitt äktenskap. Det idealiska offret är beroende av den 
idealiske gärningspersonen och vice versa. Ju mer idealiskt offret är ju mer idealisk blir 
gärningspersonen. Den idealiske gärningspersonen är en man, farlig och stor till växten. 
En man som blir misshandlad på krogen anses vara långt ifrån ett idealiskt offer och har 
därmed låg status som offer på samhällsnivå. Det idealiska offret är inte nödvändigtvis 
den som utsätts för de vanligaste brotten. I verkligheten utsätts fler män på krogen för 
fler brott jämfört med den gamla tanten som blev rånad men som ses som det idealiska 
offret. Wijk (2013) lyfter att vi lättare sympatiserar med gärningspersonen om vi inte 
känner medlidande med offret. Vi kan lättare acceptera en person som gärningsperson 
om hen inte ingår i vår egna innersta cirkel. En person kan bara ses som ett offer om hen 
hävdar att hen är ett offer. Det vill säga då någon uppmärksammar och ser vad hen 
utsatts för. Om en våldsutsatt person ska erhålla hjälp/fördelar måste hen ses som ett 
offer. När en våldsutsatt person ses som ett offer kan hen få lindring i form av 
exempelvis mat, medicin, rättsligt stöd, läkar – och psykologhjälp. Beaktat att män 
generellt sett inte betraktas som idealiska offer och kvinnor som idealiska förövare. Det 
finns således inget som kan bära upp eller kompensera offerskapet, såvida inte kvinnan 
kan konstrueras som avvikande, vilket görs gällande i diskurserna om kvinnliga 
förövare som ”mad or bad” där kvinnor, enligt Wilczynski (1997) ses som ”mad” och 
männen betraktas som ”bad”. Kvinnor antas vara gjorda för att vara mammor och 
uppleva sitt mödrarskap som glädjefyllt. Om en mamma mördar sitt barn kan hon ses 
som hormonellt störd.  

8.4 Genus 
Oftast ses kön och genus inte synonymt utan det råder en distinktion mellan dessa båda. 
Diskussionen grundar sig i huruvida man och kvinna är grundat i det biologiska könet 
eller konstruerade av samhällets givna strukturer. Vidare handlar oenigheten om hur hen 
ska förstå relationen mellan kön och genus. Om det är det biologiska könet som är 
grunden till den sociala konstruktionen genus, eller om den biologiska skillnaden 
mellan män och kvinnor så är försvinnande liten att det inte har någon betydelse i hur 
hen framställer sig som man respektive kvinna (Kullberg 2012:9). Vi föds med ett 
biologiskt kön, antingen som man eller som kvinna och ur skillnaderna föds 
genuskonstruktionen med tillhörande egenskaper, det maskulina respektive det feminina 
(Mortensen, 2011:7). Förhållandet mellan könen är en föränderlig process som skapas 
och återskapas. Könskonstruktioner är obeständiga och ändras utifrån sin historiska och 
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kulturella kontext. Vad som ses som kvinnligt respektive manligt konstrueras och 
omkonstrueras (Eriksson, 2010).  

Genus handlar om det som skapas i mellanmänskliga interaktioner genom relationer, 
traditioner, gränser, och identiteter. Genom TV och internet kan genus skapas indirekt. 
Genus är inget som är statiskt och fastlåst. Alla människor föds genom sin mammas 
kropp och i en social rang. Genus är en form av socialt gestaltande. I genusfrågor möter 
vi många olika fördomar om män och kvinnor, exempelvis att vi skulle vara varandras 
raka motsatser, att män är mer våldsamma av naturen, att kvinnor skulle vara mindre 
intelligenta och att genussystem inte går att förändra (Connell 2009:9, 48, 96, 102). Vi 
kan inte anta att kvinnor gör mest i hemmet bara för att det är kvinnor som är gravida 
och bär barnet i sin kropp, inte heller kan vi ta det för givet att män använder våld bara 
för att de oftast har mer muskelmassa än kvinnor (Kullberg et al. 2012: 20–21). Genom 
kvinnors kamp för jämställdhet föddes genus och till största del missgynnar 
genusordningen kvinnor och är till männens fördel. Graden av ojämlikhet är olika från 
område till område. Genusordning är inte statiskt utan en föränderlig process. 
Innebörden av att vara en man och att vara en kvinna härrör från ett system av vår 
kulturella och historiska kontext samt olika tolkningar, föreställningar, förutsättningar 
och undertoner. Vanligtvis anses pappor vara den som ska försörja familjen och 
mamman den som ska vara hemma och ta hand om hushållet och barnen. Kvinnans roll 
kopplas oftast samman med begrepp såsom kärleksfull och omsorgsgivande. Pojkar 
danas i unga år till aktiviteter som kräver fysisk dominans och de har krav på sig att 
vara tuffa och inte veka. Barn lär sig tidigt vad som är dominerande av maskulint och 
feminint agerande (Connell 2009:10, 15 17, 100, 115, 141). Barn föds in i dessa 
tankemönster och skapas till man respektive kvinna utifrån dessa kulturella 
föreställningar (Hirdman 1988). Det är inte lätt att bryta det genusmönster som hen 
vuxit upp med, men det går och det görs. Att vara man eller kvinna är ett görande, en 
konstruktion, och därmed inget fastställt tillstånd. Man blir man respektive kvinna, det 
är inget man är (Connell 2009: 18, 141).  

Butler (2011:51) problematiserar ordet kvinna eftersom det refererar till speciella 
egenskaper som hon antas ha. Gemzöe (2017:84–86) menar att genus är relationellt och 
vad som är manligt måste förstås i relation till vad som anses som kvinnligt. Den 
rådande ordningen mellan könen skapar genussystemet vilket visar sig inom samtliga 
samhällsperspektiv. Inom politik, ekonomi och familjesfären finns en rådande hierarki 
mellan könen. Hierarkin är sprungen ur vår föreställning om vad som är kvinnligt 
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respektive manligt. Genussystemet skapar hens drömmar, inre psykiska sfär och 
önskningar och anpassar det så att det passar in till hens yttre sociala och ekonomiska 
kontext. Hirdman (1988) gör gällande att isärhållning av könen inom genussystemet 
utgår från normen kring det som anses och betraktas som manligt. Connell (2009: 19, 
21) menar att människan kräver en plats i könsmaktsordningen eller antar den plats hen 
är given utifrån hur hen konstruerar sig självt i det vardagliga livet. Män som avviker 
från den rådande maskulina normen kan komma att diskrimineras på olika arenor. 
Howard (1984) exemplifierar, män som är offer för våld skuldbeläggs mer än vad 
kvinnor gör ur ett uppförandeperspektiv. Kvinnor och män anses agera olika utifrån sitt 
kön då de blir utsatta för våld. Könsstereotypiskt för en man som är offer för våld är 
exempelvis att det ofta anses vara mannens fel eftersom han måste ha uppfört sig illa 
som gjort att han utsattes för våld. Om mannen bara uppfört sig bättre kunde han ha 
undvikit att bli exempelvis misshandlad. Hirdman (2007:150) skriver; ”att vara man är 
att inte vara kvinna”. Johansson (2012:52) anser att vad som anses vara kvinnliga och 
manliga göromål ändras sakta med tiden och ser inte exakt likadana ut idag som de 
gjorde historiskt sett vilket leder till att vi rör oss mot en mer könsneutral familj. Genus 
är inte, enligt Butler (2011:55–56), orsakat av det biologiska könet eftersom genus är 
kulturellt betingat så kan det finnas fler genus än bara två.  

8.5 Maskulinitet 
Begreppet maskulinitet står i relation till femininitet och dess sociala och kulturella 
skillnader. Med hjälp av skillnaderna mellan maskulinitet och femininitet byggs vårt 
språk och våra handlingar. I varje kultur finns minst två könsroller, en som bygger på 
det maskulina och en som bygger på det feminina. Dock skiljer det sig mellan olika 
kulturer vad som anses vara maskulint och inte. Dessa könsroller ses som 
komplementära till varandra och är sprungna ur förväntningar som härrör till biologisk 
status. Det finns förväntningar sammanbundna till respektive kön. Förväntningar på vad 
som är maskulint grundas nästan alltid på deras kroppar och konstrueras genom 
kroppsliga handlingar. Män förväntas vara starka och inte ha en naturlig fallenhet att ta 
hand om bebisar. Dock visar forskning vanligtvis inga mätbara skillnader mellan män 
och kvinnors intellekt och temperament (Connell, 2008: 29, 53–54, 57, 80, 83, 85). Vi 
tenderar att, menar Lips och Colwill (1978: 5), tro att män ska vara aggressiva och 
kvinnor undergivna men vi kan inte dra alla män över en kam och inte heller förutsätta 
att alla kvinnor är likadana då det finns kvinnor som är mer aggressiva och män som är 
mer undergivna. Men det finns, anser Connell (2008:54, 72, 86, 116) kulturella och 
historiska skillnader i vad som är manligt respektive kvinnligt. Maskulinitet och 
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femininitet är resultatet av inlärning eller socialisation. Könsroller uppfattas oftast som 
det kulturella resultatet av de biologiska skillnaderna. Med hjälp av sociala processer 
kan rollnormerna förändras eftersom rollerna baseras på sociala verkligheter såsom 
bland annat skola och familj. Hegemoni är kulturell dominans och makt i samhället som 
helhet, till exempel att kvinnor förväntas vara underordnade männen. Hegemoni ser inte 
likadant ut i alla kontexter och är inte automatisk utan kan se olika ut och brytas. Även 
om män och kvinnor socialiseras olika kan vi inte, enligt Lips och Colwill (1978:123), 
ta förgivet att de handlar olika i en exakt likadan situation bara för att de är av olika kön.  

Liliequist (2001:89) menar att män värderas, kritiseras och kategoriseras utifrån sitt 
förhållande till andra män och i förhållande till kvinnor. Herz och Wallroth (2012:94) 
lyfter att homosexuella män förknippas ofta med att vara kvinnliga vilket gör att de kan 
riskera bli ifrågasatta som män och därmed få en underordnad position. Enligt Connell 
(2008:114–117) är det inte bara homosexuella män som kan få sin maskulinitet 
ifrågasatt utan även heterosexuella män kan komma att förlora sin legitimitet som man. 
Genom att bli kallad mes, mammas gosse, fegis, mes och andra smädelseord kan 
mannen komma att sjunka i rang som just man. I verkligheten är det få män som 
uppfyller kraven på att enligt normen vara en ”riktig man”. Det finns inte bara en 
maskulinitet utan flera, det finns män som tillhör överklassen, som är transvestiter och 
män som är feminina och som arbetar i fabrik. För att förstå maskulinitet måste vi se till 
genusrelationerna mellan män och för att förstå genus behöver vi se till ett vidare 
perspektiv än genus, vi behöver se till helheten i människans liv. Connell (2008:197) 
menar att för att förstå maskulinitet och våld måste dessa komponenter sättas i en större 
kontext än på ett individuellt plan eftersom maskulinitet skapas på särskilda tider på 
speciella tider, nu och historiskt.  

9 Resultat 
I resultatet presenteras empirin från de nio intervjuer som genomförts med 
barnhandläggare, vilka arbetar inom socialtjänsten med barn och deras föräldrar. 
Empirin består av utdrag från det transkriberade materialet, vilket ger vid handen att det 
är socialsekreterarnas erfarenheter som är personliga och kan därmed skilja sig åt. För 
att åtskilja respondenterna är de i text presenterade som R följt av en siffra mellan 1–9 
utan någon ordning i vem som är intervjuad.  Nyckelteman i empirin är; 
respondenternas definition av våld, ärendegång/utredning, begripliggörandet av våld, 
hur respondenterna uppmärksammar våld, föräldraförmåga, differensen mellan 
våldsutsatta mammor och våldsutsatta pappor, barnet, erfarenhet av att möta 
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våldsutsatta pappor, stöd till våldsutsatta pappor och deras barn samt kunskap. Dessa 
nyckelteman är det samma som studiens kodningsteman.  

9.1 Respondenternas definition av våld 
Den första tanke sju av nio respondenter fick då de hörde ordet våld var fysiskt våld. R7 
tänkte på ekonomiskt våld först och R9 på psykiskt våld först. Både R7 och R9 tog upp 
det fysiska våldet, R9 anser att fysiskt våld inte måste innehålla slag utan att grunden är 
ett aggressivt beteende mot en annan människa. Det fysiska våldet benämns i ord som 
misshandel, slag, sparkar och ta tag i. Samtliga respondenter lyfter det psykiska våldet 
tätt efter sin första tanke. Psykiskt våld omtalas som kränkningar, att kontrollera var sin 
partner är, hens mobiltelefon och mail. Vidare beskrivs det psykiska våldet innebära hot 
om fysiskt våld, tala nedvärderande om sin partner, att ens partner inte får träffa sin 
familj och vänner. R4 menar att det psykiska våldet är svårare att upptäcka än det 
fysiska våldet men att det är lika utbrett som det fysiska våldet. 

För R8 och R9 är makt centralt i definitionen av våld, att utöva makt över en annan 
människa. R5 och R7 är i linje med R8 och R9, då R5 menar att våld är något som 
utövas mot någon annans vilja och R7 lyfter att psykiskt våld är allt där någon försätter 
en person i en position där denne är underordnad den andre. Likaså uppger R1 att våld 
används för att begränsa en annan människa att göra det den vill. R4, R3, R7 uppger att 
våld är något hen använder för att skada och kränka en annan människa. 

Åtta av nio respondenter definierar ekonomisk utsatthet som våld. R3 exemplifierar det 
ekonomiska våldet med att hen tar lån i den andres namn.  

R2, R6, R8 talar samtliga om det sexuella våldet och R2 exemplifierar det sexuella 
våldet som en person tvingas ha sex mot sin vilja. 

9.2 Ärendegång/utredning 
Samtliga respondenter arbetar utifrån BBIC och hade det som sin grund i arbetet med 
barn och deras föräldrar. Alla nio respondenter ger en samlad och likstämmig bild över 
hur ärendegången ser ut på just deras arbetsplats. En anmälan eller ansökan kommer in 
till socialtjänsten, det görs en förhandsbedömning om det ska inledas utredning eller 
inte. En skyddsbedömnings görs om någon behöver skyddsplaceras eller inte, om behov 
av skydd finns blir hen/dem skyddsplacerad. Utredningen får pågå i max fyra månader. 
Under utredningstidens gång samtalar utredarna med den berörda familjen och det tas 
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kontakt med dem som behövs, exempelvis polis, skola och barnavårdscentral. Sedan 
avslutas utredningen med eller utan insats.  

9.3 Hur respondenterna uppmärksammar våld 
Samtliga respondenter beskriver att de inte har några riktlinjer för att fråga föräldrar om 
de utsatts för våld av sin partner. Men om ärendet handlar om våld ställs det frågor 
utifrån detta. En respondent uppger att de haft rutiner men att dessa ”ramlat bort” på 
grund av stor personalomsättning. R3 menar att de har rutiner att i alla ärenden alltid 
fråga barnen om det förekommer våld hemma men att frågan inte alltid ställs till 
föräldrarna. R8 berättar att de har muntliga rutiner om att alltid fråga om alkohol, droger 
och psykisk hälsa i alla utredningar. Majoriteten av respondenterna anser att de kan bli 
bättre på att fråga föräldrarna om de utsätts för våld. Ingen av respondenterna uppger att 
de har exakta, redan förutbestämda frågor som de ställer gällande våld. R3 lyfter att hen 
anser det är av vikt att prata med föräldrarna i enrum för att på så vis har större chans att 
få höra sanningen vilket R3 menar att hen kanske inte får om hen pratar med föräldrarna 
tillsammans. R9, R6, R2 menar att frågorna som ställs kring våld ska vara raka och inte 
inlindade. En respondent upplever att det är svårare att fråga om det psykiska våldet och 
att bli kontrollerad av sin partner, det fysiska våldet är enligt respondenter mer naturligt 
att prata om. Åtta av nio respondenter uppger att då de frågar om våldet ställs frågor 
som är kopplade till hur ofta våldet förekommit, hur det sett ut och vem som utsatt vem 
för våldet. En respondent menar att hen pratar ”runt våldet” eftersom alla som utsätts för 
våld inte benämner det som våld.  

Att vara uppmärksam på samspelet mellan föräldrarna, menar fem respondenter, kan 
vara till hjälp för att upptäcka våld. Det som bör observeras, enligt dessa fem 
respondenter, är om det är en förälder som är driven i samtalen och den andre är tyst, 
hur de tittar på varandra och rör vid varandra. R5 tillägger vikten av att se de små 
signalerna så som undvikandet i att svara på en fråga. En respondent tänker på att vara 
uppmärksam på om en förälder som säger en sak i möten tillsammans med den andre 
föräldern och sedan ger en annan bild i enskilda samtal med socialsekreterarna. 
Respondent R6 är vaken på föräldrarnas känsloyttringar, om en eller båda verkar 
aggressiv, arg eller hotfull. R9 menar att man bör vara observant på samspelet mellan 
förälder och barn och se om barnet är undvikande mot någon och vem barnet tyr sig till. 
Om kunskapen om att barnen i familjen blivit slagna kan det indikera på att ytterligare 
våld förekommer uppger en respondent. Varningstecken som kan indikera på våld är 
enligt R8 och R4, det som syns fysiskt, blåmärken. R5 menar att våldet inte alltid är så 
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tydligt att det syns fysiskt. R7 anser att om en förälder är elak mot familjens husdjur kan 
det ses som ett varningstecken på att våld utövas i hemmet. Ytterligare varningstecken 
som benämns är om familjen upplevs som isolerad och har ett litet nätverk alternativt att 
familjen har ett stort nätverk men som de inte träffar och/eller har kontakt med. Vidare 
omtalas missbruk och psykiska diagnoser som varningstecken på våld.  

Det är svårt att filtrera vad som är vad när föräldrar inkommer med olika uppgifter om 
den andre och smutskastar varandra, upplever fyra av nio respondenter. Två 
respondenter lyfter att de aldrig kan få veta sanningen, vad som är vad utan att de får ta 
ställning till det som det respektive förälder berättar om. För att filtrera vad som är våld 
och vad som är smutskastning uppger åtta av nio respondenter att de ställer frågor till 
respektive förälder för att få mer klarhet i vad som hänt. Tre respondenter adderar att de 
även inhämtar information från andra aktörer så som exempelvis polis och sjukhus för 
att få mer underlag. R2 menar att observationer även kan göras för att se hur 
relationerna ser ut i familjen.  

9.4 Föräldraförmåga 
Gällande hur socialsekreterarna bedömer föräldraförmåga i relation till våld blir två 
huvudord tydliga, skydd och brister i föräldraförmågan. Fem av nio respondenter 
uppger att föräldrar som utövar våld mot någon i familjen brister i sin föräldraförmåga. 
Fyra av nio respondenter tänker skydd i första hand, hur den våldsutsatta föräldern kan 
skydda sitt barn. Risken ökar att den förälder som utövar våld mot den andre föräldern 
även utövar våld mot barnet, menar två av respondenterna. R5 och R1 understryker att 
föräldraförmågan inte kan bedömas utifrån en enda faktor. Två respondenter talar om 
vikten att föräldrarna förstår hur våldet påverkar deras barn.  

En respondent menar att det skulle kunna vara så att man kan vara en bra förälder till 
sitt barn även om man utsätter den andre föräldern för våld. Detta förutsatt att barnet 
inte ser våldet men våldet kommer i slutändan påverka föräldrarnas relation negativt. 
Respondenten menar att detta i sin tur kommer påverka barnet negativt och det kommer 
leda till att föräldern brister för mycket i sitt föräldraskap för att kunna anses vara en bra 
förälder. Åtta av nio respondenter menar att en mamma som utsätter barnets pappa för 
våld kan vara en bra mamma till barnet. Likaså menar åtta av nio respondenter att en 
pappa som utsätter barnets mamma för våld kan vara en bra pappa. Fyra respondenter 
uppger att en mamma/pappa som utsätter pappan/mamman för våld kan vara en bra 
förälder förutsatt att hen inser hur våldet påverkar barnen och tar emot stöd och hjälp. 
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Fyra respondenter menar att det kan finnas en risk att den förälder som utsätter den 
andre föräldern för våld, även utsätter barnet för våld. 

Åtta av nio respondenter menar att en pappa som utsätts för våld av barnets mamma kan 
vara en bra pappa. En respondent menar att en våldsutsatt pappa säkert kan tillgodose 
barnets basala behov av kläder och mat men att det inte kommer att vara tillräckligt för 
att vara en bra pappa då våldet påverkar pappan så mycket att det kommer att påverka 
hur han möter sitt barn. Flertalet respondenter menar att den våldsutsatta pappan måste 
kunna skydda sina barn och ta emot den hjälp som han och barnen behöver för att må så 
bra som möjligt. En respondent lyfter att den våldsutsatta pappan måste förstå hur 
våldet påverkar barnen för att vara en adekvat förälder.  

9.5 Skillnader mellan våldsutsatta mammor och våldsutsatta pappor 
De våldsutsatta männen är en mindre grupp än vad de våldsutsatta mammorna är menar 
R7 och R3. R1 anser att de våldsutsatta papporna är en dold grupp. Majoriteten av 
respondenterna uppger att det inte är någon skillnad om det är mamman som är 
gärningsperson och pappan offret i hur de arbetar med ärendet och tänker kring våldet. 
R4 menar att våldsutsatta män har svårare att erkänna att de blivit utsatta för våld än vad 
en kvinna har. Fyra av nio respondenter uppger att skillnaden mellan kvinnor och män 
som utövar våld är att män är större och starkare än vad kvinnor är. R2 och R6 berättar 
att män utövar mer fysiskt våld än vad kvinnor gör och att kvinnor i stället utövar mer 
psykiskt våld. När en pappa är våldsutsatt får man tänka mer aktivt på att våld är våld, 
oavsett vem som blir utsatt, så att det inte blir någon skillnad utan att de våldsutsatta 
papporna får samma stöd och hjälp som om det varit en våldsutsatt mamma uppger tre 
av nio respondenter.  

När det gäller eventuella skillnader i om det är en man eller kvinna som utövar våldet 
menar två respondenter att skillnaden är att det inte är så många kvinnor som utövar 
våld mot en man, en respondent vet inte och kan inte svara på frågan. Enligt R9 och R5 
får kvinnor oftare frågan om de utsatts för våld än vad män får. R5 tillägger att det finns 
en risk att kvinnans våld förmildras och inte ses som lika farligt som om det vore en 
man som utövade våld. R9 och R5 är eniga i att det inte borde vara någon skillnad och 
att frågan borde ställas oftare till mannen också. Två respondenter menar att det inte 
finns någon skillnad i hur de frågar om våldet. Utredningsmässigt är det ingen skillnad 
utan då är fokus på att skydda barnet men att det ställs högre krav på papporna att klara 
av situationen bättre än mammorna, uppger R7. Vidare berättar R7 att ytterligare en 
skillnad är att våldsutsatta kvinnor får mer stöd än vad våldsutsatta män får. Två 
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respondenter menar att när män utövar våld är det av fysisk karaktär och kvinnor utövar 
psykiskt våld.  

Sex av nio respondenter har frågat pappor om de utsatts för våld av barnets mamma. 
Samtliga av dessa respondenter frågade pappan då de uppmärksammat något som 
indikerar på att pappan utsatts för våld. Tre respondenter menar att det inte går på rutin 
och att det inte är så ofta som frågan ställs till papporna. Två respondenter berättar att de 
aldrig ställt frågan till en pappa, en utav dessa respondenter uppger att hen inte vet 
varför frågan inte ställts och den andra respondenten menar att hen aldrig haft ett sådant 
ärende.  En respondent uppger att hen inte ställt frågan rakt ut men i samtal med en 
pappa konstaterat att han utsatts för våld av barnets mamma.  

Åtta av nio respondenter har frågat papporna om de utsatt barnets mamma för våld. En 
respondent har inte frågat rakt ut till en pappa. Två respondenter menar att det blir en 
naturlig fråga att ställa till pappan. En respondent menar att frågan ställs för att det är 
vanligare att män slår kvinnor. Två respondenter uppger att frågan ställs om anmälan 
handlar om det, men att det inte är något som man generellt frågar i alla ärenden.  

Fem av nio respondenter har frågat mamman om hon utsatt barnets pappa för våld. Av 
dessa respondenter uppger tre att det inte är så många mammor som fått frågan utan att 
det är väldigt ovanligt. En av dessa fem respondenter berättar att frågan ställts om man 
haft vetskap om att pappan har utsatts för våld av barnets mamma. Fyra respondenter 
uppger att de aldrig har ställt frågan till en mamma. En av dessa fyra respondenter 
menar att frågan inte ställts på grund av att det aldrig framkommit något som indikerar 
på att kvinnan utsatt mannen för våld och en annan respondent av dessa fyra menar att 
frågan inte ställts eftersom det inte är lika vanligt att pappor blir slagna. 

Gällande differensen i att uppmärksamma våldsutsatta pappor respektive våldsutsatta 
mammor i barnavårdsutredningar menar åtta respondenter att de har lättare att 
uppmärksamma våldsutsatta mammor än våldsutsatta pappor. Enligt två respondenter 
beror det på att de är mer vana att möta och höra om våldsutsatta kvinnor. Tre 
respondenter förklarar att det är på grund av att männen inte pratar lika öppet om att de 
utsätts för våld som kvinnor gör, vilket kan bero på att papporna inte ser det som han 
utsätts för av kvinnan som våld. En respondent anser att det kan bero på att männen 
känner mer skam.  En annan förklaring till varför våldsutsatta pappor uppmärksammas i 
mindre utsträckning är att socialsekreteraren inte frågar männen i samma utsträckning 
som kvinnorna om de utsatts för våld, eftersom det enligt respondenten är vanligare att 
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kvinnor utsätts för våld av mannen och inte tvärtom. Eftersom inte diskussionen om 
våldsutsatta män förs i samhället i samma omfattning som diskursen våldsutsatta 
kvinnor så menar R7 att våldsutsatta män inte uppmärksammas lika mycket som 
våldsutsatta kvinnor. En respondent gör gällande att det finns ett stort mörkertal 
avseende våldsutsatta män.  

Tre respondenter är inne på samma linje gällande om det blir några konsekvenser för 
barnen huruvida det är någon skillnad i att uppmärksamma våldsutsatta pappor 
respektive våldsutsatta mammor. De menar att om socialsekreteraren inte frågar båda 
parter finns risk att de missar barn som lever med våld. R1 lyfter att om det blir skillnad 
i att uppmärksamma våldsutsatta pappor respektive våldsutsatta mammor leder det till 
att barnen inte heller uppmärksammas och blir en dold grupp. En respondent menar att 
om inte behov av hjälp blir synliggjort kan det leda till att en insats som behövs inte blir 
beviljad. R8 anser att mamman har mer tillgång till barnen även om det är hon som 
utövar våldet. Detta kan enligt R8 bero på hur mycket papporna engagerar sig i sina 
barn. En respondent anser att en möjlig konsekvens för barnen blir om barnet är mer 
tryggt med sin mamma men det är pappan som blir våldsutsatt så kan barnet behöva 
vara mer med sin pappa även om barnet är mer trygg med sin mamma. En respondent 
menar att konsekvenserna nog ser olika ut ifall det är en differens i att uppmärksamma 
våldsutsatta pappor respektive våldsutsatta mammor. En respondent tror inte det blir 
någon skillnad för barnet.  

Enligt sju respondenter görs samma risk- och skyddsbedömningar oavsett om det är 
mamma eller pappa som utövar våld. En respondent uppger att hen tänker att riskerna 
inte är lika stora beroende på om det är en kvinna eller man som utövar våldet utan 
menar att det inte är lika allvarligt om en man blir utsatt som om en kvinna blir utsatt. 
En respondent uppger att hen inte vet. En respondent uppger att BBIC är ett bra 
utredningsverktyg som är till hjälp för att leta efter samma risk- och skyddsfaktorer 
både hos mammor och pappor.  

9.6 Barnet  
En respondent uppger att det finns rutiner i barnavårdsutredningar att fråga barn om det 
förekommer våld hemma men att dessa rutiner inte följs. Tre av nio respondenter menar 
att de har rutiner i alla sina ärenden för att fråga barn om det förkommer våld hemma. 
Fem av nio respondenter berättar att de inte har som rutin att i alla ärenden fråga barn 
om det förekommer våld hemma. Om kännedom om våld finns eller om något indikerar 
på våld ställer man frågor om våld till barnet. En av dessa fem respondenter menar att i 
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de ärenden som inte berör våld är det upp till varje enskild handläggare att fråga om 
våld i hemmet. De respondenter vilka har som rutin att fråga samtliga barn om det 
förekommer våld hemma, uppger att de har redan färdiga frågor som barnen får besvara 
som handlar om våld. R6 menar att det är av vikt att inte lägga orden i munnen på 
barnen utan mer fråga hur det är hemma och hur blir mamma och pappa när de är arga. 
En respondent nämner så kallade nalle-kort och att låta barnen måla som hjälp i samtal 
med barn om att prata om våld. Hur gör man i hens familj när man är osams, är en fråga 
som R8 brukar ställa gällande frågor om våld till barn. R4 menar att hen alltid försöker 
scanna av utan att ställa frågan rakt ut om våld, genom att fråga om hur barnet har det 
hemma, om barnet kan beskriva mamma och pappa och om något är jobbigt eller svårt 
hemma. R4 berättar att om frågan behöver ställas rakt ut så gör hen det.  

9.7 Erfarenhet av att möta våldsutsatta pappor 
 
9.7.1 Psykiskt våld 
Två respondenter berättar att de inte träffat några pappor som utsatts för psykiskt våld 
av barnets mamma. Sju av nio respondenter uppger att de har erfarenhet av att arbeta 
med pappor vilka utsatts för psykiskt våld utav barnets mamma. R5, R9 och R3 berättar 
att de arbetat med pappor som känt sig kontrollerade av barnets mamma. Enligt dessa 
respondenter har mammorna krävt att veta vart pappan var hela tiden. En av dessa tre 
respondenter uppger att mamman gått igenom pappans mobiltelefon och andra 
tillhörigheter.  

Fyra respondenter uppger att de träffat pappor som berättat att barnets mamma 
exempelvis sagt att han inte är tillräckligt duglig som människa. Två av dessa fyra 
respondenter menar att pappan till slut inte längre litat på sin egna förmåga som pappa 
och att mannen känt att han inte är värd någonting. Två andra respondenter berättar att 
de mött pappor som uppger att barnets mamma utsätter honom för kränkningar. En av 
dessa är R2 som menar att mannen uppgivit att kvinnan sagt att han är dålig. Den andre 
respondenten, R3, berättar att kvinnan kränker mannen genom att säga att han är konstig 
och det måste vara något fel på honom. Båda dessa respondenter har erfarenhet av att 
möta pappor som fått höra att de är omanliga. R8 säger att hen vid flera tillfällen träffat 
pappor som sagt att barnets mamma inte lyssnar på honom, inte pratar med honom och 
nonchalerar honom. R8 menar att dessa pappor berättat att de upplevt att de försöker 
prata med barnets mamma men att mammorna inte vill prata och att papporna mår dåligt 
av det. R5, R7 och R6 ger en samstämmig bild av erfarenhet av att möta pappor som 
blivit anmälda av barnets mamma och där socialtjänsten inte sett någon grund till 
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anmälningarna. R7 menar att en pappa till slut inte vågade träffa sina barn av rädsla för 
att bli anmäld av barnets mamma.  

Två av nio respondenter menar att de inte mött någon pappa som varit rädd för att 
utsättas för våld av barnets mamma. Sju av nio respondenter uppger att de har 
erfarenhet av att möta pappor vilka varit rädda för att utsättas för våld av barnets 
mamma. Tre av dessa sju respondenter menar att dessa pappor inte känt rädsla för egen 
skull utan för barnens skull. R6 anser att rädsla funnits för att inte få träffa sina barn. R2 
och R7 uppger att rädslan bestått i hur barnen påverkas av våldet.  Vidare tillägger R7 
att rädslan även bestått i att kvinnan ska hitta på saker om mannen och anmäla honom 
för olika saker. En respondent håller det för troligt att de utsatta männen känner rädsla 
men att de inte pratar om det. Enligt R3 har mannen varit rädd för vad som händer om 
han inte gör som kvinnan säger och att mannen då anpassat sig efter kvinnan. En 
respondent berättar att mannen varit rädd för att kvinnan ska slå honom, att han varit 
rädd då hon blivit arg, stått och skrikit och måttat slag mot honom.  

Nästan alla respondenter har erfarenhet av att möta pappor där barnets mamma försvårat 
och/eller förstört sociala relationer för honom. Två respondenter menar att kvinnan 
isolerat mannen från hans vänner och familj och hindrat honom från att träffa dem. Tre 
respondenter uppger att kvinnan spridit rykten och pratat illa om mannen vilket 
försvårat och/eller förstört hans sociala relationer med vänner, familj och grannar. Tre 
respondenter menar även att kvinnan försvårat och/eller förstört för mannen på hans 
arbete genom att kontrollera hans arbetstider, inte låta honom åka till sitt arbete samt 
spridit rykten om mannen på hans arbetsplats.  

Majoriteten av respondenterna menar att de inte har erfarenhet av att möta pappor som 
är rädda för att barnets mamma ska utsätta deras gemensamma barn för våld. De 
respondenter som har erfarenhet av pappor som utryckt rädsla för att mamman ska 
utsätta deras barn för våld menar att pappan är rädd för vad mamman ska göra med 
barnen då han inte är där. R4 berättar om ett ärende där föräldrarna varit separerade och 
pappan varit rädd för att mamman ska utsätta barnen för psykiskt våld genom att prata 
illa om honom, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att barnen inte ville träffa 
honom mer.  

9.7.2 Fysiskt våld 
Två respondenter av nio uppger att de inte har träffat pappor som har blivit utsatta för 
någon form av fysiskt våld av barnets mamma. En annan respondent uppger att hen fått 
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motstridiga uppgifter där polisanmälan vittnat om fysiskt våld mot mannen och där 
mannen sedermera uppgav en annan version till socialsekreteraren. Sex av nio 
respondenter har erfarenhet av att möta pappor som utsatts för fysiskt våld av barnets 
mamma. De flesta av respondenterna, vilka har erfarenhet av att möta pappor som 
utsatts för fysiskt våld, berättar att det fysiska våldet inte inbegripit några tillhyggen. Ett 
par av respondenterna menar att kvinnan kastat saker på mannen. Det fysiska våldet 
vilket respondenterna berättar om är mestadels örfilar, knuffar och slag. En respondent 
uppger att kvinnan satt krokben och slagit mannen med knytnävarna samt boxat honom 
med armbågen. R2, R8 och R9 menar att vissa av de pappor som de mött förminskat det 
fysiska våldet och uppgett att våldet inte varit så farligt. 

Majoriteten av respondenterna uppger att de har erfarenhet av att möta pappor som 
berättat att barnets mamma avsiktligt haft sönder saker i deras hem. En av dessa 
respondenter menar att då kvinnan tagit sönder saker har det föregåtts av att mannen 
utsatt henne för våld. R2, R8 och R5 uppger att kvinnan med flit kastat saker som 
exempelvis möbler, glas och tallrikar. Sönderslagna gitarrer, cd-skivor, surfplattor och 
datorer är andra ting som benämns som materiella ting som kvinnan förstört för 
mannen. En respondent uppger att kvinnan raderat bilder på hans barn, från tidigare 
förhållanden, i hans dator.  

9.7.3 Ekonomiskt våld 
Sju av nio respondenter har ingen erfarenhet av att möta pappor vilka utsatts för 
ekonomiskt våld av barnets mamma. En respondent uppger att hen har erfarenhet av 
ekonomiskt våld i form av att kvinnan förvägrat mannen ekonomiska medel och tagit 
hans bankkort. En annan respondent menar att kvinnan tagit lån i mannens namn. 

9.7.4 Sexuellt våld 
Sju av nio respondenter uppger att de inte har någon erfarenhet av att möta pappor som 
blivit utsatta för sexuellt våld av barnets mamma. Två respondenter har erfarenhet av att 
möta pappor vilka utsatts för sexuellt våld av barnets mamma i form av att kvinnan gjort 
sexuella handlingar mot mannen som mannen inte ville att hon skulle göra mot honom. 
En av dessa två respondenter tillägger att mannen tvingats göra sexuella handlingar som 
mannen egentligen inte ville göra.  

9.7.5 Omsorgsbrist/försummelse 
Ingen av respondenterna har erfarenhet av att möta pappor som på grund av 
funktionsnedsättning varit beroende av barnets mammas omsorg för att få sina dagliga 
behov tillgodosedda. 
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9.7.6 Skam 
Åtta av nio respondenter upplever att de våldsutsatta männen de möter känner skam för 
att de utsätts för våld av barnets mamma. Fyra av dessa åtta respondenter menar att en 
del av skammen ligger i att mannen är större och starkare än kvinnan och skäms för att 
de utsätts för våld av en kvinna som är mindre än honom själv. R9, R4, R8 samt R6 
uppger att de har erfarenhet av att männen har svårare att prata om våldet som de utsätts 
för jämfört med om en kvinna skulle vara utsatt. R6 tillägger att mannen inte alltid vill 
erkänna att han är utsatt för våld. R8 menar att skammen kan vara en orsak till att 
mannen inte vill polisanmäla kvinnan som utsatt honom för våld. R7 lyfter att mannen 
skäms för att han misslyckas med att vara en bra pappa i och med att han utsätts för våld 
av kvinnan. Majoriteten av respondenterna anser att de våldsutsatta männen inte är 
rädda att de inte ska bli tagna på allvar eller bli trodda när de berättar om våldet. 

9.8 Stöd till våldsutsatta pappor  
Majoriteten av respondenterna uppger att det inte är någon skillnad i vilken/vilka 
insatser som våldsutsatta pappor erbjuds jämfört med våldsutsatta mammor. Stöd som 
våldsutsatta pappor kan erhålla är skyddat boende, samtalsstöd, hjälp och stöd av 
mansjourer. Ett par respondenter menar att våldsutsatta pappor inte erbjuds samma 
insatser som våldsutsatta kvinnor. En förklaring på det är att det inte finns samma 
kompetens att arbeta med våldsutsatta pappor som med våldsutsatta mammor. En annan 
förklaring är att det inte finns någon mansjour utan bara en kvinnojour i respondentens 
kommun. R7 berättar att det inte ska vara någon skillnad men att pappor inte uppfattats 
som lika utsatta som kvinnor och att utsatta män och deras barn erbjuds skydd i mindre 
omfattning än vad en utsatt kvinna och barn gör. Vidare menar R7 att våldsutsatta 
pappor inte får samma stöd som våldsutsatta mammor utan det ställs bara krav på de 
våldsutsatta papporna och man tänker inte på att de är lika utsatta som en kvinna. R4 
menar att beviljandet av insats även beror på vilket stöd och hjälp som efterfrågas och 
hen anser att kvinnor oftare önskar starkare skydd än vad mannen gör.  

9.9 Kunskap 
Ingen av respondenterna har erbjudits kunskap av sin arbetsplats gällande våldsutsatta 
män. Fyra respondenter har erbjudits kurser och utbildningar om våld i nära relation 
men dessa har handlat om våldsutsatta kvinnor. En av de fyra respondenter, vilka 
erbjudits utbildning i våld i nära relation, berättar att föreläsaren i förbifarten nämnt att 
män också kan bli utsatta för våld.  En annan respondent menar att kunskapen gällande 
våldsutsatta kvinnor går att applicera på våldsutsatta män.  
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Kunskap om våld som respondenterna uppgav att de saknade var enligt två stycken 
hedersrelaterat våld, en annan respondent menar att hen vill ha mer kunskap i hur man 
möter och arbetar med män som utövar våld, fyra respondenter önskar mer kunskap om 
våldsutsatta män, två respondenter uppger att de vill ha mer kunskap om 
samtalstekniker och i att fråga om våld. R2 berättar att på hens arbetsplats är de bra på 
att ta del av varandras kunskap från olika kurser och utbildningar. R6 uppger att hen 
inte fått lära sig från sin arbetsplats hur man pratar om våld utan hens kunskap är 
grundat på hens utbildning. R6 lyfter att öppna och raka frågor är det bästa, exempelvis 
”har det förekommit våld?”, ”kan du berätta om det?” samt att tänka på att inte fråga 
”varför går du inte därifrån?” och att inte vara anklagande i samtalet. Sex respondenter 
har själva sökt kunskap om våldsutsatta pappor. Två respondenter uppger att de sökt 
information om vilket stöd och hjälp våldsutsatta pappor kan få. Tre respondenter menar 
att de aldrig sökt kunskap om våldsutsatta män.  

En respondent uppger att de inte pratar om våldsutsatta pappor på hens arbetsplats. R8 
menar att de ibland pratar om våldsutsatta pappor utifrån hur våldet ser ut och hen anser 
att våldet ser annorlunda ut om det är en kvinna som utövar våldet då våldet är av 
psykisk karaktär.  En annan respondent berättar att de väldigt sällan samtalar om 
våldsutsatta pappor, men då det händer pratas det om våldet som om det var en 
våldsutsatt kvinna. Då fem respondenter har ärenden med våldsutsatta pappor diskuteras 
och pratas det på respektive respondenters arbetsplats om hur de ska arbeta i ärendet. En 
respondent berättar att det händer att de pratar om våldsutsatta män på hens arbetsplats 
och då i termer som ”vilken mes” och ”vilken man kan inte gå ifrån sin kvinna?”.  

Fyra respondenter vill inte tillägga något utöver det jag frågat om under intervjun. 
Resterande fem respondenter vill lyfta att intervjun gjort dem mer uppmärksamma på 
våldsutsatta pappor och flertalet av dessa respondenter menar att det är ett ämne som de 
behöver prata ytterligare om på sina respektive arbetsplatser. 

10 Analys 
Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter barnhandläggare vid socialtjänsten har 
av att arbeta med våldsutsatta pappor och deras barn, samt identifiera könsstrukturers 
betydelse för barnhandläggarnas arbete med våldsutsatta pappor.  
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10.1 Olika dimensioner av våld  
 
I flera av respondenternas berättelser kan olika former av det som Johnsson benämner 
som psykologiska strategier identifieras. Exempelvis urskiljs Johnssons psykologiska 
strategi hot i studiens empiri. Johnsson (2006) menar att strategin ”hot” exempelvis 
utövas då en förälder misshandlar den andres förälderns husdjur, tar sönder den andre 
förälderns tillhörigheter, genom sitt kroppsspråk och/eller verbalt hotar. Studiens 
resultat visar att fem respondenter anser att det är av vikt att observera samspelet mellan 
föräldrar för att lättare upptäcka våld. Dessa fem respondenter menar att det som bör ges 
akt på är hur föräldrarna pratar, tittar och rör vid varandra. En respondent lyfter att hen 
anser det vara viktigt att upptäcka de små gesterna, exempelvis att någon undviker att 
svara på frågor. En annan respondent anser att ett varningstecken på våld kan vara om 
en förälder ger olika svar beroende på om hen är tillsammans med sin partner i mötet 
eller ensam med socialsekreteraren. Respondent R6 tänker på hur föräldrarna visar 
känslor, om en av dem eller båda uppvisar exempelvis aggressivitet och/eller hotfullhet. 
Enligt R7 kan elakheter mot husdjur vara en indikator på att våld förekommer i 
familjen. Jonssons (2006) strategi Barn som vapen, det vill säga att barnen används för 
att utsätta den andre föräldern för våld, är ytterligare ett sätt att uppmärksamma 
förekomsten av våld. R9 är uppmärksam på om barnet tyr sig till alternativt undviker 
någon speciell förälder samt hur barnets och hens föräldrars samspel ser ut. En 
respondent anser, att om barnen i familjen utsätts för våld kan det vara ett tecken på att 
ytterligare våld förekommer. Två respondenter letar efter det som kan vara resultatet av 
vad Johnsson (1995) och Isdal (2017:39) förklarar som systematiskt våld. Systematiskt 
våld utövas för att med hjälp av upprepade våldshandlingar ta kontroll över sin partner. 
Två respondenter menar att fysiska åkommor som blåmärken kan tyda på våld, en annan 
respondent menar att det inte alls behöver synas på kroppen att hen blir utsatt för våld.   

Enligt Johnsson (1995) och Isdal (2017:190) är syftet med systematiskt våld att med 
våldshandlingar ta kontroll och utöva makt över sin partner. Johnsson (1995) menar att 
eftersom det systematiska våldet succesivt blir allvarligare bryts hen ner över tid och 
våldet normaliseras. En tredjedel av respondenterna har arbetat med pappor vilka känt 
sig kontrollerade av barnets mamma, då mamman begärt att veta vart han var. Bland 
annat har barnets mamma gått igenom pappans tillhörigheter exempelvis mobilen. 
Johnsson (1995) anser att om ena partnern kontrollerar den andra genom exempelvis få 
kontroll på vart denna befinner sig är det en del av att använda strategin isolering. 
Våldsstrategin ”isolering” innebär, förklarar Johnsson (2006), att den ene föräldern har 
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kontroll på vem den andre föräldern pratar med och/eller träffar. Den våldsutövande 
föräldern har även kontroll över vart den andre parten är någonstans och använder 
svartsjuka för att urskulda sitt uppförande. Så gott som alla studiens respondenter har 
erfarenhet av mammor som försvårat och/eller förstört sociala relationer för pappan. 
Två respondenter uppger att mannen blivit isolerad då kvinnan hindrat honom från att 
träffa familj och vänner. Det finns erfarenhet bland respondenterna att möta pappor där 
mamman förstört hans sociala relationer med hans familj, vänner och grannar genom att 
ha spridit rykten och pratat illa om mannen. Vidare berättar tre respondenter att kvinnan 
kontrollerat mannens arbetstider, hindrat honom från att åka till sitt arbete, spridit rykte 
om mannen på hans arbetsplats och på så vis försvårat och/eller förstört för mannen. 
Vidare är det tänkbart att en person som hindras från att arbeta även hindras från att 
erhålla lön då det är högst troligt att personen inte får lön för att vara hemma, därmed 
utövas även Johnssons (2006) strategi ekonomiska övergrepp.  

Då en förälder genom verbala tillmälen får sin partner att känna sig värdelös och 
inkompetent utövas Johnssons (2006) strategin ”känslomässiga övergrepp”. Fler än 
hälften av respondenterna har erfarenhet av att möta pappor där barnets mamma utövat 
strategin känslomässiga övergrepp genom att bland annat berätta för honom att han inte 
duger till, att han är dålig, konstig och omanlig. Ett par av respondenterna menar att 
pappan till slut inte längre litat på sin föräldraförmåga och känt att han inte är värd 
någonting. Då pappan upplever att han till slut inte litar på sin föräldraförmåga är ett 
rimligt antagande att barnets mamma utövat strategiskt våld, det vill säga det våld som 
Isdal (2017:39) förklarar sker över tid, som sakta bryter ner en annan människa. Vidare 
kan både mamman och pappan anse att mamman har ett övertag just för att hon är 
mamma och av den anledningen ses som den omhändertagande modern och överordnad 
pappan. Connell (2009:115) menar att vara man eller att vara kvinna grundas i olika 
tolkningar och antagande i hur en kvinna respektive man ska vara (ibid). Eftersom en 
kvinna oftast kopplas samman med den goda modern möjliggör det för mamman att 
utöva en form av psykologiskt våld mot pappan. En våldserfarenhet som härmed också 
riskerar att osynliggöras eller tolkas som något annat än våld.   

Strategin att skuldbelägga, förneka och förminska används, enligt Johnsson (2006), då 
gärningspersonen förnekar och förminskar det rådandet våldet, inte vill prata om vad 
som sker eller hävdar att våldet är offrets fel. Studiens resultat visar att det finns 
erfarenhet bland socialsekreterarna att möta pappor som upplever att barnets mamma 
inte pratar med honom, inte vill höra på vad han har att säga och negligerar det han 
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säger. Tre respondenter uppger att de har erfarenhet av att möta pappor, vilka blivit 
anmälda av barnets mamma, men där socialtjänsten inte sett någon grund till 
anmälningarna. En av dessa tre respondenter uppger att resultatet blev att en pappa på 
grund av rädsla för att bli anmäld av barnens mamma inte vågade träffa sina barn.  

Enligt Liliequist (2001:89) blir män värderade, kritiserade och kategoriserade i relation 
till andra män och kvinnor. Hirdman (2007:150) menar; ”att vara man är att inte vara 
kvinna”. Studiens resultat visar att fyra respondenter har erfarenhet av att möta 
våldsutsatta män vilka känt skam på grund av att han utsatts för våld av barnets 
mamma, en del av mannens skam har, enligt barnhandläggarna, grundats i att han som 
fysiskt större utsatts för våld av någon som är fysiskt mindre än honom, en kvinna. Fyra 
respondenter menar att männen har svårare att prata om våldet som han utsätts för 
jämfört med om en kvinna skulle vara utsatt. R6 menar att mannen inte alltid vill 
erkänna att han är utsatt för våld. Skammen kan, enligt en respondent, vara anledningen 
till att mannen inte vill polisanmäla kvinnan som utsatt honom för våld. R7 menar att då 
mannen utsätts för våld av barnets mamma kan han skämmas för att han känner att han 
misslyckats med att vara en bra pappa. Ur ett uppförandeperspektiv, anser Howard 
(1984), att män som är offer för våldsbrott skuldbeläggs mer än vad kvinnor gör. Om en 
man utsätts för våld är den könsstereotypiska tanken om män att han får skylla sig själva 
eftersom han säkert uppförde sig så illa att han blev utsatt för våld.  

Johnsson (2006) förklarar att strategin ”barn som vapen”, exempelvis används då 
föräldrarna låter barnen vara budbärare mellan sig och/eller hotar med att den andre 
föräldern inte ska få träffa barnen. Det kan även vara då en förälder skuldbelägger den 
andra föräldern att det är dennes fel att barnen exempelvis mår dåligt. Enligt tre 
respondenter har de pappor de mött inte varit rädda för att själva bli utsatta för våld. De 
har dock haft en rädsla utifrån att något ska hända med barnen och att han som pappa då 
inte är där och kan skydda dem. Två respondenter berättar att de pappor de mött varit 
rädda för hur våldet påverkar deras barn. R6 tillägger att papporna varit rädda att inte få 
träffa sina barn. R4 har erfarenhet av ett ärende där föräldrarna var separerade och 
pappan var rädd att barnens mamma genom att prata illa om honom utsätter barnen för 
psykiskt våld och att barnen därför inte skulle vilja träffa honom mer. Mammor ses som 
den kärleksfulla, självuppoffrande som ska ta hand om barnen och vara den goda 
modern Connell (2009:15–17), detta synsätt möjliggör strategin ”barn som vapen” där 
mammor hotar pappor att inte få träffa sina barn. Eftersom mammor anses vara bäst 
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lämpade att ta hand om barnen ges mamman mandat att bestämma vad som är bäst för 
barnen.  

Johnsson (2006) menar att strategin ”hot” exempelvis utövas då en förälder 
misshandlar den andres förälderns husdjur, tar sönder den andre förälderns 
tillhörigheter, genom sitt kroppsspråk och/eller verbalt hotar. Studiens respondenter 
visar i studiens resultat ha erfarenhet av Johnssons strategi ”hot” då det talas om att 
pappor varit rädda för att kvinnan ska hitta på saker om honom och anmäla honom, att 
mannen varit rädd för vad som händer om han inte gör som kvinnan säger att han ska 
göra, att kvinnan varit arg och skrikit och måttat slag mot honom och att han då blivit 
rädd. Mammor som med flit haft sönder saker i familjens hem är något som de flesta 
respondenter har erfarenhet av att möta. En av dessa respondenter menar att då kvinnan 
tagit sönder saker har det föregåtts av att mannen utsatt henne för våld, exempelvis har 
barnets mamma uppsåtligt tagit sönder möbler, glas, tallrikar, gitarrer, cd-skivor, 
surfplattor och datorer. En respondent berättar om en pappa som fått sina bilder av hans 
barn, från tidigare förhållanden, raderat i sin dator. Materiellt och ekonomiskt våld kan 
hänföras till Johnsons (2006) strategi ”hot”.  

Enligt Johnsson (2006) utövas strategin ”ekonomiska övergrepp” då en förälder 
exempelvis måste be om pengar hos den andre föräldern. Strategin ”ekonomiska 
övergrepp” kan också utövas då  en förälder hindrar den andre från att arbeta, utesluts 
av den andre parten gällande familjens ekonomi och/eller att bara en förälder har 
kontroll över familjens ekonomiska medel. Majoriteten av studiens respondenter har 
ingen erfarenhet av då barnets mamma utsatt barnets pappa för ekonomiskt våld. Men 
en respondent menar att hen har erfarenhet av ekonomiskt våld, i form av att kvinnan 
förvägrat mannen ekonomiska medel och tagit hans bankkort, en annan respondent har 
träffat en man där kvinnan tagit lån i mannens namn. 

Johnsson (2006) menar att strategin ”tvång” utövas då en förälder tvingar den andre 
föräldern att utföra handlingar som hen inte vill, exempelvis kriminella handlingar. 
Tvångsstrategin kan utövas genom att en part hotar med att ta sitt liv och/eller lämna 
den andre föräldern om inte hen gör som hen vill. Ett par respondenter berättar att de 
har erfarenhet av att möta pappor vilka utsatts för sexuellt våld av barnets mamma och 
där pappan tvingats att utföra sexuella handlingar han inte ville göra.   
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10.2 Barnhandläggarnas föreställningar om våld 
 
De flesta respondenter uppger att de tänker och arbetar enhetligt med våld i ärenden 
oavsett om det är en pappa eller en mamma som är offer och utsatt för våld. Kullberg 
(2012:7) menar att det är av vikt att ta hänsyn till genus och kön i det sociala arbetet så 
att socialarbetaren inte agerar ”könsblint” och därmed riskerar att tilldela alla män 
samma egenskaper. Tre av studiens respondenter svarar i linje med Kullberg (2012:7) 
då dessa respondenter menar att de aktivt arbetar för att se våld som våld oavsett om det 
är pappa eller mamma som utsätts för det av den andre föräldern.  

Det är lättare att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor jämfört med män, menar 
majoriteten av respondenterna. Kvinnor blir oftare tillfrågade om hon utsätts för våld av 
sin man jämfört med hur ofta mannen får samma fråga. Två respondenter berättar att de 
aldrig frågat en pappa om han utsätts för våld av barnets mamma. Respondenternas svar 
visar att flertalet av dem har lättare att uppmärksamma kvinnan som våldsutsatt, vilken 
Nils Christie (1986) benämner som det idealiska offret. Christie menar emellertid att det 
idealiska offret inte har någon relation till sin förövare men våldsutsatta kvinnor i nära 
relation ses dock mer och mer som det idealiska offret eftersom synen på vad som ska 
anses som en familjeangelägenhet ändrats och det inte längre att accepterat att bli utsatt 
för våld i sitt äktenskap. Att vara det idealiska offret innebär att vara oskyldig, arbeta för 
den goda sakens skull. Det idealiska offret är i underläge genom att hen är svagare, sjuk, 
gammal eller mycket ung. Att vara ett offer kommer inte att benämnas på samma sätt av 
alla människor utan att vara ett offer definieras olika av olika människor. Utifrån 
respondenternas svar går det utläsa att de flesta respondenterna lättare ser mannen, 
vilken Nils Christies (1986), benämner som den idealiske gärningspersonen. Det 
idealiska offret ställs i relation till den idealiske gärningspersonen och vice versa. Den 
idealiske gärningspersonen är inte en liten späd kvinna utan en stor och våldsam man. 
Exempelvis är det idealiska offret långt ifrån en man som blivit misshandlad på krogen. 
Ett offer som inte är det idealiska offret har låg status som offer på samhällsnivå.  
Studiens resultat går i linje med Nils Christies tankar gällande det idealiska offret 
respektive den idealiska gärningspersonen. Majoriteten av respondenterna har frågat 
papporna om de utsatt barnets mamma för våld, men inte ställt frågan omvänt. Det vill 
säga att respondenterna inte har frågat mamman om hon utsatt barnets pappa för våld. 
Vidare kan skillnaden i att uppmärksamma våldsutsatta pappor respektive våldsutsatta 
mammor i barnavårdsutredningar grunda sig i hur respondenterna tycker att män 
respektive kvinnor ska agera. Enligt Connell (2008:83) finns det förväntningar 
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sammanbundna till respektive kön. Förväntningar på vad som är maskulint grundas 
nästa alltid på hur männen ser ut och maskuliniteten blir till genom mannens kroppsliga 
handlingar. En man ska vara stark och förväntas inte ta hand om små barn. Lips och 
Colwill (1978:5) anser att vi brukar se män som mer offensiva och dominerande än 
kvinnor. Dock är det inte någon naturlag att män och kvinnor skiljer sig åt gällande 
dessa attribut då det finns undergivna män och dominerande kvinnor. Kullberg, 
Skillmark, Herz, Fäldt, Wallroth (2012:47–48, 70) menar att samhällets olika hjälpande 
aktörer bedömer och förstår sociala problem olika, beroende på om det är en man eller 
kvinna som är utsatt. Detta kan resultera i att män respektive kvinnor kan komma att få 
olika hjälp och stöd beroende på vilket kön personen har. Hur sociala problem 
definieras utifrån kön kan ha sitt ursprung i vad som anses vara kvinnligt respektive 
manligt, vilka egenskaper de olika könen tillskrivs. Studiens resultat visar att vissa 
respondenter menar att våldsutsatta pappor inte pratar lika öppet om sin situation som 
våldsutsatta mammor gör, vilket kan bero på att mannen inte definierar det han utsätts 
för som våld. En respondent anser att våldsutsatta män känner mer skam och därför inte 
berättar öppet om våldet de utsätts för. R7 lyfter att eftersom diskusen gällande 
våldsutsatta män saknas i samhället så leder det till att de inte uppmärksammas i lika 
stor utsträckning som våldsutsatta kvinnor. Det är ett stort mörkertal i hur många män 
som utsätts för våld i nära relation, menar en respondent. Oftast ses kvinnan som den 
kärleksfulla modern som ska ta hand om hus och barn medans mannen är den som ska 
försörja familjen (Connell 2009: 15–17). En respondent menar att även om det är 
mamman som utövar våldet är det ändå hon som har mest tillgång till barnen. Dessutom 
är det sannolikt att de attribut och egenskaper socialsekreteraren tillskriver 
mammarollen respektive papparollen kan gestalta sig i respondenternas svar gällande 
vilken förälder som anses mest trovärdig i sin berättelse. Flertalet respondenter upplever 
att det är svårt att veta vad som är sant när föräldrar uppger olika berättelser om 
varandra. Åtta av nio respondenter ställer specifika frågor till föräldrarna som hjälper 
socialsekreterarna att filtrera vad som är smutskastning och vad som är våld. Hur det 
ligger till får vi aldrig veta, menar två respondenter, utan man får beakta vad varje 
enskild förälder uppger.  

10.3 Stöd och hjälp till våldsutsatta pappor och deras barn 
Herz och Kullberg (2012:125), menar att manliga och kvinnliga klienter i socialt arbete 
inte förutsätts ha samma behov och egenskaper. Kullberg (2012:27) exemplifierar med 
att kvinnor bedöms behöva mer enskilda samhällsinriktade behandlingar eftersom 
kvinnor anses mer sårbara än män. Männen i sin tur anses behöva gruppbaserade 
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insatser vilka gärna får vara av fysisk och aktiv art. Det är inte någon skillnad i 
vilken/vilka insatser som våldsutsatta pappor jämfört med våldsutsatta mammor 
erbjuds, menar majoriteten av studiens respondenter. Men ett par respondenter anser det 
motsatta, att våldsutsatta pappor inte erbjuds samma insatser som våldsutsatta mammor. 
En förklaring som ges på varför inte våldsutsatta pappor erbjuds samma hjälp och stöd 
som våldsutsatta mammor är att det inte finns någon mansjour i kommunen utan bara en 
kvinnojour. En annan förklaring som ges är att det inte finns samma kunskap avseende 
att arbeta med våldsutsatta pappor som det finns gällande våldsutsatta mammor. En 
respondent lyfter att det inte ska vara någon skillnad i vilket stöd och hjälp våldsutsatta 
pappor kan erhålla men att utsatta män och deras barn erbjuds skyddat boende i mindre 
omfattning eftersom männen inte uppfattas som lika utsatta som när en kvinna är 
våldsutsatt. Det ställs mer krav på en våldsutsatt pappa jämfört med en våldsutsatt 
mamma då det förbises att en våldsutsatt pappa kan vara lika utsatt som en våldsutsatt 
mamma. R4 anser att kvinnor i högre utsträckning än männen efterfrågar hjälp och stöd. 
Herz och Kullberg (2012:105) framhåller att socialsekreterares genusmedvetenhet och 
hur hen konstruerar kön kan leda till att män utesluts och förringas som pappor.  

10.4 Kunskap 
Vi pratar inte om våldsutsatta pappor på min arbetsplats, uppger en respondent.  R8 
menar att de i hens arbetsgrupp ibland pratar om våldsutsatta pappor och då utifrån 
våldets karaktär. Samma respondent anser att våldet skiljer sig åt beroende på om det är 
en man eller kvinna som utövar våldet då kvinnliga gärningspersoner använder sig av 
psykiskt våld. ”Då vi pratar om våldsutsatta pappor, vilket sker väldigt sällan, pratar vi 
om det som om det var en kvinna som blev utsatt för våld”, berättar en annan 
respondent. Majoriteten av respondenterna berättar att det på respektive arbetsplats 
diskuteras hur det ska arbetas i ärenden som rör våldsutsatta pappor. En förklaring till 
att det generellt pratas lite alternativt inget om våldsutsatta pappor på respondenternas 
arbetsplats kan ses i linje med Christies (1986) påstående att män inte ses som idealiska 
offer utan som idealiska gärningsmän. 

Christie exemplifierar det idealiska offret med en gammal oskyldig dam som blir 
misshandlad av en man (Christie 1986). Det är inte omöjligt att tänka att våldsutsatta 
pappor kan ses som raka motsatsen till en gammal dam utan mer troligt att mannen 
kopplas samman med det idealiska gärningspersonen. Detta skulle kunna vara en 
förklaring till varför det saknas utbildning om pappors våldsutsatthet inom 
socialtjänstens barnverksamhet. Studiens resultat visar att ingen av respondenterna 
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erbjudits kunskap om våldsutsatta män av sin arbetsplats. Kunskap om våldsutsatta 
män, kurser och utbildningar gällande våldsutsatta kvinnor har fyra respondenter 
erbjudits. En respondent uppger att vid en föreläsning om våld i nära relation nämnde 
föreläsaren hastigt att det finns män som utsätts för våld.  Kunskapen om våldsutsatta 
kvinnor går att överföra till våldsutsatta män, menar en respondent. Fyra respondenter 
önskar mer kunskap om våldsutsatta män. Majoriteten av studiens respondenter har 
själva sökt efter information gällande våldsutsatta pappor. Exempel på information som 
eftersökts är vilket stöd och hjälp våldsutsatta pappor kan erhålla. R6 berättar att hens 
kunskap gällande samtal om våld har hen tillägnat sig på sin utbildning inte genom sin 
arbetsplats. Connell (2009:10) förklarar att det var genom kvinnors kamp för 
jämställdhet som genus skapades och till största del missgynnar genusordningen 
kvinnor och är till männens fördel (ibid). Graden av ojämlikhet är olika från område till 
område. Det är tolkningsbart att genom bara fokusera på våldsutsatta kvinnor och 
därmed inte synliggöra de våldsutsatta männen, vänds genusordningen så att den 
våldsutsatta kvinnan blir det normativa.  

Genus förstås i relation till det motsatta könet, vad som är kvinnligt ställs i relation till 
vad som är manligt och vice versa. Genussystemet grundas i hierarkin mellan könen 
vilken finns rådande inom alla samhällsområden. Genusordningen grundas på vår 
föreställning om vad som är kvinnligt respektive manligt (Gemzöe 2017:84–86). 
Beaktat att socialsekreterarna inte alltid kan bedöma sanningshalten i föräldrarnas 
utsago så visar studiens resultat att det finns en uppfattning att en våldsutsatt pappa kan 
tillgodose barnets basala behov. Våldet kommer dock påverka honom negativt i den 
grad att han inte kommer kunna bemöta sitt barn i den utsträckning som barnet behöver 
vilket leder till att han inte kommer ses som en bra pappa. Samtidigt visar resultatet att 
nästan samtliga respondenter uppger att en våldsutsatt pappa kan vara en bra pappa. 
Övervägande del av respondenterna är eniga om att en pappa som utsätts för våld av 
barnets mamma behöver ta emot hjälp och stöd i den rådande situationen och klara av 
att skydda sina barn. För att vara en adekvat förälder måste en våldsutsatt pappa förstå 
vad våldet gör med barnen, menar en respondent. Det råder konsensus bland majoriteten 
av respondenterna att en mamma eller pappa som utsätter den andre parten kan vara en 
bra förälder. Om mamman eller pappan utsätter den andre föräldern för våld kan det 
innebära en fara i att även barnet blir utsatt för våld, uppger nästan hälften av 
respondenterna. Våldet kommer förr eller senare att påverka barnet så pass negativt att 
det blir för stora brister i föräldraskapet för att den våldsutövande föräldern kan anses 
som en bra förälder, anser en respondent. Att föräldern, som utövar våld tar emot stöd 



  
 

58 

och hjälp, samt har insikt om hur våldet påverkar barnen är, enligt fyra respondenter, 
viktigt för att hen ska kunna vara en bra förälder.  

Ytterligare ett exempel på hur genusordningen (se Gemöze 2017, Hirdman 1988) och 
hur könen hålls isär utifrån vilka attribut som följer till att vara man respektive kvinna, 
gestaltas i respondenternas svar gällande risk och skyddsbedömningar. En respondent 
uppger att BBIC är ett bra utredningsverktyg för att leta efter samma risk- och 
skyddsfaktorer hos båda föräldrarna. En respondent anser att riskerna är olika stora om 
det är en man eller kvinna som utövar våld, att våldet är mindre allvarligt om en kvinna 
utför våldshandlingen. Connell (2009:21) menar att män som avviker från den rådande 
maskulina normen kan komma att inom olika kontexter missgynnas. Sju respondenter 
menar att de gör samma risk- och skyddsbedömningar oavsett vem av föräldrarna som 
brukar våld. När en pappa är våldsutsatt får man tänka mer aktivt på att våld är våld, 
oavsett vem som blir utsatt, så att det inte blir någon skillnad utan att de våldsutsatta 
papporna får samma stöd och hjälp som om det varit en våldsutsatt mamma uppger tre 
av nio respondenter.  

Ofta associeras homosexuella män med att vara kvinnliga vilket gör att mannens 
manlighet kan komma att ifrågasättas och mannen kan komma att erhålla en lägre status 
(Herz och Wallroth, 2012: 94). Enligt Connell (2008: 114–117) kan även heterosexuella 
mäns maskulinitet ifrågasättas och därmed ses mannen inte som en man. Mannen kan 
mista sin status som man exempelvis genom att bli kallad ord som anses vara typiskt 
omanliga så som ”fegis” och ”mammas pojke”. Enligt en respondent kan de på hens 
arbetsplats använda ord som ”vilken mes” och ”vilken man kan inte gå ifrån sin 
kvinna?” då de pratar om våldsutsatta män. Jag menar att genom att tala nedlåtande om 
den våldsutsatte pappan tas han inte på allvar vilket kan leda till att han inte får den 
hjälp han behöver och har rätt till. 

10.5 Idéer om kön  
Män förväntas vara återhållsamma med sina känslor och ha svårt att prata om dem 
vilket ger vid handen att kvinnor ska vara det motsatta, nämligen ha lätt att prata känslor 
(Connell 2008:252) Studiens resultat visar att vissa respondenter håller den bilden 
levande och konstruerar kön då de menar att våldsutsatta pappor inte pratar lika öppet 
om sin situation som våldsutsatta mammor gör. Ytterligare ett exempel på hur kön 
konstrueras i arbetet med våldsutsatta pappor är sprungen ur den föreställning om hur 
våldsutsatta pappor ska känna och vara; att våldsutsatta män känner mer skam och 
därför inte berättar öppet om våldet de utsätts för. Höglund (2000:27, 29) menar att 
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manlighet kopplas samman med att vara fysiskt stark, vilket ger att kvinnlighet förbinds 
med det motsatta nämligen att vara fysiskt svagare. Connell (2008:264) anser att 
våldsanvändning är något som kopplas samman med män och inte med kvinnor. Jag 
menar därför att vara utsatt för våld i nära relation är kvinnligt kodat och således inget 
som spontant kopplas samman med manlighet. En man ska vara stor och stark och 
kunna försvara sig mot våld och i synnerhet om gärningspersonen är en kvinna. När 
pappan då blir utsatt för våld av barnets mamma avviker han från normen av hur en 
”riktig man” ska vara och förväntas känna skam.  

Genussystemet grundas i hierarkin mellan könen vilket finns rådande inom alla 
samhällsområden. Genusordningen grundas på vår föreställning om vad som är 
kvinnligt respektive manligt Gemzöe (2017:84–86). En respondent säger; ”Då vi pratar 
om våldsutsatta pappor, vilket sker väldigt sällan, pratar vi om det som om det var en 
kvinna som blev utsatt för våld”, här tydliggörs att kön görs genom att se en våldsutsatt 
kvinna som det rådande i förhållande till en våldsutsatt pappa.  

Majoriteten av respondenternas svar visar att de uppfattar sig själva som könsneutrala i 
erbjudandet av insatser till våldsutsatta föräldrar, oavsett om det är pappor eller 
mammor som utsätts för våld erbjuds de samma insatser. Ett par respondenter uppger att 
våldsutsatta pappor inte erbjuds samma insatser som våldsutsatta mammor, vilket gör 
beviljandet av insatser könsbundna. En respondent lyfter att det inte ska vara någon 
skillnad i vilket stöd och hjälp våldsutsatta pappor kan erhålla men att utsatta män och 
deras barn erbjuds skyddat boende i mindre omfattning eftersom männen inte uppfattas 
som lika utsatta som när en kvinna är våldsutsatt. Det ställs mer krav på en våldsutsatt 
pappa jämfört med en våldsutsatt mamma då det förbises att en våldsutsatt pappa är lika 
utsatt. Respondenternas svar vittnar om en dubbelhet i att vara pappa och samtidigt 
våldsutsatt, å ena sidan förväntas han vara stor och stark just eftersom han är man men å 
andra sidan våldsutsatt och därmed offer för våld.  

R4 anser att kvinnor i högre utsträckning än män efterfrågar hjälp och stöd. Att vara 
kvinna står i relation till att vara man. Connell (2008:83) menar att en sann maskulinitet 
förväntas vara stark och handlingskraftig. Att be om hjälp är kvinnligt kodat, vilket ger 
att män inte förväntas be om hjälp, här utgår barnhandläggarna från och upprätthåller 
den norm som en kvinna respektive en man utgör.   

Studiens empiri visar att barnhandläggarna uppfattar att våldet skiljer sig åt beroende på 
om det är en man eller kvinna som utövar våldet. Utifrån att kvinnor förväntas vara 
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listiga blir inte barnhandläggares uppfattning om att kvinnor använder mer psykiskt våld 
särskilt överraskande då kvinnan förväntas använda sig av kvinnligt kodade attribut.  

11 Diskussion 
För att den kollektiva bilden av mannen som ensam ansvarig för allt våld och roten till 
det onda ska kunna ändras, menar Eduards (2003:113), att våld måste ses som något 
som utövas av en individ och inte av ett kön. Det vill säga ett individuellt problem vilket 
sker och utövas mellan enskilda personer, exempelvis mellan den enskilda mannen och 
den enskilda kvinnan. Genom att omformulera våldet så att inte bara män ses som 
gärningspersoner blir våldet inte könsbundet utan ger utrymme till att även kvinnor kan 
utöva våld (ibid). Det är rimligt att anta att våldet och våldets uttrycksformer understöds 
och blir möjliga genom de normer, strukturer och diskurser vi omger oss av. Vilket ger 
vid handen att de patriarkala strukturerna möjliggör kvinnors förtryck mot män, ”du är 
ingen man”, ”du kan inte ta hand om barnen”, ”du är lat” och så vidare. Individer utövar 
våld men de gör det i en könad kontext.  
 
Migliaccios (2001, 2002) studier visar att de våldsutsatta männen skämdes över att bli 
utsatt för våld av sin kvinna. Vidare var de våldsutsatta männen rädda för att inte bli 
trodda och själva bli gripna av polis om de ringde efter hjälp. Eftersom det är vanligare 
att män utövar grovt fysiskt våld mot kvinnor drabbas de våldsutsatta männen av de 
patriarkala strukturer som råder i vårt samhälle och som gör deras offerskap till något 
avvikande och som faller utanför den rådande normen. Vilket gör att rädslan för att inte 
bli trodd högst rimlig.   
 
Historiskt sett har kvinnor varit de som tagit hand om barnen och männen ansvarat för 
familjeförsörjningen. I takt med att kvinnorna började arbeta utanför hemmet och krav 
började ställas på att papporna skulle bli mer delaktiga i föräldraskapet börjar ansvaret 
för barn och familjeförsörjningen ändras (Johansson 2012:32–33). Försäkringskassans 
hemsida visar statistik som talar sitt tydliga språk och gör gällande att kvinnor är de som 
genom tiderna och även dags dato tar ut flest föräldradagar. Föräldraförsäkringen har 
funnits i över 40 år och redan från början hade båda föräldrarna rätt till lika många 
dagar med föräldrapenning och föräldrarna kunde avstå dagar till varandra. 1974 tog 
mammor ut 99,5 procent av alla dagarna medan pappor tog ut 0,5 procent. 2016 tog 
mammor ut cirka 75 procent av de utbetalda föräldrapenningdagarna medan pappor tog 
ut cirka 25 procent. 2018 stod mammorna för cirka 70,7 procent av de utbetalda dagarna 
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och papporna cirka 29,3 procent. Vår historia och statistiken bidrar sannolikt till och 
skapar bilden av att mammor och barn hör samman. Barn är mer förknippade med att 
vara med sin mamma än sin pappa. En rimlig tanke är att eftersom det faller sig lättast 
för gemene man att se mamma och barn som en enhet så är det även denna enhet det 
fokuseras på utifrån våld i nära relation. Det faller sig inte lika naturligt att tänka pappa 
och barn som en lika stark och vanligt förekommande enhet vilket kan resultera i att 
socialsekreterarna handlar och agerar utifrån det som är mest förekommande och därför 
löper risk att missa dem som inte lika tydligt ses. 

Som går att läsa i uppsatsens inledning är våldet mot kvinnor grövre och oftare med 
dödlig utgång än våldet mot män i kontexten våld i nära relation. Därför blir det ganska 
naturligt att där problematiken är som störst och där människors liv står på spel, det är 
där som samhället lägger och bör lägga sina resurser. Det faktum att våld mot kvinnor i 
nära relation ses som ett större problem än våld mot män i nära relation kan vara en del 
av förklaringen till att det forskats mer om våld mot kvinnor. Vidare blir det våldsutsatta 
kvinnor som det rapporteras om i media som i sin tur bidrar till hur gemene man skapar 
sin bild och uppfattning om våld i nära relation.  En risk som vissa av studiens 
respondenter ser med att inte uppmärksamma våldsutsatta pappor kan vara att barnen 
som lever i hem där mamman utövar våld mot pappan inte uppmärksammas. Wijk 
(2013) menar att om en våldsutsatt person ska erhålla hjälp och stöd måste hen ses och 
uppmärksammas som ett offer.  

Samtliga respondenter beskriver att de inte har några nedskrivna riktlinjer gällande att i 
alla ärenden fråga om en förälder blivit utsatt för våld av den andre föräldern. En 
respondent uppger att de haft rutiner men att dessa ”ramlat bort” på grund av stor 
personalomsättning. Det är rimligt att tro att avsaknaden av nedskrivna rutiner kan gälla 
för långt fler socialkontor i landet. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna (2009:19) menar 
att de kommuner som har mer specialiserade grupper inom området våld i nära relation 
har en stabilare personalsituation och även mer specialkompetens. Arbetet med våld i 
nära relation kan fungera bra om det finns engagerade personer som arbetar med det. En 
riskfaktor med kvaliteten på det utförda arbetet är hög personalomsättning.  

Studiens resultat går i linje med Moser Hällen och Sinisalo (2018:74–75), nämligen att 
det finns en viss osäkerhet i att fråga om våld och att det på många arbetsplatser saknas 
rutiner i att fråga om våld. För att våld i nära relationer ska synliggöras ytterligare kan 
barnhandläggarna behöva få ytterligare stöd av sin arbetsplats i utformning av frågor 
och stöd i rutiner hur hen ska arbeta med och upptäcka våldsutsatta människor. 
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Kvinnliga och manliga socialsekreterare gör ofta bedömningar vilka ligger i linje med 
hens uppfattningar och tankar kring sitt egna genus (Herz och Kullberg 2012:130). Med 
detta tankesätt är det rimligt att anta att de som arbetar inom socialtjänsten har lättare att 
uppmärksamma våldsutsatta som har samma kön som hen själv och därvid är hen inte 
lika benägen att uppmärksamma de våldsutsatta av motsatt kön. Vilket blir en risk då 
socialtjänstens klienter behandlas olika utifrån sitt kön och därmed ökar risken att inte 
uppmärksamma dem som behöver stöd och hjälp för att det är en man respektive en 
kvinna.  

Även då jag försökt att vara genusmedveten utesluter jag inte att jag trots det tolkat och 
uppfattat studiens respondenter inte bara utifrån deras genus utan även i förhållande till 
och utifrån mitt egna vilket kan påverka hur den här masteruppsatsen skapats.  

 

It appears that the definition of the ideal victim varies among people, societies and 
times” Mirka Smolej 2010 
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12 Förslag till fortsatt forskning 

För att ytterligare uppmärksamma våldsutsatta pappor och deras barn kan det vara av 
vikt att göra en studie om hur våldsutsatta pappor upplevt kontakten och bemötandet av 
socialtjänsten. En sådan studie kan ligga till grund för att utarbeta ytterligare arbetssätt 
för socialtjänsten att arbeta med och uppmärksamma våldsutsatta pappor. Vidare vore 
det intressant att göra en/flera studier bland samhällets andra aktörer, vilka träffar 
våldsutsatta pappor i sitt arbete, för att undersöka hur dessa uppmärksammar 
våldsutsatta män.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Ålder: 

Kön: 

Befattning/anställd som: 

Utbildning: 

År i yrket som barnhandläggare på socialtjänsten: 

Personlig definition av våld:  
Vad tänker du på när du hör ordet våld? 
 
Vad är våld för dig? 
 
Blir det någon skillnad för dig om du tänker på att mamman är förövare och 
gärningsperson och pappan offret än vice versa? 
 
Ärendegång och rutiner: 
Vill du beskriva ärendegången hos er, hur hanteras ett ärende från det att aktualiseras, 
vilka kontakter behöver ni ta? 
 
Har ni rutiner/riktlinjer i en barnavårdsutredning att fråga föräldrarna om de utsatts för 
våld av sin partner?  

- Om, hur ser de ut? 
- Om inte, är det något ni pratar om på arbetet? 

 

När frågar ni om våld? 
- Vilka frågor ställer ni gällande våld?  
- Vilka varningstecken tycker du man ska vara observant på för att identifiera våld i de 

fall där personerna inte berättar om det? 
- Finns det skillnader om det är en man eller kvinna som utövar våldet? 

 

Har du frågat papporna om de utsatts för våld av barnets mamma? 
- Om, varför har du frågat den frågan? 



  
 

II 

- Om inte, varför har du inte ställt frågan? 

Erfarenhet med att arbeta med våldsutsatta pappor: 
Har du frågat papporna om de utsatt barnets mamma för våld? 
 

- Om, varför har du frågat den frågan? 
 

- Om inte, varför har du inte ställt frågan? 

 
Har du frågat mammorna om de utsatt barnets pappa för våld? 
 

- Om, varför har du frågat den frågan? 
 

- Om inte, varför har du inte ställt frågan? 

 
Kan du beskriva ett ärende där pappa givit uttryck för att han känt sig nedtryckt av 
barnets mamma? 
 
Kan du beskriva ett ärende där pappa givit uttryck för att han fått mottaga slag, sparkar 
av barnets mamma? Tillhyggen? 
 
Kan du berätta om ett ärende där pappan givit uttryck för att han känt att barnets 
mamma varit den som haft kontroll över ekonomin och pappan inte haft samma 
ekonomiska inblick och tillgång till pengarna? 
 
Kan du beskriva ett ärende där pappa givit uttryck för att han blivit sexuellt utnyttjad av 
barnets mamma? 
 
Kan du berätta om ett ärende där pappan givit uttryck för att barnets mamma med flit 
haft sönder saker i deras hem och/eller kastat saker? 
Kan du beskriva ett ärende där pappan berättat om tillfällen han gått omkring och varit 
rädd för att utsättas för våld av barnets mamma? 
 
Kan du berätta om ett ärende där pappan varit beroende av barnets mammas omsorg för 
att få sina dagliga behov tillgodosedda och där pappan givit uttryck för att hon inte 
hjälpt honom med det han behövt? Ex om pappan varit funktionsnedsatt på något vis, 
blind, rullstolsburen osv.  



  
 

III 

 
Kan du beskriva ett ärende där pappan berättat att barnets mamma försvårat/förstört 
sociala relationer och arbeten för honom? 
 
Kan du berätta om ett ärende där pappan sagt att han varit rädd för att barnets mamma 
ska utsätta deras barn för våld? 
 
Har du upplevt att de våldsutsatta männen känner skam inför sin situation? 
 
Ibland förekommer situationer där både mamma och pappa försöker smutskasta 
varandra, och det kan vara svårt urskilja vem som är offer respektive gärningsperson 
exempelvis vid vårdnadstvister, missbruk, om det finns uppgifter att båda har utövat 
våld. 

- hur filtrerar du dessa uppgifter om våld? 
 

- Vad tolkar du då som våld och vad är det som gör att du tolkar och förstår situationen 
som du gör? 

 
Barnet: 
Har ni rutiner/riktlinjer i en barnavårdsutredning att fråga barnet om det förekommer 
våld hemma? 
 

- Om, vilka frågor ställer ni och när? 
 

- Om inte, varför har du inte ställt frågan? 
 

Föräldraförmåga: 
- Hur bedömer du föräldraförmågan i relation till våld? 

 
- Kan en mamma som utsätter pappa för våld vara en bra förälder? 

 
- Kan en pappa vara en bra förälder som utsätter mamman för våld? 

 
- Kan en pappa som är utsatt för våld vara en bra förälder? 

 
Differens mellan pappor eller mammor i barnavårdsutredningar gällande våld: 



  
 

IV 

Ser du någon skillnad i att uppmärksamma våldsutsatta pappor jämfört med våldsutsatta 
mammor i barnavårdsutredningar? 

- Skillnader i konsekvenser för barnet? 
- Skyddsfaktorer? 
- Riskfaktorer? 
- Skillnad av vilken insats som erbjuds? 

 
Kunskap: 
Har din arbetsgivare erbjudit kunskap gällande våldsutsatta pappor?  

- Har du en bild av vilken kunskap det skulle kunna vara? 
- Hur har ni fått ta del av den kunskapen? 
- Finns det någon kunskap som du saknar och önskar att ni tog upp ytterligare på 

din arbetsplats? 
 
Pratar ni på din arbetsplats om våldsutsatta pappor? 

- Om, vad pratar ni om då? 
 

- Om inte, hur tror du att det kommer sig att ni inte gör det? 

 
Har du själv sökt information kring våldsutsatta pappor? 

- Om, varför och vad? 

 
Övrigt: 
Något ytterligare som du önskar berätta? 
Vad?   

  



  
 

V 

Bilaga B Informationsbrev till respondenterna 
Till dig som är handläggare vid socialtjänsten avdelning barn och familj. 
Information om deltagande i intervjustudie 
 
Våld kan förekomma i många olika former och i många olika sammanhang. Då barn 
växer upp med våld har handläggare vid socialtjänsten en roll i utredningen gällande 
barnets hemförhållanden och mående.  
 
Jag vill genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda 
till ökad kunskap kring våld i nära relationer.  

Studiens syfte är att undersöka barnhandläggare vid socialtjänstens erfarenhet av att 
arbeta med våldsutsatta pappor och deras barn i barnavårdsutredningar.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller annan avskild 
plats som du väljer. Intervjun beräknas ta 30–60 minuter. För att kunna återge din 
berättelse så korrekt som möjligt och därmed öka studiens validitet önskar jag spela in 
intervjun om du lämnar ditt samtycke därtill. 
 
Materialet från intervjun kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Insamlat 
material kommer att presenteras i studien utan namn på respondenter och hens 
arbetskommun. När studien avslutats och masteruppsatsen är färdig kommer all 
insamlad data att raderas och förstöras. Förutom jag själv, kommer min handledare och 
examinator kunna ta del av insamlad data.  
 
Jag heter Marthina Jensen och går på Linnéuniversitet och läser min sista termin på 
mastersnivå i socialt arbete. I utbildningen ingår att skriva en masteruppsats vilket är 
anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör 
gärna av dig. 
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