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Abstract 
The aim of this study is to examine how shame and guilt are manifested in the narratives of parents 

that have been subject to violence by their children. Parent abuse is a form of violence that has 

recieved limited attention compared to other forms of violence. Previous research shows that service-

providers lack knowledge and guidelines to assess the problem. Three qualitative semi-structured 

interviews were analysed using Labov and Waletzky’s (1967) model of the structure of narratives. 

Lewis (1971) theory of shame and guilt was applied to highlight the different aspects of the emotions 

manifested in the narratives. Four themes were identified using a first round thematic analysis (Braun 

& Clarke, 2006); (1) Personal guilt; instant and continually present, (2) Violence as an attack on one’s 

own feeling of self worth, (3) Children’s expression of guilt is intertwined with the parent’s feeling of 

guilt and (4) Professionals blaming the parents’ exacerbates an already difficult situation. The results 

indicate that parents experience strong feelings of guilt and that these feelings might need to be 

adressed in a non-judgemental environment for the best of both the parent and the child.  
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1  Inledning 

Våld i nära relationer är ett allvarligt socialt problem som det svenska samhället avsätter stora resurser 

för att bekämpa (SOU 2014:49, s. 19). Sedan 2002 har våld klassificeras av Världshälsoorganisationen 

(WHO) som en folkhälsofråga då våldet ofta leder till svårt fysiskt och psykiskt lidande för den 

våldsutsatta. Detta ställer krav på ett förebyggande arbete samt att ett omedelbart stöd från samhället 

finns att tillgå (World Health Organization, 2002). 

  

Våldsbegreppet är ständigt i omvandling och är i hög grad kopplat till politik och ideologi (Överlien, 

2015, s. 234 f.). Den amerikanske sociologen David Finkelhor har argumenterat för att det finns 

liknande drag i hur olika typer av våld i nära relationer, såsom barnmisshandel och kvinnomisshandel, 

har definierats (Finkelhor, 1983). Innan fenomenet har definierats tenderar våldets existens att 

förnekas eller så avfärdas det som mycket ovanligt förekommande. När det väl har uppmärksammats i 

offentligheten utmålas förövaren som en mycket sjuk eller udda person och/eller så ifrågasätts den 

våldsutsatta och blir utmålad som medskyldig (ibid., s. 17 ff.).  

  

En form av våld i nära relationer som inte har fått offentlig uppmärksamhet i så stor utsträckning är 

barns våld mot sina föräldrar (Holt, 2013, s. 1 f.). Harbin och Madden (1979, s. 1288) var först med att 

i sin studie benämna våldet som “Battered parents syndrome” och särskilja det från andra former av 

våld i nära relationer. I senare studier har termer som “Parent abuse” och “Adolescent to Parent 

Violence” använts (Holt & Retford, 2012; Cornell & Gelles, 1982). En definition av våldet som 

används är: “Any act of a child that is intended to cause physical, psychological or financial damage in 

order to gain control over a parent” (Cottrell, 2001, s. 3). Holt (2013) menar att våldet inte är ett 

enskilt uttryck för trots utan ett “beteendemönster som upprepas” vilket kan ge förödande 

konsekvenser för föräldern i form av rädsla och känsla av förlorad kontroll (s. 2, vår översättning).  

  

En viktig skillnad mellan barns våld mot föräldrar och andra former av våld i nära relationer är att 

fenomenet strider mot vedertagna föreställningar om maktrelationer i familjen (Holt, 2013, s. 2). 

Föräldern har som vårdnadshavare ansvar för barnets välmående och beteende och ofta finns en stark 

vilja att behålla en god och kärleksfull relation till barnet trots förekomst av våld (Holt, 2013, s. 10; 

Jackson & Mannix, 2004; Wilcox, 2012). Att vara utsatt för våld av sitt barn kan sägas vara förenat 

med ett dubbelt stigma (Holt, 2013, s. 5). Dels finns det stigma förknippat med att vara utsatt för våld i 

hemmet (Stanko, 2003) och dels att vara förälder till ett barn med beteendeproblem (Jackson & 

Mannix, 2004). Internationell forskning med kvalitativ forskningsdesign har visat att föräldrar som blir 
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utsatta för våld av sitt barn ofta känner sig misslyckade som föräldrar, vilket kan göra att problemet 

förblir dolt (Edenborough, Jackson, Mannix & Wilkes, 2008; Eckstein, 2004; Galvani, 2017; Jackson, 

2003).  

  

Professionellas syn på våldet har visat sig ha en inverkan på hur föräldrar som är våldsutsatta av sina 

barn blir hjälpta. I två brittiska studier där professionella intervjuats framkom det att fenomenet var 

vanligt förekommande men att det saknades kunskap och riktlinjer för hur det skulle hanteras (Nixon, 

2012; Holt & Retford, 2012). Professionella i en studie av Nixon (2012) förklarade problemet med 

bristande föräldraskap vilket författaren menar härrör från okunskap vilket kan leda till att våldet inte 

tas på allvar och att föräldrarna marginaliseras. 

  

Huvuddelen av forskningen har skett i anglosaxiska länder, men under senare år har ett pan-europeiskt 

forskningsprojekt påbörjats med bas i Storbritannien för att samla kunskap om problemet i en 

europeisk kontext (RCPV, u.å.-a). I Sverige förefaller fältet barns våld mot föräldrar vara outforskat. 

Våld som utövas av ett barn mot en förälder nämns inte i Socialstyrelsens handbok för arbete med våld 

(Socialstyrelsen, u.å.-a). I Brottsförebyggande rådets statistik gällande våld mäts endast 

“barnmisshandel” samt “våld i nära relationer”, där närstående definieras som någon en person har 

eller har haft ett partnerförhållande med (Brottsförebyggande rådet, u.å.). I en 

kunskapssammanfattning utgiven av Socialstyrelsen (2010) Barn som utmanar: barn med ADHD och 

andra beteendeproblem anges att “det finns en risk för negativa samspelsmönster i familjerna om 

föräldrarna inte orkar eller klarar av att hantera barnens krävande beteende” (ibid., s. 25). Gemensamt 

för dessa riktlinjer är att de inte berör det fall där barnet utsätter sin förälder för våld. I Sverige verkar 

inte problemet ha definierats som en särskild form av våld i nära relationer.  

 

1.1  Problemformulering 

 

Det står tydligt att det behövs kunskap om barns våld mot föräldrar i en svensk kontext då det 

förefaller saknas både forskning och riktlinjer från Socialstyrelsen. Internationell forskning (Nixon, 

2012; Holt & Retford, 2012) visar att professionella saknar kunskap om hur de ska bemöta problemet. 

Familjebehandlare beskriver att de i sitt arbete kan misstänka att en förälder blir utsatt för våld av sitt 

barn men att de inte vet hur de ska närma sig problemet då föräldrarna döljer sin utsatthet (Nixon, 

2012). Det har även framkommit att föräldrar som har valt att berätta och sökt stöd från sin omgivning 

har upplevt att deras erfarenheter har ifrågasatts och förminskats vilket lett till att föräldrarna har 

lämnats ensamma utan stöd (Edenborough et al., 2008). I båda dessa fall kan vi se att skam och skuld 

är en viktig del i varför våldet döljs. Såsom visats är gruppen särskilt utsatt för känslor av skam och 
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skuld; de är både våldsutsatta och föräldrar till den som utför våldet, vilket sätter dem i en svår 

position (Jackson & Mannix, 2004, Holt, 2013, s. 10). Föräldrarnas känslor av skuld och skam utgör 

således en central del av förståelsen av fenomenet. Genom att utforska skam och skuld tror vi att en 

närmare förståelse av denna specifika form av våld i nära relationer kan nås. För att samhället ska 

kunna erbjuda föräldrar och barn som befinner sig i denna destruktiva relation rätt stöd behövs en 

större kunskap om hur skam och skuld påverkar föräldrarna.  

 

För att utforska föräldrars perspektiv på fenomenet kommer en narrativ metod att tillämpas. En 

djupgående analys av föräldrarnas erfarenheter möjliggörs genom metoden då föräldrarnas berättelser 

kan tas tillvara i längre stycken och studeras i sin kontext (Riessman, 2008a, s. 12f.). Metoden tillåter 

även informanterna att i samspel med forskaren utveckla berättelsen om sig själv och förstå den i ett 

större sammanhang (Rogers, 2012).  

  

1.2  Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte är att utforska fenomenet barns våld mot föräldrar utifrån tre föräldrars perspektiv. Vi 

ämnar särskilt studera hur skuld och skam gestaltas i föräldrarnas berättelser. 

  

  

• Vilken påverkan beskriver föräldrarna att våldet har haft på deras upplevelse av skuld och 

skam? 

• På vilket sätt förhåller sig föräldrarna till barnets mående och känslor av skuld och skam? 

• Vilken betydelse har professionellas syn på problematiken för föräldrarnas upplevelse av 

skuld och skam?  
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1.3  Centrala begrepp     

     

1.3.1 Våld      

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 

något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Isdal, 

2001) 

  

Våld tar sig uttryck i olika former. Fysiskt våld innebär att fysiskt begränsa en person genom slag, 

sparkar etc. Våldet kan även uttryckas psykiskt genom att verbalt hota och nedvärdera en annan. 

Materiellt och ekonomiskt våld innebär att en person avsiktligt förstör en annans tillhörigheter eller 

försätter den i annan ekonomisk svårighet (Socialstyrelsen, u.å.-b).  



 

 

5 

2 Forskningsöversikt   

2.1  Sökprocess     
 

Utgångspunkten för litteratursökningen har varit att kartlägga forskningsfältet “barns våld mot 

föräldrar”. Vi har således haft en bred ansats i sökprocessen. En specifik sökning rörande “barns våld 

mot föräldrar” kopplat till emotionerna skuld och skam har dock gjorts för att komma närmre studiens 

problemområde. Både forskningsartiklar som bygger på kvantitativa och kvalitativa metoder 

presenteras i översikten i syfte att ge en god och övergipande beskrivning av fenomenet.   

  

Sökningsprocessen inleddes genom att använda sökverktyget EBSCO via universitetsbibliotekets 

hemsida. Först användes svenska sökord: “barns våld mot föräldrar”, “våldsutövare + barn” 

“utagerande beteende + barn” “våld i nära relationer”, “familjevåld”. Sökningar i SwePub och 

WebofScience har även gjorts på dessa sökord. Dessa ord gav en mycket begränsad svarsmängd vilket 

föranledde valet att istället söka på engelska. Sökorden: “parent abuse”, “children to parent violence” 

och “adolescent to parent violence” gav oss ett stort och varierat resultat då de visade sig vara 

keywords i många artiklar. Samma sökord anvädes även i universitetsbibliotekets sökverktyg för 

litteratur. Av sökningen “parent abuse” fann vi boken Adolescent-to-parent-abuse (Holt, 2013) som 

består av en djupgående genomgång av forskningsfältet och referenslistan har därför varit mycket 

användbar. Sökorden “parent abuse”, “children to parent violence” och “adolescent to parent 

violence” kombinerat med “shame” och “guilt” gjordes även under forskningsprocessen senare del i 

tidigare nämnda databaser. Denna sökning resulterade i att några ytterligare intressanta studier 

tillfördes översikten. 

  

Ett urval har gjorts avseende artiklarnas kvalitet, vi har endast använt artiklar som blivit “peer 

reviewed”. Under genomläsningen av artiklarna har vi löpande funnit intressanta referenser som 

tillförts översikten.  
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2.2  Kunskapsområde  
 

Forskningsöversikten inleds med en redogörelse av problemets omfattning samt möjliga 

orsaksfaktorer till “barns våld mot föräldrar” och hur våldet relateras till kön och socioekonomisk 

status. I denna del finns det en tyngdpunkt på studier som bygger på empiri från enkäter och andra 

kvantitativa metoder. Dessa presenteras under rubrikerna: Problemets omfattning, Våld i familjen, 

Neuropsykiatriska diagnoser, Kön och Socioekonomisk status. Därefter presenteras studier med 

kvalitativ forskningsdesign under rubrikerna: Tudelade emotioner, Skuld och skam och Stöd från 

samhället där föräldrars och professionellas perspektiv på fenomenet lyfts fram.  

  

2.2.1 Problemets omfattning 

Hur vanligt är det egentligen att barn utsätter sina föräldrar för våld? I USA har flera större 

randomiserade enkätstudier utförts på området. Två landsomfattande amerikanska enkätstudier, Youth 

in transition (1966-1969) och National survey of youth (1972), har analyserats och gett resultatet att 

mellan 6.5% och 10.8 % av de tillfrågade ungdomarna svarat ja på frågan om de “slagit en förälder 

minst än en gång det senaste 1-3 åren” (Peek, Fischer & Kidwell, 1985; Agnew & Huguley, 1989; 

Brezina, 1999). I en annan amerikansk enkätstudie, National Family Violence Survey (1975) uppgav 

20,2 % av de tillfrågade mammorna och 14 % av papporna att de blivit “slagna av sitt barn minst en 

gång det senaste året” (Ulman & Straus, 2003). Holt (2013, s. 27) anför att dessa studier är de till dags 

dato mest pålitliga trots att de kan anses daterade. Detta på grund av att urvalsgrupperna är stora och är 

baserade på ett randomiserat urval. Det är dock viktigt att poängtera att dessa resultat endast tar upp 

fysiskt våld samt att resultaten inte säger om våldet är en engångshändelse eller del i ett 

beteendemönster.  

  

2.2.2 Våld i familjen 

Ett mycket tydligt samband som hittats i amerikanska studier med kvantivativ forskningsdesign är det 

mellan förekomst av våld i familjen och våld från barn mot sina föräldrar. Barn tar enligt resultaten 

efter beteende som de utsatts för eller bevittnat i sin närhet (Boxer, Gullan, & Mahoney, 2009; 

Brezina, 1999; Browne & Hamilton, 1998; Cornell & Gelles, 1982; Kennedy, Edmonds, Dann & 

Burnett, 2010; Livingston, 1986; Margolin & Baucom, 2014; Ulman & Straus, 2003). 

      

I en amerikansk enkätstudie av Livingston (1986) tillfrågades ensamstående mammor bland annat om 

de utsatts för våld av sina barn och i sådant fall allvarlighetsgraden av våldet. Det visade sig att mödrar 

till barn som bevittnat våld i familjen rapporterade mer frekvent och allvarligare våld från sina barn än 
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mödrar till barn som inte bevittnat våld. Slag och sparkar angavs snarare än knuffar och lättare 

smällar. Detta resultat stöds av Cornell & Gelles (1982) som i sin enkätstudie fann att 

allvarlighetsgraden på det våld som barnet utsatts för eller bevittnat återspeglas i det våld som barnet 

utsätter sin förälder för. I en australiensk studie (Gallagher, 2004a) där 73 familjer med ett barn som 

utsätter minst en förälder för våld har intervjuats, hade 46 av barnen i familjerna bevittnat våld under 

sin uppväxt. Mammorna som hade blivit misshandlade av pappan i familjen uppfattades av deras barn 

som maktlösa och offer, vilket påverkade barnens respekt för deras auktoritet som föräldrar. Barnen i 

studien visades sig ha tagit över pappans negativa syn på mamman (ibid.). 

  

I en kombinerad enkät- och fallstudie av amerikanska ungdomar med beteendeproblem (Kratcoski, 

1985) identifierades flera anledningar till att ungdomar använder våld mot sina föräldrar. En vanlig 

anledning var att fysiskt våld används som svar på ett försök från en förälder att utöva auktoritet över 

barnet. En viktig anledning som togs upp i studien och som inte får förglömmas är självförsvar.   

      

2.2.3 Neuropsykiatriska diagnoser    

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser har visat sig ha en särskild risk att bli utsatta för 

någon form av våld av sitt barn. Gallagher (2004b) uppger att ca 20 % av studiens urvalsgrupp med 77 

barn som har utövat våld mot sin förälder hade diagnosen autismspektrumtillstånd, ADHD och/eller 

inlärningssvårigheter. I en iransk strukturerad intervjustudie av Ghanizadeh & Jafari (2010) uppvisas 

en liknande bild rörande diagnosen ADHD. Hälften av de 74 tillfrågade föräldrarna till barn med 

diagnosen ADHD rapporterade att deras barn utsatt dem för någon form av våld.  

  

Även barn med diagnosen Tourettes syndrom tenderar att uppvisa ett aggressivt beteende (De Lange 

& Olivier, 2004, Ronelle, 1994). I en sydafrikansk intervjustudie (Ronelle, 1994) med föräldrar från 

stödgruppen “Parents of Rebellious Children" (PORCH) visade det sig att drygt 25 % av gruppen hade 

barn med diagnosen Tourettes syndrom. Föräldrarna uppgav att rätt behandling med psykofarmaka 

hade lett till att barnets aggressiva och socialt normbrytande beteeende hade minskat.  

      

2.2.4 Kön 

Det är enligt flera enkätstudier vanligare att mammor utsätts för våld av sitt barn jämfört med pappor 

(Agnew & Huguley, 1989; Cornell & Gelles, 1982; Evans & Warren- Sohlberg, 1988; Ulman & 

Straus, 2003). Kvantitativa analyser gjorda på straffrättsliga data i USA pekar på att söner oftare är 

våldsamma än döttrar (Evans & Warren-Sohlberg, 1988; Kethineni, 2004). I amerikanska enkätstudier 

med en bredare population, med familjer där ungdomen inte blivit dömd, har det inte hittats någon 

signifikant könsskillnad (Agnew & Huguley, 1989; Paulson & Coombs, 1990). Skillnaden skulle 
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kunna förklaras av att söners våld oftare är av mer allvarlig art (Cornell & Gelles, 1982). Holt (2013, s. 

30) menar att detta även kan handla om att våldet uppfattas som grövre just för att det är en manlig 

utövare. Senare studier pekar på att könsskillnaden mellan söner och döttrar har allt mindre betydelse, 

t.ex. visade sig döttrar slå sina föräldrar i större utsträckning i en enkätstude av Elliot, Cunningham, 

Colangelo och Gelles (2011).  

  

I ett antal studier med kvantivativ forsknigsdesign har det fastslagits att mammor ofta blir utsatta både 

av sina söner och döttrar medan fäder oftare utsätts av söner (Agnew & Huguley, 1989; Cornell & 

Gelles, 1982). Cottrell och Monk (2004) har i sin översikt av två kanadensiska studier undersökt 

rollövertagande och funnit en skillnad avseende kön. Att anamma ett våldsamt beteende blir ett sätt för 

söner att imitera en manlig könsroll medan det för tjejer handlar om att bryta med sin könsroll, att göra 

tvärtom mot vad som förväntas. Att flickor här reagerar med ett utagerande beteende på destruktiva 

känslor kan enligt författarna ses som en eventuell brytning mot den generella uppfattningen inom 

forskningen: att pojkar agerar utagerande medan flickor i högre grad riktar ett destruktivt beteende mot 

sig själva (ibid.). 

  

Ur ett feministiskt maktperspektiv kan våldet mellan son och mor ses som en del av det könsbaserade 

våldet som utövas av män mot kvinnor (Holt, 2016; Tew & Nixon, 2010). I gällande könsordning ses 

ofta mannen som högst bestämmande i familjen. I en familj med två föräldrar kan sägas att en del av 

mannens auktoritet “delegeras” till modern i mannens tillfälliga frånvaro, till exempel när han är på 

jobbet. Ensamstående mammor har inte en man som kan backa upp deras krav på auktoritet och blir 

därför i högre grad ifrågasatta av sina barn (Tew & Nixon, 2010).  

  

2.2.5 Socioekonomisk status     

I flertalet studier har det inte kunnat påvisas något signifikant samband mellan socioekonomisk 

utsatthet och förekomst av våld mot föräldrar (Agnew & Huguley, 1989; Ghanizadeh & Jafari, 2010; 

Peek et al., 1985; Paulson et al., 1990). Det finns dock ett antal undantag, bl.a. Nock & Kazdin (2002) 

som i sin studie av barn som vårdades på klinik till följd av problematiken fann att familjerna ofta var 

av högre ekonomisk status. Holt (2013, s. 32) menar dock att fältet i sin helhet pekar på att 

socioekonomisk status inte är en avgörande indikator för risken att utsättas för våld av sitt barn utan att 

sambandet snarare pekar på egenskaper hos gruppen som inte kontrolleras för, t.ex. vilka som tenderar 

att söka sig via medicinska vägar för hjälp. Det är däremot viktigt att lyfta fram att denna form av våld 

i nära relationer återfinns i familjer med både hög och låg socioekonomiskt status. 
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2.2.6 Tudelade emotioner  

En hög nivå av rädsla och ångest över att bli utsatt för våld av sitt barn lyfts bland annat fram i två 

australiensiska intervjustudier (Luntz, Paterson, Cotton & Perlesz, 2002; Edenborough et al., 

2008).  Känslan av att “gå på äggskal” tas upp i båda studierna (ibid, 2002, s. 97; ibid, 2008, s. 468). 

Föräldrarna beskriver hur de ständigt behöver vara på sin vakt och anpassa sig för att förhindra barnets 

utåtagerande beteende. Trots en stark rädsla över att bli utsatt för våld av sitt barn avfärdas våldets 

allvarlighetsgrad av föräldrarna. I deras beskrivningar av våldet framhålls barnets positiva sidor som 

en kontrast till det våldsamma beteendet (Edenborough et al., 2008).  

  

En dubbelhet i känslorna gentemot barnet och situationen är förekommande tema i flera studier (Luntz 

et al. 2002; Edenborough et al., 2008; Stewart, Burns & Leonard, 2007). Föräldrarna pendlar mellan 

att å ena sidan känna ett starkt hat mot sitt barn och dess handlingar och å andra sidan känna en stark 

empati och oro för barnets välmående och framtid (Edenborough et al., 2008). Luntz et al. (2002) 

resultat visar att mammor skyddar barnet genom att hålla problemen inom familjen. En rädsla beskrivs 

över att barnets beteende ska bli värre och att barnets självkänsla skulle skadas om problemen skulle 

bli offentliga. Föräldrarna intar dubbla roller: en som offer och en som beskyddare (Edenborough et 

al., 2008).  

  

2.2.7 Skuld och skam     

I flera studier med kvalitativ forskningsdesign har emotioner som skam och rädsla identifieras i 

föräldrarnas beskrivningar av våldet (Jackson, 2003; Luntz et al., 2002; Holt, 2011; Edenborough et 

al., 2008; Stewart et al., 2007). 

     

Holt (2011) har i sin studie gjort en diskursanalys över två diskussionstrådar från ett brittiskt 

internetforum där föräldrar delar med sig av sina erfarenheter av att bli utsatt för våld av sitt barn. En 

diskurs som var framträdande i diskussionstrådarna var skuld och skam. Föräldrarna beskrev sig själva 

som “misslyckade” och “dåliga föräldrar” som hade producerat “dåliga barn”. Skammen över att 

känna hat mot sitt barn beskrevs även av föräldrarna: “Jag borde inte, men jag kan inte hjälpa det” 

(Holt, 2011, s. 457, vår översättning). 

      

Skam och skuld var även ett tydligt tema i en australiensisk studie (Jackson, 2003) med en narrativ och 

feministisk teoretisk ansats där sex mammor som har varit utsatta för våld av sitt barn intervjuades. I 

berättelserna återfanns självklandring över att barnet mådde dåligt och att våldet utövades mot dem. 

Kvinnornas syn på sina egna brister som förklaringsmodell till uppkomsten av våldet, drar Jackson 

(2003) en parallell till tidigare forskning om våld i parrelationer, där liknande beskrivningar av 

kvinnornas syn på sig själva har uppmärksammats. I studien framkom det även att skammen och 
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stigmat som kvinnorna i studien kände gjorde det svårt för dem att söka hjälp i deras privata nätverk 

och hos myndigheter. Även då föräldern har fått en medicinsk förklaring till barnets beteende har det 

visats sig i en sydafrikansk intervjustudie av De Lange och Olivier (2004) att det är vanligt att 

föräldern ifrågasätter sig själv när våld riktas mot dem. Föräldrarna beskriver i studien att de befinner 

sig i kris och att de trots information om diagnosen har svårt att hantera sina skuldkänslor och 

situationen i sin helhet. 

  

2.2.8 Stöd ifrån samhället  

Brister i samhällets stöd för våldsutsatta föräldrar har uppmärksammats i flera studier (Holt & Retford, 

2012; Edenborough et al., 2008; Nixon, 2012; Eckstein, 2004; Galvani, 2017). I en brittisk studie 

(Holt & Retford, 2012) har professionella som i sitt arbete kommer i kontakt med familjer där barn 

utövar våld mot sin förälder intervjuats. Studiens resultat pekar på att de professionella ofta kan 

identifiera våldet men att det finns en osäkerhet kring hur de ska ta sig an problematiken. 

      

Hur professionella ser på problematiken och förklarar dess uppkomst har vidare studerats i en annan 

brittisk studie (Nixon, 2012). Förklaringsmodeller som bristande moderskap, tidigare våld i familjen, 

sociala och kulturella faktorer samt barnets konsumtion av våld från populärkultur var teman som 

identifierades. Avsaknad av riktlinjer och kunskap om våldet i arbete var även ett tema som belystes i 

studien. Denna avsaknad menar Nixon kan leda till att traditionella synsätt på problematiken, som 

bristande moderskap och våld i populärkulturs inverkan på barnets beteende, kan marginalisera 

gruppen och förminska våldets allvarsgrad. Som i tidigare avsnitt har behandlats kan föräldrar som blir 

utsatta för våld av sitt barn ha en negativ bild av sig själv som förälder. I en amerikansk studie av 

Eckstein (2004) med 20 djupintervjuer med föräldrar som har blivit utsatta för våld av sitt tonårsbarn 

har ett tema rörande skuld och skam i förhållande till professionella framkommit. Föräldrar i studien 

uppger att de har avstått eller väntat med att söka hjälp då de har varit rädda för att få sin negativa bild 

av sig själv som förälder bekräftad av professionella.   

  

I en australiensisk intervjustudie av Jackson & Mannix (2004) har 20 mammor till barn med 

beteendeproblem, angående hur de anser att de blir bemötta av professionella inom hälso- och 

sjukvård. Beteendeproblemen omfattande inte barns våld mot föräldrar. Föräldrarna beskriver hur 

professionella ofta lägger skulden för barnens beteende på dem som mödrar, oavsett ålder på barnet. 

Jackson & Mannix (2004) menar att detta skuldbeläggande komplicerar den redan tunga 

ansvarsbördan som finns på mödrar.  
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2.3  Sammanfattning      
 

Ovan har ett forskningsfält med internationella studier presenterats med både kvantitativ och kvalitativ 

forskningsdesign. Genom att presentera studier med kvantitativ forksningsdesign har det redogjorts för 

problemets omfattning samt möjliga orsaksfaktorer för våldets uppkomst: tidigare och/eller pågående 

våld i familjen och barnets individuella svårigheter. Samband mellan barns våld mot föräldrar och kön 

respektive socioekonomisk status har även presenterats. I presentationen av studier med ett kvalitativt 

angreppssätt har föräldrars och professionellas perspektiv på våldet lyfts fram. Rädsla, oro, skuld och 

skam beskrivs som dominerade emotioner hos föräldrarna. Skuld- och skamkänslor och en tudelad 

inställning till barnet och situationen verkar göra så att föräldrar ibland avstår från att söka hjälp från 

professionella. Andra intervjustudier som har presenterats visar att det finns en kunskapslucka hos 

professionella hur problematiken ska angripas vilket gör att föräldrarna och barnet inte får den hjälp 

som de behöver. Det förefaller finnas en avsaknad av svenska studier inom forskningsfältet. Detta kan 

förklaras med att det enligt våra efterforskningar endast finns ett forskningsprojekt på ämnet som 

Sverige för tillfället deltar i (RCPV, u.å-b.).  

     

2.4  Problematisering av tidigare forskning  
 

En stor del av forskningsfältet består av studier utförda i Amerika, Kanada, Australien och 

Storbritannien samt ett antal från så skilda länder som Frankrike, Sydafrika och Iran. Är det då möjligt 

att tillämpa dessa även i en svensk kontext? Givetvis kan inga siffror eller procentsatser som gäller ett 

visst lands population tillämpas, även om de kan de ge en indikation om problemets omfattning även i 

Sverige. Däremot kan mycket av slutsatserna kring fenomenet tillämpas. Detta eftersom 

forskningsfältet är relativt nytt och begränsat; de flesta studierna delar definitioner och bygger på en 

gemensam kunskapsbas. 

  

En möjlig kritik av urvalet av den forskning som innefattas i denna översikt är att många artiklar är 

relativt gamla, från 1970-1990-talet. Här har en avvägning skett i förhållande till studiernas kvalitet 

och relevans. Vissa studier såsom Agnew & Huguley (1989) och Harbin & Maddin (1979) 

återkommer i stort sett i alla aktuella forskningsöversikter och kan anses vara närmast “standardverk” 

inom forskningsfältet. Det vore därför olyckligt att undanta dem med hänvisning till dess ålder. Även 

med tanke på att fältet är nytt och det finns ett begränsat antal artiklar har det ansetts viktigt att ta med 

de relevanta artiklar som finns. De första kvalitativa studierna på området gjordes först under tidigt 

2000-tal (se t.ex. Cottrell & Monk, 2004). Givet att vår studie är kvalitativ med narrativ metod är det 

främst de kvalitativa studierna som har betydelse för jämförelse av resultatet. Det har ändå ansetts 
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viktigt att presentera en bred bild av forskningsfältet. Studierna med en kvantitativ forskningsdesign 

kan ge en indikation om hur stor gruppen är, hur den ser ut och vilka faktorer som kan anses 

samvariera och orsaka våld. Surveymetoden kräver dock att möjliga orsaker definieras och 

operationaliseras av forskarna själva.  

  

Genom att istället gå direkt till källan kan vi få kunskap om fenomenet utifrån föräldrarnas egna 

definitioner och perspektiv. Vi önskar att med en narrativ metod fortsätta närma oss föräldrarnas 

erfarenheter för att öka förståelsen för fenomenet som fortfarande är förhållandevis outforskat, särskilt 

i Sverige. Tidigare studier med kvalitativ forskningsdesign inom forskningsfältet har uppmärksammat 

de komplexa känslor som uppstår hos föräldrar när de utsätts för våld av sitt barn. Centralt för 

fenomenets komplexitet är att föräldern både är våldsutsatt och “barnets beskyddare”, vilket har visats 

sig vara kopplat till starka känslor av skuld och skam (Edenborough et al., 2008). Genom att specifikt 

undersöka hur föräldrar som har varit utsatta för våld av sitt barn gestaltar skuld och skam i sina 

berättelser om sig själva, tror vi därför att viktig kunskap om fenomenet kan nås. Metoden tillåter oss 

att komma närmre föräldrarnas beskrivningar av upplevd skuld och skam då de presenteras i längre 

stycken och analyseras tillsammans med sin kontext (Riessman, 2008a, s. 12 f.).  
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3 Teoretiska perspektiv  

För att närma oss föräldrarnas perspektiv på det de varit med om kommer deras berättelser studeras 

med grund i narrativ teori. Narrativ teori bygger på en socialkonstruktivistisk ansats där den sociala 

verkligheten består av de berättelser som vi berättar om andra, världen och oss själva (Riessman, 

2008a, s. 8). Människan är narrativ till sin natur, vi utvecklar tankar och föreställningar genom språket, 

genom att berätta om oss själva för varandra (Hydén, 1997, s. 9). Alla narrativ har en viss mening, 

poäng, som berättaren vill förmedla till sin mottagare (Bamberg, 2004), men även intervjuaren är 

närvarande i historien såsom medskapare och mottagare i ett gemensamt meningsutbyte och 

meningsskapande (Mishler, 1986, s. 53 ff.). För att kunna analysera poängen som föräldrarna vill 

förmedla i narrativet har vi valt att använda Labov och Waletskys (1967) modell om narrativets 

struktur. Modellens olika element har applicerats på narrativet för att analysera deras funktion och 

komma närmare vad intervjupersonen själv beskriver som berättelsens poäng. Efter att skuld och skam 

framträdde i föräldrarnas narrativ valdes Lewis (1971) teori om skuld och skam ut för att ytterligare 

belysa och särskilja dessa känslor och placera narrativen i ett större teoretiskt perspektiv. I uppsatsen 

kommer berättelse användas synonymt med narrativ. Nedan presenteras en närmare beskrivning av 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

  

3.1  Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen ställer sig kritisk till en positivistisk syn på världen och verkligheten. Vi föds 

inte in i en värld där vi genom objektiv betraktelse når alla insikter på egen hand (Burr, 2015, s. 2 f.). 

Redan innan vi börjar tala får vi berättat för oss hur världen ser ut, vi socialiseras in i de tankesätt och 

kategoriseringar som vi får från människor i vår omgivning. Eftersom vår syn på världen formas utav 

våra föreställningar och tolkningar går det inte att bedöma den “verkliga” världen skild från den 

konstruerade verkligheten. Vi bör således förhålla oss kritiskt till de företeelser vi anser givna i 

verkligheten då de är socialt konstruerade och kan ändras (ibid.). 

  

Språket står i centrum för skapandet av sociala konstruktioner (Burr, 2015, s. 52 ff.). Användandet av 

språk är vad som gör människan unik från andra varelser. Djur kommunicerar meddelanden med olika 

meningar men dessa tenderar att bära på samma mening i generationer, oberoende av vem som är 

avsändare. Filosofen Wittgenstein anses vara en av de som först ifrågasatte tanken att människans 



 

 

14 

språk och ord representerar verkliga ting. Istället ska ord förstås såsom kopplade till social praktik. 

Wittgeinsteins begrepp “language games” anger hur språket omgärdas av olika regler beroende på 

vilket sammanhang som avses, i likhet med spelregler i olika sporter. Olika mening tillskrivs orden i 

ett visst sammanhang i jämförelse med ett annat. Vissa ord saknar mening utanför sitt sammanhang. 

Det unika med människans språk är därför att det bär på skiftande mening beroende på person samt 

social, historisk och kulturell kontext (ibid.). 

  

Språket är det verktyg vi använder för att i interaktion med andra tolka och förstå vårt eget och andras 

handlande (Hydén 1997, s. 15). Burr (2015, s. 71 f.) menar att vi är beroende av språket för att 

tillskriva mening till våra handlingar och erfarenheter. Därför är språket även grunden för vår tanke 

vilket betyder att även vårt medvetande är en produkt av socialt samspel. Vårt själv blir på så sätt en 

produkt av det vi och andra förmedlar om oss själva (ibid.). 

  

3.2  Narrativ teori 
 

Mishler (1986, s. 118) menar att ett av de mest betydelsefulla sätt som människor begripliggör och ger 

mening till sina upplevelser är att organisera sina upplevelser i en narrativ form. . Givet den 

socialkonstruktivistiska utgångspunkten är narrativets funktion för berättaren att förmedla en viss 

mening, poäng, till sin lyssnare på ett så övertygande sätt som möjligt. Även tonart, intensitet, 

kroppsspråk, citat, direkt tal och vädjanden till lyssnaren kan användas för att förstärka berättelsens 

poäng (Mishler, 1986, s. 48; Riessman, 2008b, s. 67).  

  

Allt människor säger sker dock inte i narrativ form. Det finns många definitioner på narrativ men 

Riessman (2008a) menar att det som förenar dem är att det krävs “en konsekvent sammanlänkning av 

händelser eller idéer” (Phil Salmon, in press, citerad av Riessman, 2008a, s. 5, vår översättning). En 

grundläggande definition av narrativ kan sägas vara att händelser sammanlänkas enligt ett genomtänkt 

mönster i en enhet (Riessman, 2008a, s. 5). Utöver denna definition finns det ett spektrum av hur 

narrativ definieras beroende på disciplin. I forskningsfältet kan det urskiljas två ytterpunkter, där 

narrativ å ena sidan kan beskrivas som en begränsad enhet i en större berättelse, “ett längre och 

utvecklat svar till en enskild fråga” (ibid., s. 5). Inom språkforskningen är detta perspektiv på narrativ 

dominerande. Labov och Waletzkys (1967) modell om narrativets struktur ingår i denna inriktning (se 

asvnitt 3.2). I den andra änden av spektrumet finns synen på narrativ som “livsberättelse”, där flera 

berättelser sammanvävs och tolkas som delar av en helhet (Hydén, 1997, s. 20). Detta perspektiv är 

särskilt närvarande inom antropologin och etnografin där studiet av människors kultur och livsvärld är 

central (Riessman, 2008a, s. 5 f.).  
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Hydén (1997, s. 10 ff.) menar att i tidigare forskning har personliga berättelser setts som förvanskade 

versioner av verkligheten och forskarens uppgift har därför varit att validera berättelser för att komma 

sanningen så nära som möjligt. I och med att samhällsvetenskaplig forskning kommit att domineras av 

en mer socialkonstruktivistisk utgångspunkt har dock synen på berättelserna i sig och den interaktiva 

process vari de skapats börjat intressera forskningen. Forskarens roll är inte längre att stå bredvid som 

en objektiv granskare, studiet av hur intervjupersonen väljer att framställa sig inför forskaren och hur 

dennes reaktioner och frågor påverkar berättandet anses kunna ge viktig förståelse av intervjupersonen 

och dennes sociala verklighet i sig (ibid.). Mishler (1986, s. 74) menar att forskarens roll i skapandet 

av narrativ är tudelad. Forskaren är dels en lyssnare som tillåter att narrativet tar form genom att lyssna 

till intervjupersonens signaler och inte avbryta dennes berättande. Forskaren är även publiken till 

vilken intervjupersonen formulerar sin berättelse, den som intervjupersonen presenterar och 

framställer sig på ett visst sätt för. I intervjusituationen menar Mishler (1986, s. 53 ff.) att frågor inte 

ska ses som verktyg för att ge en visst förutsett svar. Dessa kan istället ses som del i en cirkulär 

process mellan intervjuare och intervjuperson där meningen i både fråga och svar skapas när de i 

samspel fortsatt försöker förstå meningen i det den andre säger (ibid.). I intervjusituationen försöker 

intervjupersonen förstå vad som efterfrågas och intervjuaren försöker förstå meningen i det som 

förmedlas.  

  

Riessman (2008, s. 31 f.) beskriver denna mottagaranpassning praktiskt i sin erfarenhet av att intervjua 

barnlösa indiska kvinnor. Historien, och det själv som konstrueras däri anpassades till henne som 

västerländsk kvinna. Med en annan mottagare, till exempel en landsman, skulle viss kunskap kunnat 

tas för given och anpassats efter andra kulturella normer eller spelregler (ibid.).  

 

3.2.1 Labov och Waletzkys modell om narrativets struktur 

Labov och Waletzky var lingvister vilka intresserade sig för hur människor i sitt berättande förmedlar 

sin poäng på ett övertygande sätt, det vill säga formen för berättandet (Eriksson, 1997, s. 145). I 

metodval (se avsnitt 4.1) förklarar vi närmare varför modellen är användbar även för att urskilja 

innehåll. 

  

Narrativ är enligt Labov och Waletzky (1967, s. 13 f.) en berättelse om en händelse från det förflutna 

som berättas i en kronologisk ordning. Ett viktigt kriterium är att berättaren ger sitt eget perspektiv på 

händelsen som förmedlas. Det är inte enbart ett händelseförlopp som ska presenteras utan det ska 

synas att berättaren genom sin gestaltning av händelsen vill förmedla narrativets poäng till lyssnaren 

(ibid.). Under slutet av 60-talet började Labov och Waletzky utforma en modell för att analysera 

narrativets olika delar, element. Labov vidareutvecklade sedan modellen på egen hand och den 
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nuvarande utformningen bestående av en beskrivning av narrativets sex element publicerades år 1971 

(Eriksson, 1997, s. 141). Varje element har en unik funktion. Genom att studera narrativets form kan 

en förståelse nås om hur berättaren förmedlar det som har hänt och hur denne vill att vi ska tolka det 

(Labov & Waletzky, 1967; Labov; 1971). Narrativets element förstås enligt Labov och Waletzky på 

följande sätt: 

  

Abstrakt 

Ett narrativ inleds vanligtvis med detta element: en kort sammanfattning. Det är vanligt att berättaren 

svarar på intervjuarens fråga med en sammanfattning av narrativet för att sedan ge mer ingående 

beskrivning. Ibland behöver intervjuaren ställa en följdfråga för att narrativet ska fortlöpa efter 

sammanfattningen. 

  

Orientering 

Detta element har som funktion att orientera lyssnaren genom att exempelvis ange vilka personer som 

var närvarande, vilken tid och plats händelsen äger rum. Oftast sker orienteringen tidigt in i narrativet. 

Alla narrativ innehåller dock inte detta element. Det är vanligt att orienteringen saknas i narrativ av 

mindre barn och personer som av olika anledningar har svårt att uttrycka i sig i sitt berättande. 

  

Komplicerande handling 

Ett narrativ består till största del av detta element: en serie meningssatser som för handlingen framåt. 

Detta är narrativets ”kropp”. För att kunna analysera vart narrativets tar sin början och var den kan 

anses vara avslutad är det avgörande att se till detta element. 

  

Värdering 

Narrativets poäng kan återfinnas genom att analysera detta element. Värderingen sker då berättaren 

antyder vad som denne vill förmedla med att just berätta detta narrativ. Detta element kan förekomma 

på flera ställen i narrativet. Det dock vanligt att värderingen finns mot narrativets slut. 

  

Upplösning 

Funktionen för detta element är att avrunda berättelsen. Upplösningen kommer vanligtvis efter 

värderingen. Om narrativets sista element är en värderingen kan det även ses som detta element. 
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Koda 

Detta element har som funktion att signalera att narrativet är slut. Genom att exempelvis säga ”Och det 

var det” eller binda ihop narrativet genom att föra tillbaka lyssnaren till nutid: ”Jag ser honom idag då 

och då” (Labov, 1972, s. 365, vår översättning). 

  

(Erikssons (1997) översättning av elementens namn)  

3.3  Lewis teori om skam och skuld 
 

Skuld och skam är två negativt laddade emotioner som uppstår till följd av liknande händelser (Lewis, 

1971, s. 42 ff.). De tenderar att talas om synonymt, men genom en teoretisk uppdelning av 

emotionerna kan en större förståelse för deras egenskaper och effekter skapas. Den grundläggande 

skillnaden mellan skam och skuld härrör till hur de förhåller sig till självet (Lewis, 1971, s. 30 ff.). 

Känslan av skam är kopplat till en direkt negativ värdering av det egna självet. Skuld är istället en 

negativ värdering av specifikt handlande eller brist på handling, således skilt från självet (ibid.). 

Tangney (1995) har beskrivit Lewis (1971) definition av skuld och skam utifrån en skillnad i de olika 

känslornas emfas: “Jag gjorde en fruktansvärd handling”, respektive “Jag gjorde en fruktansvärd 

handling” (Tangney, 1995, s. 117, vår översättning). 

  

Skam riktar sig enligt Lewis (1971, s. 35 ff.) direkt mot människans känsla av egenvärde. En person 

som känner skam känner sig därför ofta liten, maktlös och värdelös. Det felaktiga handlandet ses som 

en reflektion av ett otillräcklig jag. Skamfyllda personer betraktar sig själva mycket utifrån andras 

dömande ögon, både en verklig och en föreställd publik. Skammen väcker kontrafaktiska tankar 

riktade mot självet; “om jag inte vore så och så som person”, vilka inte leder till konstruktivt 

handlande. Istället leder skamkänslorna till en önskan om att fly eller gömma sig från det som väcker 

skamkänslor. De kan även resultera i ett aggressivt självförsvar, en ilska över att “åläggas” skam av 

den andre. Känslor av självhat med grund i skam kan riktas mot andra för att personen i sin känsla av 

maktlöshet återfå en känsla av kontroll (ibid.). Skam kan komma som en känslomässig reaktion även 

av våld och utsatthet. Skam blir då en respons på en annans övergrepp på den kroppsliga integriteten 

och nedvärdering av ens själv. Det egna självvärdet står under attack på grund av en annans kränkande 

handlingar (Lewis, 1971, citerad av Herman, 2007, s. 82 f.). 

  

Lewis (1971, s. 15 f.) beskriver hur skam kan gestalta sig i en terapisituation. Skammen är inte lätt att 

beröra eftersom berättandet i sig sätter igång skamkänslor. Skamkänslor förmedlas istället mer dolt, 
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till exempel i en tvärt avbruten berättelse följt av ett nervöst skratt eller nedslagna ögon. Skam kan 

även återfinnas i beskrivningar av en oproportionerlig ilska i förhållande till negativa händelser (ibid.). 

  

Skulden kännetecknas av ånger, samvetskval, anspänning (Lewis, 1971, s. 36, 42 ff.). Mycket 

tankekraft kan gå till att om och om igen tänka igenom det som gått fel, önska det ogjort och tänka på 

hur man istället skulle ha handlat i vissa situationer. Kontrafaktiska tankar rör sig kring handlandet: 

”Om jag ändå hade gjort/inte gjort så”. Då den negativa värderingen hålls utanför det egna självet är 

känslor av skuld mindre smärtsamma än känslor av skam. Eftersom skuld inte försvagar självet har 

den skuldtyngda personen större möjlighet att gå ur skuldkänslan med en konstruktiv vilja att reparera 

det skedda. Att erkänna sin skuld eller säga förlåt till en man felat mot kan vara en väg ur skulden 

(ibid., s. 42 ff.). 
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4 Forskningsmetod 

4.1  Metodval 
 

I studien har en kvalitativ forskningsdesign med abduktiv ansats valts. Eftersom studien ämnar 

undersöka fenomenet “barns våld mot föräldrar” utifrån föräldrars perspektiv, kommer kvalitativa 

intervjuer att användas som insamlingsmetod. Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) menar att det är den 

mest lämpade metoden att använda för att studera människors subjektiva upplevelser. För att 

ytterligare närma oss föräldrarnas upplevelser och meningsskapande har en narrativ metod valts 

(Riessman, 2008a, s. 11). Den narrativa utgångspunkten har genomsyrat forskningsprocessen olika 

steg, från insamling av empiri till dess bearbetning och analys där narrativ teori har tillämpas. 

 

Hydén (2014) beskriver, i sin artikel om “berättarfokuserade intervjuer”, att det finns i varje 

människas natur att berätta narrativ som förmedlar något om en själv. Genom att som intervjuare 

stanna kvar i informanternas berättande istället för att avbryta med en nästa fråga allt för fort, menar 

Hydén att komplexa, känsliga och svåråtkomliga erfarenheter kan förmedlas i form av ett narrativ. 

Men hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se avsnitt 4.3.1) har vi tillsammans med 

informanterna utforskat studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 430; Hydén, 2014). 

 

Fördelen med en narrativ analysmetod framför tematisering är att perspektiv på berättelsen kan fångas 

vilka missas i den senare (Riessman, 2008a, s. 89 f.). I tematisk analys dras samband mellan olika 

berättelser på grund av ett delat tema i innehållet. I narrativ analys analyseras narrativen i sin helhet 

med sin kontext vilket gör att skiftningar i hur stor betydelse intervjupersoner tillskriver en viss 

händelse kan fångas (ibid.). Även olika berättargrepp, kroppsspråk och tonfall ingår i 

kontextualiseringen, vilket bidrar till en djupare förståelse (Riessman 2008b, s. 67). Vi vill inte att 

berättelserna ska sammanlänkas utanför sin kontext, vi vill att de ska förstås genom sin kontext vilket 

för oss närmare dess kärna. Det ska dock förtydligas att en enkel tematisering (Braun och Clarke, 

2006) har gjorts av narrativen där dessa har delats in i kategorier i syfte att tydligt presentera 

narrativen utefter dess innehåll (se avsnitt 4.3.2). 

 

Vi har valt Labov och Waletzkys (1967) modell om narrativets struktur för vår narrativa analys. 

Modellen appliceras genom att narrativet delas in i element med olika funktion. Poängen med 

narrativet analyseras genom en sammanslagning av narrativets värderings-element (ibid.). Vi tror att 

formen för narrativet säger något om innehållet i sig men också att poängen, meningen som 
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intervjupersonerna vill förmedla framträder tydligare genom att varje element analyseras enskilt. 

Tillsammans med en kontextualisering av narrativen tror vi att analysmetoden kan bidra till en djupare 

förståelse för informanternas erfarenheter. 

 

Det är ett vanligt förhållningssätt inom kvalitativ forskning att slutsatserna dras ur empirin och att teori 

tillämpas först efter att empirin samlats in (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 238) Vi har valt att inte 

styra vår empiri-insamling med grund i teori utan inledde vårt arbete med ett öppet syfte. Dock går det 

inte att bortse från vår förförståelse av tidigare forskning samt erfarenheter från arbetsrelaterade 

sammanhang. Vi har således arbetat abduktivt; vi har haft en förförståelse vilken vi har utvecklat och 

fördjupat under forskningsprocessens gång. Denna process, abduktion, kan förstås som en ständig 

rekontextualisering eller nybeskrivning av det som betraktas utifrån att vår förförståelse förändras 

(Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson, 1997, s. 146 f.). Den abduktiva strategin kan sägas 

växla mellan induktion och deduktion, mellan att utgå ifrån informanternas utsagor och att tillämpa 

teoretisk förförståelse på empirin (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008b, s. 447 f.). Genom detta arbetssätt 

har det även varit möjligt att växla mellan att tolka materialet implicit och explicit, genom misstankens 

respektive tilltrons hermeneutik. Tilltrons hermeneutik innebär att tolkningar dras ifrån vad som sägs 

explicit i empirin, det som berättaren tycks vilja förmedla (Larsson et al., 2008b, s. 446 f.). 

Misstankens hermeneutik innebär att en mer kritisk tolkning, där mening tolkas ur materialet implicit, 

i tystnader och eventuellt dolda budskap (ibid.). Vi anser att en kombination av dessa 

undersökningslinjer är att föredra, för att kunna teckna en så komplett bild som möjligt av 

informanternas erfarenhet (Larsson et al. 2008, s. 448). Mishler (1986, s. 53 f.) menar att kärnan i 

narrativ metod är att jobba empirinära, att försöka förstå den mening som informanten vill förmedla. 

Detta val reflekteras inte minst i valet av Labov & Waletzkys (1967) modell som vi använt för att 

finna intervjupersonens mening, poäng. 

 

4.2  Urval och avgränsningar   
 

För att rekrytera studiens informanter har ett målinriktat urval använts. Bryman (2011, s. 434) menar 

att denna metod är fördelaktig att använda för få ett urval som stämmer överens med studiens 

forskningsfrågor. För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar har vi i enlighet med 

urvalsmetoden varit noggranna i urvalsprocessen och satt upp specifika kriterier för den grupp som vi 

har önskat intervjua (ibid.). Kriterierna som har styrt studiens urval har utformats genom att studera 

tidigare studiers definitioner och urvalskriterier (Eckstein, 2004; Cottrell, 2001 m.fl.). 
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De kriterier som har styrt studiens urval har varit följande: (a) Föräldern har vid fler än ett tillfälle 

blivit utsatt för fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och/eller materiellt våld av sitt barn (se närmare 

definition avsnitt 1.3). (b) Föräldern var primär omsorgsperson till barnet och bodde tillsammans med 

denne när våldshändelserna skedde. (c) Barnets våldshandlingar har varat under en längre period och 

skedde/kvarstod när barnet var tonåring och/eller vuxen. Denna avgränsning har gjort för att skilja 

våld från trots, då det senare kan ses som en utvecklingsfas i barnets liv (Stockholms läns landsting, 

2015). (d) Föräldern har fått någon form av professionell hjälp och befinner sig inte idag i ett akut 

skede. Detta kriterium har varit viktigt utifrån en etisk synpunkt. Det är viktigt för oss att föräldern är 

medveten om vad det innebär att samtycka till att bli intervjuad i en studie och att föräldrar som 

befinner sig i en våldsrelation i första hand kommer i kontakt med en professionell. Om föräldern har 

fått en viss distans till det den har varit med om, tror vi även att våra intervjuer kan leda till rikare och 

mer nyanserade berättelser (jmf. Larsson & Goldberg, 2008, s. 169). 

  

En bred sökning av studiens informanter har krävts givet våra sökkriterier. Samtliga kvinnojourer i 

södra och mellersta Sverige har kontaktas samt anhöriggrupper, t.ex. Nar-anon. Familjecentraler och 

habiliteringscentrum har besökts och informationsblad har satts upp på offentliga platser. Vi har även 

sökt informanter på internetforum vilket har visat sig vara det bästa sättet att komma i direkt kontakt 

med den grupp föräldrar som vi sökte. Genom Facebooksidorna/grupperna: “Fantastiska föräldrar 

NPF”, “Våld i nära relationer”, “Lågaffektivt bemötande”, “Föräldrar och barn” “Stöd föräldrar till 

barn med problem inom missbruk/kriminalitet/ADHD” fick vi kontakt med totalt åtta föräldrar. Av 

dessa sorterades hälften bort utifrån urvalskriterierna. Vi genomförde totalt fyra intervjuer men valde 

att ta bort vår första intervju från vårt datamaterial. Detta val gjordes eftersom vi under intervjun 

förstod att informantens situation inte passade in i urvalskriterierna på så sätt som vi trott inför mötet. 

Vi var mer noggranna med att fastställa att informanternas omständigheter stämde in på våra 

urvalskriterier innan intervjun med de tre senare intervjuerna.                

4.3  Genomförande 

4.3.1 Intervjuerna 

I litteraturen framhävs vikten av att planera och strukturera sina intervjuer på ett sätt som stimulerar 

till narrativ (Hydén, 2014). Därför valde vi att förbereda oss innan intervjuerna genom att studera 

narrativ intervjuteknik. Intervjuguiden utformades enligt en semistrukturerad modell, med teman och 

tillhörande frågor och förslag på följdfrågor med syftet att uppmuntra till ett vidareutveckla av 

intervjupersonens narrativ (se bilaga 1). Enligt Bryman (2011, s. 430) bidrar semistrukturella 

intervjuer till en förutbestämd struktur samtidigt som följdfrågor och en anpassning utifrån 

intervjupersonens utsagor inte utesluts. En viss struktur ansågs vara viktigt för att ge trygghet till 

informanterna under intervjusituationen (jmf. Rogers, 2013). Genom att noga bekanta oss med 
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intervjuguiden var tanken att få kontroll över intervjuns grundstruktur för att i sin tur kunna rikta full 

uppmärksamhet till det som informanten kommunicerar. 

  

Intervjuerna ägde rum på en plats som informanterna själva hade valt. Detta för att göra 

intervjusituationen så trygg som möjligt (jmf. Hydén, 2014). Valet av plats varierande: den första 

intervjun (Eva) ägde rum hemma hos personen, den andra (Vera) på personens arbetsplats och den 

tredje (Jennifer) på ett kafé. Intervjuerna varade mellan 1- 1,5 timme, en tidsram som vi från början 

presenterade och som vi höll oss till. I samtliga intervjuer kom avrundningen naturligt, efter en dryg 

timme kunde vi känna att energin började ta slut och att berättandet vid detta tillfälle kunde anses vara 

uttömt. Vid två av intervjuerna deltog vi båda vid intervjutillfället. Inför dessa intervjuer bestämdes 

vem av oss som skulle vara huvudansvarig för intervjun även om vi båda sedan var delaktiga under 

intervjun. Tanken med detta upplägg var att skapa ett naturligt samspel mellan oss alla tre och ta vara 

på att vi var två som kunde tolka och ställa följdfrågor på det som intervjupersonen sa, vilket Kvale 

och Brinkman (2014, s. 180) poängterar är viktigt för intervjuns kvalité. Vid en av intervjuerna (Vera) 

var det av praktiska skäl endast en av oss som närvarade. Dock bidrog detta till andra fördelar, 

exempelvis att samtalet fick en mer intim karaktär då den skedde mellan två personer. 

  

Hydén (2014) beskriver intervjuarens delaktighet i intervjun som en dans där det balanseras mellan 

olika grader av involvering. Som tidigare nämnts behöver intervjuaren ibland uppmuntra och utmana 

till ett berättande, men samtidigt är det viktigt, poängterar Hydén, att låta intervjupersonen få utrymme 

att utveckla sina narrativ med sina egna ord. Under intervjuerna har vi stimulerat till narrativ genom 

frågor som exempelvis: Vill du berätta om en händelse som har påverkat dig mycket? När 

intervjupersonen har nämnt en händelse utan att stanna upp vid den, har vi uppmuntrat berättandet 

genom frågor som: Vill du berätta om den händelsen eller Vill du ge en bild av det som hände i 

rummet?   

  

Utrymme till intervjupersonens eget utvecklade av narrativen gavs genom ett intensivt lyssnande som 

ofta medförde Mm-ljud och nickningar. Vi var här noga med att låta intervjupersonen själv avsluta sitt 

narrativ innan en följdfråga eller tolkning testades på det som hade sagts. Samtliga intervjuer spelades 

in och för att skapa en så naturligt situation som möjligt fördes inga anteckningar under intervjun.  

 

4.3.2 Bearbetning av intervjumaterialet 

Efter varje intervju skrevs det inspelade materialet ut i text. Kvale och Brinkmann (2014, s. 217 ff., 

224 ff.) beskriver att en transkribering av en ljudinspelning innebär en tolkning av det 

intervjupersonen förmedlar och att utskriften kan göras på ett mer eller mindre noggrant sätt vilket kan 

ha betydelse för hur den tolkas. Den första transkriberingen skedde så nära i tid som möjligt efter 
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intervjun för att lättare minnas vad som hände i rummet som citatet sades. Tonfall, gester och 

kroppsspråk som vi hade noterat skrevs ner samt våra egna reaktioner under intervjun (ibid.).  

  

Under en första genomläsning av materialet nedtecknades våra spontana kommentarer på det vi hade 

läst. Därefter valdes narrativ efter Labov och Waletzkys (1967) definition (se avsnitt 3.2.1 st. 1). Vi 

lyssnade igenom dessa narrativ ytterligare en gång och en än mer noggrann transkribering 

genomfördes på dessa. Pauser skrevs ut och avbrott i meningar markerades med tre punkter (...). 

Emotionella uttryck som skratt och gråt noterades även i utskriften. Narrativen analyserades sedan 

med hjälp av Labov och Waletzkys (1967) modell om narrativets struktur (se avsnitt 3.2.1 st. 2). 

Narrativens element markerades med olika färger vilka sedan analyserades skriftligt. I denna del av 

analysen låg fokus på att söka efter vad intervjupersonen ville förmedla med sitt narrativ, det vill säga, 

poängen med narrativet. De andra elementen har även haft en viktig betydelse för analysen. Hur 

intervjupersonen väljer att börja och avsluta narrativet samt presentera kontexten och handlingen ger 

oss en förståelse för hur narrativen förmedlades (ibid.). Efter den första analysen gjordes en enkel 

tematisk analys av narrativens innehåll i enlighet med Braun och Clarkes (2006) första steg. Vi fann 

att känslor av skuld och skam framträdde explicit men även implicit i informanternas narrativ. Ett 

medvetet val gjordes därför att fokusera på detta tema och vi omformulerade studiens syfte därefter. 

Narrativen analyserades med hjälp av Lewis (1971) teori om skuld och skam vilket passande för att 

ytterligare belysa dessa känslor i informanternas narrativ. Efter denna tillämpning gjorde vi ytterligare 

en enkel tematisk analys (Braun och Clarke, 2006) för att dela in narrativen i olika övergripande teman 

för att strukturera resultatet. Slutligen har vi omvandlat syftet och frågeställningar utifrån studiens 

resultat. 

  

4.4  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet   
 

Huruvida det går att tillämpa begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet på studier med en 

kvalitativ forskningsdesign har varit omdiskuterat. En vanlig kritik är att begreppen kommer från ett 

positivistisk kunskapsteoretisk synsätt och att de inte är lämpade för studier med kvalitativ 

forskningsdesign. Begreppen kan dock användas om de tillämpas i ett bredare perspektiv (Bryman, 

2011, s. 351; Kvale och Brinkmann, 2014, s. 295 f.). 

  

Reliabilitet handlar om empirins konsistens och tillförlitlighet. Ofta behandlar detta kriterium frågan 

om en studies resultat skulle kvarstå om studien skulle reproduceras vid en annan tidpunkt och av en 

annan forskare (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 295). Detta reliabilitet-test är utifrån vårt metodval 

svårt att tillämpa då studiens empiri produceras i ett samspel mellan forskaren och intervjupersonerna 
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och därför inte skulle kunna reproduceras identiskt på nytt (Mishler, 1986, s. 53 ff.). Ett sätt att 

undersöka reliabiliteten i kvalitativa intervjustudier kan enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 295) vara 

att se till förekomsten av ledande frågor under intervjusituationen. Frågor som “Berätta om en 

situation då du har känt skuld” har valts bort då dessa skulle leda berättelsernas innehåll för mycket 

(Hydén, 2014). Det går dock inte att bortse från interaktionen mellan intervjuaren och informanten och 

hur den påverkar berättelsen (Mishler, 1986, s. 54 f.; Riessman 2008a, s. 31 f.) (se avsnitt 3.2). I 

analysen av narrativen har detta därför iakttagits. Reliabiliteten påverkas även av hur transkriberingen 

och analysen har utförts. För att uppnå en så tillförlitlig transkribering som möjligt har vi båda lyssnat 

igenom narrativens ljudinspelning ett flertal gånger. En jämförelse av varandras tolkningar av 

materialet har även gjorts löpande under forskningsprocessen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 295 f.). 

  

Validitet handlar om ett resultats trovärdighet (Bryman, 2011, s. 354; Kvale och Brinkmann, 2014, s. 

296). I studier med narrativ metod menar Larsson et. al. (2008a, s. 38 f.) att trovärdigheten av 

narrativens tolkningar kan undersökas genom att se hur väl de går att härledas från en god empirisk 

bas, det vill säga, narrativ med ”täta beskrivningar”. Under våra intervjuer har sonderande frågor 

ställts för att få ett så rikt material som möjligt. I största möjliga mån har tolkningar av 

intervjupersonernas utsagor testas under intervjun, s.k. “member checks”, vilket även kan ses som en 

strategi för att öka validiteten (ibid.). Riessman (1993, s. 66) föreslår ett koherenskriterium för att testa 

narrativens tolkningar. Genom att undersöka hur väl tolkningen harmoniserar med den 

sammanhängande berättelsen kan trovärdigheten av tolkningarna bedömas. Under analysen av 

narrativen har vi återgått till transkriberingen av intervjun i sin helhet för att få en förståelse av 

narrativet i förhållande till informantens sammanhängande berättelse. I resultatdelen har vi valt att visa 

detta genom att även lyfta fram citat från informanterna utöver narrativen. Samtliga strategier för 

validering som ovan har presenterats sker genom att se till den empiriska bas som består av 

informantens subjektiva upplevelser och begrepp (tilltrons hermeneutik). Ett kritiskt undersökande av 

informantens utsagor är även nödvändigt för att öka ett resultats trovärdighet (misstankens 

hermeneutik). Att informanten och forskaren har olika tolkningar behöver inte betyda att forskarens 

tolkning är “fel”. Genom vår teoretiska analys av narrativen, utifrån narrativ teori samt teori om skam 

och skuld, har vi strävat efter en ökad trovärdighet av narrativens tolkningar (jmf. Larsson, Sjöblom & 

Lilja, 2008a, s. 40).     

  

Generaliserbarhet i statistisk bemärkelse kan inte bedömas i en studie med kvalitativ forskningsdesign 

med få informanter som ej slumpmässigt har valts ut. Däremot kan den naturalistiska och analytiska 

generaliseringsbarheten undersökas (Kvale och Brinkman, 2014, s. 310 f.). En naturalistisk 

generaliseringsbarhet har eftersträvas i studien genom att komma så nära informanternas 

svåråtkomliga erfarenheter som möjligt. Genom att sedan sätta dessa i ett sammanhang genom en 
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teoretisk förståelse har en ambition varit att resultat från studien även kan vara giltiga i andra 

sammanhang inom forskningsfältets ram (ibid.).   

   

4.5  Etiska överväganden 
 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har i denna studie tillämpats. Principerna ska ses som 

verktyg för att hjälpa till i avvägningen mellan forskningens samhällsnytta och individens rättighet till 

skydd och privatliv (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna ska inte ses såsom punkter som kan “lösas” 

utan vara ständigt närvarande i forskarens medvetande (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 106). I denna 

studie har föräldrar med mycket smärtsamma erfarenheter intervjuats. Det vore en omöjlighet att 

bedriva en studie liknande denna utan att ständigt ifrågasätta och implementera ett etiskt 

förhållningssätt.  

  

4.5.1 Informations- och samtyckeskravet 

Centralt för att ett samtycke ska anses etiskt försvarbart är att individen som samtycker har fått 

erforderlig information om studien för att veta vad den samtycker till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7 ff. ). 

Vi har i ett tidigt skede av kontakten med informanterna skickat ett informationsbrev med information 

om vår roll, formen för uppsatsen, studiens syfte, frivilligheten, anonymitet och hur materialet är tänkt 

att användas. Informationsbrevet har även varit bifogat i de flesta av våra annonser, för att signalera en 

öppenhet gentemot eventuella intresserade. I samband med intervjun har vi påmint om att 

samtyckeskravet gäller löpande, att medverkan kan avbrytas när som helst och att alla frågor är 

frivilliga att besvara (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9 f.). 

4.5.2 Konfidentialitets- och nyttjandekravet 

Eftersom att vi valt narrativ metod och därmed presenterar berättelser i sin kontext blir 

konfidentialiteten extra viktig. Det har varit viktigt att våra informanter känner sig trygga med att vi i 

såväl text som tal behandlar deras uppgifter med högsta aktsamhet. Det förtroendet har setts som en 

förutsättning för att informanterna ska våga lämna sina uppgifter i första hand.  

Personliga berättelser innehåller specifika detaljer som trots att inga namn nämns ändå kan identifiera 

personerna (Vetenskapsrådet, 2002, 12f.). Vi har redan i transkriberingen valt att ändra namn på 

personer och platser. I flera narrativ har vi även valt att ändra vissa specifika detaljer, då vi ansett att 

det funnits en risk att identiteten för både informanterna och deras barn annars skulle kunnat röjas.  
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Information har getts om att ljudupptagningen raderas så fort uppsatsen godkänts och att 

transkriberingen inte kommer att användas i annat syfte utan samtycke.  

4.5.3 Konsekvenser 

Vi har sett det som etiskt viktigt att inte intervjua personer som befinner sig i en akut krissituation (se 

avsnitt 4.2 Urval och begränsningar). I inledningen av arbetet tog vi för givet att det skulle upplevas 

som jobbigt för informanterna att berätta men under arbetets gång har vi breddat vårt synsätt. Vi delar 

Hydéns (2014) upplevelse av att även informanter som varit våldsutsatta generellt ser det som positivt 

att verbalisera svåra känslor och erfarenheter (ibid., s. 800).  

  

Rogers (2012) menar att det i ett forskningssammanhang kan uppstå makt-assymetrier där forskaren 

intar en expertroll med makt att definiera mötet. Informanten blir då ett objekt att studeras, inte en 

aktör. Vi tror att vi genom att arbeta abduktivt och med ett öppet syfte istället låtit våra informanter 

inkluderas i forskningsprocessen, där de har tillåtits vara experter vars kunskap vi är beroende av. Vi 

har samtidigt kunnat bidra med våra perspektiv på forskningsfältet och därigenom ge informanterna en 

känsla av att inte vara ensam, att bli satt i ett större sammanhang (ibid.). 

  

Utgångspunkten för narrativ teori, där mötet ses som en gemensam skapandeprocess kan i sig vara 

hjälpligt för att utjämna makt-assymetrier. Mishler (1986, s. 118 f.) menar att intervjutekniker som har 

syftet att stärka intervjupersonens makt gentemot intervjuaren handlar om att uppmuntra 

intervjupersonen att hitta och tala med sin egen “röst”. Om intervjusituationen öppnas upp är det 

därför troligt att intervjupersonen berättar narrativ. “Intervjutekniker som ger intervjupersoner högre 

egenmakt producerar också narrativa redogörelser” (ibid. s. 118, vår översättning). 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras narrativen under följande teman: Egen skuld; omedelbar och ständigt 

närvarande, Våldet som en attack på egenvärdet, Barnets skuld tätt sammankopplad med förälderns 

samt Skuldbeläggande från professionella förvärrar en redan svår situation. Dessa teman har 

framkommit efter en enkel tematisk analys enligt Braun och Clarkes (2006) första steg. Efter varje 

narrativ följer en analys utifrån Labov och Waletskys analytiska modell, Lewis teori om skam och 

skuld samt en tillämpning av tidigare forskning. Kortare citat från intervjuerna som ger en ökad 

förståelse av narrativens kontext kommer även presenteras i samband med dessa i de fall som det har 

varit relevant för analysen. Inledningsvis ges en kort presentation av informanterna: Eva, Vera och 

Jennifer. Samtliga namn är fingerade.  

5.1  Presentation av informanter 

 

Evas son Tobias var i tonåren första gången han utsatte henne för våld. Sedan dess har Tobias utfört 

våldshandlingar mot henne, sin pappa och personer utanför familjen. Våldet som har varit riktat mot 

Eva har varit fysiskt, psykiskt och materiellt. Tobias har slagit Eva fysiskt en gång, men hotet om att 

det kan ske igen har påverkat relationen. Inredning i hemmet har flera gånger slagits sönder. Eva 

beskriver hur hon i mycket anpassat sig efter Tobias för att undvika att han ska bli arg. Tobias kom 

med åldern att missbruka narkotika och välja en kriminell livsstil, vilket påverkat Eva negativt 

ekonomiskt och psykiskt, i form av oro och skuld över sonens våldsamma handlingar. Som vuxen fick 

Tobias diagnoserna autismspektrumtillstånd nivå 1 samt substansbrukssyndrom. Eva och Tobias har 

en god relation idag. 

  

Veras dotter Jessicas våldsamma beteende yttrades redan vid mycket ung ålder i form av kraftfulla 

utbrott. I en period strax före tonåren eskalerade utbrotten i allvarlighetsgrad och intensitet. Under 

nästan ett halvår skedde utbrotten varje dag flera timmar åt gången. Utbrotten yttrade sig i form av 

fysiskt och materiellt våld:Vera fick ta emot slag och sparkar och möbler och saker slogs sönder. 

Våldet beskrivs även som bitvis planerat där Jessica kunde säga till sin mamma att hon var lugn för att 

i nästa stund slå “något hårt” i huvudet på henne. Jessica fick som tonåring diagnoserna 

autismspektrumtillstånd nivå 1 och generaliserat ångestsyndrom. Med hjälp av medicinering samt 

anpassningar blev utbrotten färre och mer förutsägbara. Jessica bor med sin mamma och har idag en 

nära relation där de kan samtala om hennes problematik. 
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Jennifer och hennes son Emil har båda varit utsatta för våld i hemmet. Emil har bevittnat sin pappas 

våld mot sin mamma sedan han var liten. Jennifer valde att lämna sin man när han också började 

utsätta Emil för våld. Då var Emil i tidiga tonåren. Efter uppbrottet förändrades Emil beteende 

gentemot sin mamma. Emil blev våldsam mot Jennifer vilket yttrades i verbala kränkningar och hot 

samt fysiskt våld i form av knuffar och även slag vid några tillfällen. Efter uppbrottet fortsatte Emil ha 

kontakt med sin pappa och ofta hotade han sin mamma med att “hämta” honom. Jennifer beskriver det 

som att Emil tog efter sin pappa, att hon kunde se pappan i Emils handlingar. Emil har gått 

Socialtjänstens program: Aggression Replacement Training (ART) vilket Jennifer beskriver har varit 

till viss hjälp. Emil har även fått hjälp i form av en kontaktperson och Jennifer har varit i kontakt med 

en kvinnojour för att bearbeta det som har hänt.  

 

5.2  Egen skuld; omedelbar och ständigt 

närvarande  

 

“Vad är min del i mitt barns beteende?” är en fråga som informanterna har återkommit till i sina 

berättelser. Dessa tankar har explicit benämnts som “skuld” och de har introducerats tidigt i intervjun. 

Berättelser om den egna skulden har behandlats både som en känsla som uppstått i samband med 

dåtida händelser men även som någonting som trots att åren gått finns närvarande i nutid.  

  

Vera, vars dotter som från tidig ålder har haft våldsamma utbrott, ombes nedan att utveckla det hon 

själv tidigare i intervjun nämnt som att “hon tog på sig det (dotterns beteende) på sig själv”. Vera 

svarar genom att berätta om en specifik period i sitt liv som är förknippat med skuld:  

  

Intervjuare – Vill du utveckla det lite, att du tog det på dig själv?  

  

Vera – [...] Så jag var ju trött och ett spädbarn känner ju med alla sina sinnen, 

så jag utgick ifrån att hon känner att jag var ledsen, att jag på något sätt hade 

påverkat henne. Och sen när hon var 1,5 och vi flyttade till Karlstad för då 

bodde vi i Norrbotten, så blev jag sjukskriven för utmattningsdepression. 

Och då var jag så slut så att jag kunde inte... alltså jag kunde inte göra saker, 

jag sov all tid som jag hade och många gånger fick väl hon stå tillbaka 

liksom, att hon stod bredvid och ville leka och jag var bara trött och sur och 

bara “Nej, lek själv, jag måste sova” liksom. Jag var helt väck! Mycket på 

grund av sömnbristen liksom. Så att även om det kanske var sex månader 

som det var så, så är det klart att man som mamma tänker, att ja, jag har 

förstört mitt barn. Hon är rädd och hon är ångestfylld och det är mitt fel. 
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Vera inleder narrativet i överensstämmelse med Labov och Waletzkys (1967) element abstrakt. Hon 

gör en kort sammanfattning av vad som kan tänkas vara narrativets tema: skuld över att ha påverkat 

sitt barn med sitt eget mående. Efter sammanfattningen följer en orientering (ibid.), där lyssnaren 

orienteras i berättelsen genom en beskrivning av tid och plats. Detta narrativ utspelar sig under en 

längre period, sex månader, vilket hon i slutet av narrativet förtydligar. Vera för vidare handlingen 

(komplicerande handling, ibid.) med meningar och citat som ger en levande beskrivning av hur hennes 

depression påverkade hennes föräldraskap (Riessman, 2008b, s. 67). Avslutningsvis för Vera 

lyssnaren ut från narrativet (upplösning, ibid.) genom att flytta fokus från sig själv till ett 

konstaterande att de flesta mammor nog skulle tänkt som hon i den stunden: så är det klart att man 

som mamma tänker, att ja, jag har förstört mitt barn. Hon är rädd och hon är ångestfylld och det är 

mitt fel. Skuld yttrar sig enligt Lewis (1971) ofta genom att en skuldfylld händelse återupprepas i det 

egna medvetandet. En tolkning av poängen (värdering, ibid.) med narrativet, som är i linje med Lewis 

beskrivning av skuld, är att Vera vill beskriva en period som hon har återvänt till i sitt sökande efter en 

förklaring till sitt barns mående.  

  

Vera berättar med en öppenhet om en period som för en annan person skulle kunna tänkas vara svårare 

att blotta. Kanske kan en del av förklaringen till att Vera berättar om händelsen vara att hon upplever 

att intervjuaren har en viss förförståelse gällande neuropsykiatriska funktionshinder vilken yttrats 

under intervjun. Vera kände sig kanske på grund av detta mer trygg med att berättelsen skulle 

uppfattas rätt (jmf. Mishler 1986, s. 53f.). Lewis (1971) beskriver hur skamkänslor ofta kan vara svåra 

att verbalisera. En möjlig tolkning av att Vera kan berätta så ingående om situationen kan även vara att 

hon idag inte upplever den som lika skamfylld. Om hon trodde att det egna måendet var den primära 

förklaringsmodellen till dotterns beteende skulle hon kanske inte berätta på samma sätt. Denna 

tolkning kan härledas till senare i intervjun då Vera beskriver betydelsen av att Jessica fick diagnosen 

autismspektrumtillstånd nivå 1: 

  

För min del så var det ju att slippa bära hela skulden. Att för en gångs skull 

få känna att… att bära en mer adekvat skuld, alltså vad är min del i… i mitt 

föräldraskap. Alla föräldrar gör dumheter liksom “Okej, det här har jag 

gjort”, “Det här hade jag kunnat göra bättre”, men jag har inte kvaddat mitt 

barn, det är inte det jag har gjort […] 

  

Vera beskriver här hur diagnosen har varit avgörande för att avlasta en del av den egna skulden. 

Tidigare forskning av De Lange och Olivier (2004) där föräldrar till barn med en annan 

neuropsykiatrisk diagnos, Tourettes, intervjuades, beskrev föräldrarna känslor av skuld på ett liknande 

sätt. Även fast diagnosen hade varit till stor hjälp för förståelsen av barnets beteende beskrev 

föräldrarna en skuld kopplad till dem själva. Vera skjuter inte hela skulden ifrån sig trots diagnosen. 

Hon erkänner viss egen skuld, vilket enligt Lewis (1971) kan vara konstruktivt då det kan vara ett 
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första steg i en reparativ process. Vera har troligen uttalat sin skuld både för sig själv och andra vilket 

enligt Lewis (1971) kan leda till att skulden blir lättare att bära. Veras narrativ kan ses som en 

gestaltning av hur en förälder som blir utsatt för våld av sitt barn bär på en bestående skuld. En skuld 

som finns kvar trots att det akuta skeendet är förbi och att en annan förklaringsmodell till barnet 

agerande har uppmärksammas.  

  

I nästkommande narrativ beskriver Eva, vars son utsatt henne för våld, en avgörande händelse som 

fick henne att inse att hennes son hade ett våldsamt beteende: 

  

Intervjuare – Så det började med lite bråk i skolan, men när… kommer du 

ihåg när det blev en händelse då det blev mer allvarligt? 

  

Eva –  Ja, det var faktiskt den där kvällen då jag skulle gå på teater. Vi skulle 

gå på teater jag och min man och en polis ringde till oss och sa, undrade om 

jag visste var Tobias var någonstans. För att han hade varit så fruktansvärt 

arg och aggressiv mot polisen. Och polisen var en jättetrevlig polis så han 

bara ”Jag har aldrig träffat någon som är så aggressiv, så jag vill bara höra 

vad det är för mamma egentligen”. Ungefär så. Och jag visste inte att han var 

sådär aggressiv då. Det var det samtalet och den polisen. [...] 

  

Narrativitet inleds med en orientering (Labov & Waletzky, 1967) där Eva anger när på dygnet 

händelsen inträffade samt vad hon skulle göra senare på kvällen. Handlingen (komplicerande 

handling, ibid.) förs vidare genom en återberättelse av telefonsamtalet med polisen. Genom att citera 

polisen tillförs viktig information till handlingen: att Tobias har varit våldsam och att Eva ifrågasätts 

som mamma. Narrativet avslutats med en Koda (ibid.): Det var det samtalet och den polisen. Eva 

signalerar att narrativet är slut och anknyter till frågan som stimulerade narrativet.  

  

En tolkning är att poängen (värdering, ibid.) med narrativet är att Eva vill betona händelsens 

allvarlighetsgrad genom att tydligt beskriva hur en utomstående person reagerar kraftfullt på hennes 

sons beteende. Att personen som ringer till henne är polis och troligtvis sett en del aggressivitet 

tidigare förstärker allvarlighetsgraden i händelsen samt att han ställer sig frågande till henne som 

mamma. I ljuset av detta kan vi kanske även förstå hennes val av orientering (ibid.): Vi skulle gå på 

teater jag och min man. Orienteringen kan tolkas som en positionering gentemot oss, att hon säger 

någonting om sig själv som markerar vem hon är till skillnad från dels polisens uttalande och våra 

potentiellt dömande ögon.   
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De känslor som händelsen framkallar hos Eva vidareutvecklas efter narratives slut: 

  

Intervjuare – Vad tänkte du när du fick samtalet av polisen?  

  

Eva – Vad tänkte jag... Det är svårt när man har ett barn och man tänker att 

det inte mår bra. Det första var… Först blev jag arg, jag tänkte vad håller 

han på med? Sen blev jag orolig och sen kände jag jättemycket skuld, egen 

skuld [...] 

  

Eva beskriver att hon i stunden kände mycket skiftande känslor: ilska, oro och sedan skuld. Dessa 

känslor liknar de som beskrivits av föräldrar i studier av bland annat Luntz et al., (2002) och 

Edenborough et al., (2008). Föräldrar som blir utsatta för våld av sitt barn känner ofta en ilska över 

barnets handlingar samtidigt som det finns det en stark empati och oro för barnets välmående (ibid.). 

Eva betonar i slutet av citatet att hon kände egen skuld. Lewis (1971) menar att en person ofta i 

stunden kan känna en kombination av skuld och skam men att den ena av känslorna sedan tenderar 

att ta över. Även om Eva beskriver att polisen var jättetrevlig verkar hans ord: så jag vill bara höra 

vad det är för mamma egentligen gjort ett avtryck och kanske även väckt viss skam. Narrativet ger 

uttryck för den attityd av “motherblaming” som Jackson & Mannix (2004) funnit att professionella 

ofta ger uttryck för. Föräldern, särskilt mamman bär ansvaret för allt vad barnet gör, såsom 

aggressivt beteende i detta fall. Evas narrativ kan sammanfattningsvis ses som en gestaltning av hur 

skuld och/eller skam kan komma plötsligt som en reaktion på uppgifter om barnets välmående och 

beteende. 

 

5.3  Våldet som en attack på egenvärdet 

 

Samtliga informanter har berättat om att de har varit utsatta för fysiskt och psykiskt våld i olika 

omfattning. Det finns en vetskap om att barnet kan komma att utsätta dem igen vilket påverkar 

relationen och deras förhållningssätt till gränssättning. I följande del illustreras just hur denna rädsla 

och anpassning kan påverka samspelet mellan förälder och barn samt våldets omedelbara 

känslomässiga effekt. 

  

Jennifer, vars son är uppvuxen med våld och sedermera kommit att ta efter sin pappas våldsamma 

beteende mot henne, beskriver i följande narrativ hur sonens våld yttrar sig som ett ständigt test av 

hennes gräns: 
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Intervjuare - Hur känner du… du säger att det kan ha att göra med den 

situationen som han hade, att han hade sett våld och så vidare, men du 

berättar ändå att han har kan kalla dig väldigt hemska saker, vilket är 

psykiskt våld? 

  

Jennifer  –  Ja, men det gör han. Man säger ju inte “hora” till sin mamma, det 

gör man ju inte i den åldern. Eller att “jag ska slå ner dig” eller “du är sjuk i 

huvudet, kärringjävel” och ja men liksom så. Det gör man ju inte. Han 

liksom testar ju mig hela tiden. Det var ju som då när det var den där 

skolavslutningen med skosnörena, på eftermiddagen innan jag åkte ner till 

stan. Då satt jag ju ute i solstolen och då var det någonting att någon skulle 

sova över. Och jag bara ”Nej, Emil inte idag” ”Jo, snälla, snälla” ”Nej, Emil, 

ska ni sova över då får ni sova hos han” ”Det går inte ” ”Nä, men det går inte 

här heller inatt” För jag vet inte om jag skulle iväg och jobba natt eller vad 

jag skulle göra. Nä, han blev skitförbannad. Så började… Vi hade sånt här 

grus runt huset och då började han att kasta sån där småsten när jag ligger i 

den där solstolen. [Visar med händerna hur stenarna träffar henne] Och jag 

säger till honom flera gånger ”Snälla Emil sluta” Så sitter han där och testar 

mig. Så var grannen där ute och då tittar hon sådär på Emil och då vart han 

ju… ja då slutade han. Det är att han ska testa mig hela tiden och se vad 

långt jag går med det han gör, hela tiden är det så. Och det är jättejobbigt. Då 

känner jag, om jag liksom säger definitivt nej vad händer då?  

  

Narrativet stimuleras genom att intervjuaren testar en tolkning mot Jennifer: att hennes son har utsatt 

henne för psykiskt våld. Jennifer bekräftar tolkningen och väljer sedan att vidareutveckla 

beskrivningen av våldet genom att berätta om en händelse som visar på hur Emil har testat hennes 

gränser.  

  

Narrativet inleds med elementet abstrakt (Labov & Waletzky, 1967), då en mycket kort 

sammanfattning av vad hon senare ska berätta ges: Han liksom testar ju mig hela tiden. En orientering 

av narrativet (ibid.) görs därefter genom att placera in narrativet efter en annan händelse som hon 

tidigare under intervjun har berättat. Lyssnaren får genom detta en tydlig kontextualisering. Jennifer 

för handlingen vidare (komplicerande handling, ibid.) genom att spela upp en dialog mellan henne och 

Emil där han testar hennes gräns. Återberättelsen av dialogen ger en detaljerad beskrivning i realtid 

vilket förstärker berättelsen (Riessman, 2008b, s. 67). Detta grepp kan tänkas ha som syfte att 

levandegöra hur svårt det i hennes situation är att sätta gränser, då det leder till att situationen 

förvärras. Narrativet mynnar ut i en fråga (upplösningen, ibid.) vilket sammanfattar det underliggande 

hotet från sonen: Vad skulle hända om jag sa ett definitivt nej?  

  

Poängen (värdering, ibid.) med att berätta detta narrativ kan vara att Jennifer vill visa på sin utsatthet, 

att det finns ett överliggande hot som gör att hon inte vågar säga till sin son på skarpen. Narrativet 

måste förstås i sin kontext, där Jennifer vid flera tillfällen blivit utsatt för fysiskt våld av sin son. I en 
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annan kontext skulle kanske själva händelsen kunnat förstås annorlunda, som ett uttryck för ett olydigt 

barn som testar sin mammas gränser. Jennifers rädsla för att våga sätta gränser liknar den känsla av att 

ständigt “gå på äggskal” som har beskrivits av föräldrar till barn som utsätter dem för våld (Luntz et 

al, 2002, s. 97). 

  

Jennifer använder ordet jättejobbigt för att beskriva det som hennes son gör mot henne vilket är ett 

återkommande uttryck i intervjun. En vidareutveckling av uttrycket ”jättejobbigt” skulle ha varit 

intressant att utforska men när Jennifer får följdfrågor om att utveckla vad det är som är jättejobbigt 

ger hon inget svar. En tolkning som måhända kan vara felaktig är att sonens behandling framkallar det 

Lewis (1971) skulle definiera som skam hos Jennifer. Sonen ifrågasätter hennes värdighet genom att 

behandla henne som en person som inte förtjänar att bli lyssnad på. Det är inte hur hon ställer krav, 

hennes handlingar som ifrågasätts utan henne som person. Sonen testar på så sätt hennes känsla av 

eget värde vilket förklarar hur smärtsamt det är för Jennifer att beröra ämnet. Att sonen ändrar sitt 

beteende efter en blick från grannen men inte lyssnar till henne förstärker intrycket (ibid.). 

  

Emil beteende kan förstås utifrån tidigare forskning. I studien av Gallagher (2004a) påvisades att barn 

som under sin uppväxt har sett sin mamma utsättas för våld kan få en nedvärderande syn på henne. 

Synen på mamman som svag och maktlös gör det lättare för barnet att ta makt över hemmet och ställa 

sig över hennes auktoritet. Denna förklaring till Emils beteende tar även Jennifer upp själv under 

intervjun. Hon berättar att hon har läst studier på ämnet men att hon ändå har svårt att förstå hur 

hennes son kan ta över ett beteende från en person som har gjort honom så illa. Jennifers narrativ 

illustrerar hur hotet om våld kan påverka relationen till barnet i föräldrarnas vardag.  

 

Eva, som tidigare beskrev ett telefonsamtal som hon hade fått av polisen angående sin sons beteende, 

berättar nedan om en våldshändelse som inträffade senare samma kväll, en specifik händelse då Eva 

för första gången blir utsatt för fysiskt våld:  

  

Intervjuare 1 – Då den kvällen då... om vi... 

  

Eva – Ja, då satt vi ungefär såhär och åt en kvällsmacka, jag och Kamal och 

så kom Tobias hem, hemkörd av polisen och det var inte nåt kul att det… 

Och sen så ja så bara kom han upp och så tänkte jag, äsch jag håller inte på 

att tjata att han har druckit, nu gör vi en macka till honom. Så sitter vi här 

och har det lite trevligt eftersom Kamal var ute och hälsade på. Ja, och då 

bara slog det slint i huvudet på honom. Då… Han fick för sig att jag 

skrattade åt honom och så slog han mig. Han tog en ljuslykta och slog med 

all kraft [...] Här är ärret fortfarande [Pekar på ärret vid sin mun]. Och då 

blev jag bara chockad och Markus var liten och var där. Så det var bara 

hemskt. Men det har gått många år nu så det är okej. Men det var hemskt då. 

För jag blev jätterädd och Markus blev jätterädd och så blev jag jättearg.  
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Intervjuare 2 – Vart började det? Började det i rädsla eller började… 

  

Eva – Mm, rädsla och som snabbt blev ilska. Mm. Först blev jag jätterädd, 

chockad. Jättechockad, jag fattade ingenting. Det var som om vi satt och 

prata och som om någon av er skulle slå mig. Förstår ni? Jag var helt 

oförberedd…totalt oförberedd. Jag har aldrig blivit slagen, jag har aldrig 

varit med om att bli slagen. Det är liksom en märklig känsla, man tror inte 

det. Han slog mig så hårt också, jag visste inte om han hade slått ut tänderna 

på mig eller om, jag visste inte hur jag såg ut i ansiktet heller, det forsade 

blod. Sen var jag tvungen att vara lugn för Markus skull, han var ju så liten 

då. Och så var ju Tobias som galen och slog sönder hela lägenheten kan man 

säga. Tills hans pappa lyckades brotta ner honom och då var han så full så att 

han somnade. Då gick jag och ringde polisen som kom tillbaka. För de hade 

kört hem, så vände de och körde tillbaka. 

  

Citatet består av två sammankopplade narrativ i Labov och Waletzkys (1967) mening. Det första 

narrativet uppkommer då intervjuaren leder Eva tillbaka till kvällen som hon tidigare i intervjun har 

börjat berätta om. Eva gör en orientering (Labov & Waletzky, 1967) där narrativets aktörer 

presenteras. Hon placerar oss i rummet: Ja, då satt vi ungefär såhär och åt en kvällsmacka. 

Handlingen kompliceras (ibid.) i en kronologisk beskrivning av händelseförloppet. Eva förstärker 

berättandet genom att samtidigt använda ett tydligt kroppsspråk. Hon visar hur de satt, hur Tobias slog 

henne och pekar på ärret som finns kvar efter slaget. Intrycket är att Eva vill levandegöra berättelsen 

för oss för att ge oss en djupare förståelse av vad som hände (Riessman, 2008b, s. 67). Narrativet 

avslutas med en upplösning (ibid.) där Eva beskriver situationen som hemsk och sina känslor i orden 

jätterädd och jättearg. 

  

Det andra narrativet uppkommer då intervjuaren ber Eva utveckla de känslor hon nämnt 

i upplösningen (Labov & Waletzky, 1967). Narrativet har ingen startpunkt utan Eva går rakt in i 

handlingen (komplicerande handling, ibid.) genom att utförligt beskriva de känslor som slaget väckte 

hos henne. Narrativet avslutas genom att anknyta till inledningen av det första narrativet som inleddes 

med att Tobias blev hemkörd av polisen. Upplösningen (ibid.) blir att Eva beskriver att hon ringde 

polisen igen: De hade kört hem, så vände de och körde tillbaka. 

  

Poängen (värdering, ibid.) med Evas narrativ i sin helhet kan tolkas vara att Eva vill markera 

absurditeten i händelsen. Eva förstärker intrycket genom att göra en jämförelse med hur vi är 

placerade i intervjusituationen: Det var som om vi satt och prata och som om någon av er skulle slå 

mig. Förstår ni? Tidigare forskning av Edenborough et al. (2008)  har visat att föräldrar till barn som 

utsatt dem för våld gärna förminskar allvaret i de handlingar de varit utsatta för. Detta på grund av 

skam för att framstå som dåliga föräldrar. Evas narrativ står i kontrast till detta då hon snarare än att 
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förminska är angelägen om att förmedla allvaret i situationen både i innehåll och i sitt kroppsspråk. 

Det märks även i hur Eva berättar att hon har berättat denna historia förut och har reflekterat över 

händelsen många gånger, vad som hände och vad hon tänkte. Historien formuleras troligtvis inte för 

första gången, vilket visas genom att Eva inte tvekar utan berättelsen flödar fram på ett genomtänkt 

sätt. 

  

Eva säger själv senare i intervjun följande angående sitt förhållningssätt till det som hänt: Jag har 

tänkt att jag måste prata om allt, alltid. Jag gömmer aldrig någonting, jag pratar om allting. Hela 

tiden. Kanske har det att berätta varit ett sätt för Eva att komma vidare och bearbeta det hon har varit 

med om. Eva beskriver att hon aldrig varit med om att bli slagen och att detta drabbade henne hårt. 

Fysiskt våld är en kränkning av den kroppsliga integriteten vilken hos den som är utsatt kan orsaka 

skam (Lewis, 1971, citerad av Herman, 1992, s. 82 f.). En kanske alltför långt dragen tolkning är att 

Evas reaktion delvis bestod av skam, en kränkning av egenvärdet, men att denna blivit kortvarig på 

grund av hennes beslut att berätta Lewis, 1971). Evas historia visar hur drabbande det är att bli utsatt 

för fysiskt våld och hur en fruktansvärd upplevelse kan inpräntas i ens minne.  

5.4  Barnets skuld tätt sammankopplad med 

förälderns 

Studiens informanter har uttryckt hur deras främsta mål som förälder är att se till att deras barn är 

välmående. Barnets våld beskrivs främst av föräldrarna som ett uttryck på att barnet inte mår bra. 

Barnets uttryck för egen skuld kan därför enligt föräldern ses som missriktad.  

Jennifer och hennes son har båda varit utsatta för våld av sonens far. Hennes son kom att ta efter 

faderns beteende efter att föräldrarna separerat. Jennifer berättar nedan om hur hon hanterade att höra 

om sin sons skuld. Innan narrativet börjar förlägger Jennifer händelsen till en tid efter ett tillfälle där 

Emil slagit henne och därefter flyttat till sin pappa. Hon har sökt men inte fått kontakt med Emil sedan 

händelsen. Sten är anställd på en fritidsverksamhet som Emil brukar gå till: 

Intervjuare – Du berättade innan att du känner att Emil känner skuld… 

Jennifer – Ja, det gör han ju... 

Intervjuare – Hur hanterar du det? 
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Jennifer – Jag blir ledsen att han gör det… [...] Och så kontaktade jag 

Sten och sa att jag måste komma ner och prata, berätta hur det var 

hemma. ”Ja, Emil har ju varit här någon gång och sådär” och så åkte jag 

ner och pratade med han. Och han sa ju det att Emil är inte alls den här 

killen som han brukar va, han märkte på Emil att det var någonting. Då 

hade Emil varit hos honom, två dagar innan jag var där och då sa han att 

”Jag har hälsningar från Emil”, sa han till mig. Jag bara ”Ja...”. ”Det är att 

han älskar dig och han säger förlåt” Och då vart jag liksom såhär… 

jätteledsen… och kände... [börjar gråta]. Då kände jag bara liksom varför 

kommer han inte bara hem då? Varför söker han förlåtelse för, det måste 

ju vara den där händelsen och så fick hans pappa honom att driva det 

vidare som en polisanmälan och liksom så… Så jag vet ju innerst inne att 

han känner skuld så, för det han gör… fast hans pappa då är… Att bara 

höra det där att han älskar dig och han söker förlåtelse. 

Jennifer börjar narrativet med att göra en sammanfattning (abstrakt, Labov & Waletzky, 1967) av 

narrativets fortsättning genom att benämna sin initiala känsla inför att sonen känner skuld: sorg. 

Jennifer gör en orientering (ibid.) där hon sätter narrativet i ett tidsperspektiv, beskriver aktörerna och 

platsen för samtalet. Handlingen förs vidare (komplicerande handling, ibid.) med hjälp av direkt tal 

vilket hon även gör genomgående i intervjun (Riessman, 2008b, s. 67). En tolkning är att Jennifers 

poäng (värdering, ibid.) med narrativet är att förmedla att både hon och Emil är offer i situationen till 

följd av Emils pappas handlingar och att det finns en stark kärlek mellan dem. Narrativet kan sägas 

gestalta en förälder som har blivit utsatt för våld av sitt barns starka vilja att förlåta och försonas med 

sitt barn: Då kände jag bara liksom varför kommer han inte bara hem då? 

Vid orden: Han älskar dig och han säger förlåt blir Jennifer emotionellt drabbad i sitt berättande. Den 

sorg som Jennifer i narrativet beskriver inför sonens skuldkänslor kan kanske förklaras med att hon 

dels anser att skulden var missriktad men kanske främst att hon känner stark kärlek och empati för sin 

son och inte vill att han inte ska må dåligt. Tidigare forskning har visat att föräldrar ofta gör allt för att 

deras barn ska må bättre. Detta kan uppvisas genom att föräldrarna försöker skydda barnet från 

skulden över det våld som de har utsatt föräldern för. Föräldrar i Luntzs et al., (2002) studie beskrev 

en rädsla för att barnets självkänsla skulle skadas och att barnet skulle må ännu sämre om andra skulle 

få reda på vad som skedde hemma. Att minimera våldshandlingarnas allvarlighetsgrad har även visat 

sig motiveras av att föräldrarna vill minska barnens känsla av skuld (Edenbourogh et al., 2008). Det 

finns en frånvaro i Jennifers berättelser om Emils egen del i de handlingar han utsätter henne för vilket 

kan tolkas som att Jennifer vill skydda sin son. I Jennifers narrativ återfinns en stark känsla av empati 

för sin son. I studien av Edenbourogh et al. 2008 uttryckte föräldrar som blivit utsatta för våld av sina 

barn en ambivalens mellan att känna hat och empati gentemot sina barn men någon sådant återfinns 

inte här. 
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Även om fadern både i narrativet och under intervjun som helhet utpekas som den rättmätiga 

skuldbäraren berättar Jennifer senare i intervjun om sin egen känsla av skuld i det som Emil har varit 

utsatt för: Han har varit med om väldigt mycket. Tyvärr. Och det mår jag jättedåligt över idag, hur jag 

kunde tillåta det… att det blev så. Detta kan tolkas som ett uttryck för skuld i Lewis (1971) mening. 

Jennifer ger i citatet uttryck för att hennes egna handlingar eller brist på handlande, hur jag kunde 

tillåta det, har ett samband med att sonen påverkats negativt av situationen i hemmet. Kanske kan det 

därför tänkas att Jennifer påminns om denna skuld när sonen ger uttryck för att må dåligt, både i våldet 

och i hans uttryck för skuld. På samma sätt kan det tänkas att sonens uttryck för kärlek gentemot 

henne verkar skuldlindrande. 

Barnets uttryck för skuld tenderar således att öka eller påminna föräldern om sin egen skuld. Det 

centrala i informanternas berättelser är dock kärleken till sitt barn och viljan att fortsätta kämpa för en 

bättre relation, vilket tydligt gestaltas i detta narrativ.   

5.5  Skuldbeläggande från professionella förvärrar 

en redan svår situation  
  

Ett viktigt tema har varit föräldrarnas berättelser om hur de har blivit bemötta när de sökt professionell 

hjälp. Informanternas berättelser om professionellas bemötande speglar en syn på föräldrar som 

ansvariga för barnets beteende. De narrativ som här presenteras ger en bild av hur detta synsätt kan 

påverka föräldrars upplevelse av skam och skuld. 

  

Vera, vars dotter utsatt henne för våld, berättar tidigt i intervjun att hon har haft kontakt med Barn och 

ungdomspsykiatrin på grund av sin dotters våldsamma beteende. Detta följs upp i narrativet nedan: 

  

Intervjuare – Vill du beskriva hur den kontakten såg ut... från början? 

  

Vera – […] Jag vet inte vad jag ska säga om det. [Paus] [...] Det hon ville var 

egentligen att förklara för mig varför jag hade förstört mitt barn. För att hon 

sa att min dotter hade anknytningsproblematik och att hon hade ångest och 

att det var jag som behövde hjälp i princip. Och alla de här beskrivningarna 

som jag försökte lägga fram, att det fanns en större problematik kring det 

här, det var liksom inte bara ångest utan det fanns mer saker, det slog de bort 

totalt. Sen så blev vi hemskickade och så eskalerade ju utbrotten och det blev 

bara värre och värre och till slut så ringde jag en gång till akuttelefonen för 

att jag bara förstod inte hur jag skulle hantera… Jag var ensam hemma och 

Jessica låg på golvet och hängde i tänderna i min ankel [gör ett grepp om 

ankeln med sin hand]. Alltså hon hängde, jag gick med henne liksom i 

tänderna, alltså det är så... det är det här jag menar med skräckfilm, det är 
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sånt där som Jack Nicholson… Alltså det händer inte... Och jag bara grät och 

grät och tänkte “Jag bemästrar inte det här med, det här går inte, det här är 

jätteilla, vi måste ha hjälp nu, det är bråttom liksom!” Så jag ringde till akut-

telefonen och fick just den här psykologen på tråden och jag grät och sa att 

det här går inte och hon är jättevåldsam och hon mår jättedåligt och hon 

hänger liksom i anklarna på mig och det blöder och jag fungerade inte längre 

som mamma och allt bara blööö... allting kom ut och så svarade hon mig: 

“Jaa och du har inte provat att sätta på en film”... [paus] På den nivån var 

min kontakt med BUP liksom. [...] 

  

Vera tvekar först i vad hon ska säga men svarar sedan på frågan med en sammanfattning (abstrakt, 

Labov & Waletzky, 1967) av narrativet: Det hon ville var egentligen att förklara för mig varför jag 

hade förstört mitt barn. Vera beskriver närmare vilken skuld som psykologen tillskrev henne och hur 

psykologen slog bort alla alternativa förklaringar. Vera gör en orientering (ibid.) och beskriver att hon 

var ensam med Jessica vid tillfället för den akuta situationen. Detta kan tänkas ha varit avgörande för 

hennes desperation då hon inte hade någon annan att vända sig till för hjälp. Vera förstärker 

allvarlighetsgraden av situationen genom att jämföra den med en skräckfilm. Det är en liknelse hon 

återkommer till ett antal gånger under intervjun när hon talar om våldet vilket förstärker absurditeten i 

situationen. Narrativet avslutats med att Vera binder ihop berättelsen (upplösning, ibid.) med att 

konstatera: På den nivån var min kontakt med BUP liksom...  

  

Poängen med narrativet (Labov & Waletzky, 1967) kan vara att Vera vill förmedla allvaret med 

situationen och de starka känslorna som uppstod när hon bad om hjälp men inte blev trodd. En viktig 

komponent för förståelsen av Veras narrativ är hur hon berättar, handlingen förstärks genom Veras 

kroppsspråk och sätt att tala (Riessman, 2008b, s. 67). Vera beskriver sin desperation i situationen med 

hög intensitet och med ett levande språk. När Vera kommer till psykologens svar på denna desperation 

förmedlas känslan av att luften går ur henne, det tar stopp i berättelsen. Hennes oro blir inte tagen på 

allvar.   

  

Psykologens bemötande i Veras narrativ kan tänkas peka på liknande tankegångar som de 

professionella yttrade i en brittisk intervjustudie av Nixon (2012). Studien visar att föräldrarna i hög 

grad beskylls för sitt barns beteende vilket även återspeglats i forskning av Jackson och Mannix 

(2004). Nixons (2012) studie visade även att det finns en stor kunskapslucka bland professionella 

kring problematiken vilket författaren anger som en möjlig anledning till att hjälpsökande föräldrars 

oro inte tas på allvar. Kanske var bemötandet i Veras fall en fråga om okunskap från psykologens sida. 

  

Vera beskriver senare i intervjun hur det att inte bli trodd påverkade henne väldigt negativt:  
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[…] det är ju en del av det att när man utsätts för våld av sitt barn så 

väcks det ju massa konstiga dubbla känslor i en. Om man samtidigt inte 

får hjälp och inte blir trodd, utan väldigt skuldbelagd, så blir det ännu mer 

konstiga känslor i en… Man får liksom på nåt sätt slåss på alla håll 

samtidigt. Och det är nästan värre att inte bli trodd än att hantera själva 

situationen. 

  

Veras beskrivning kan tolkas utifrån Lewis (1971) teori om skuld och skam. Såsom nämnts tidigare 

beskriver Vera att hon själv kände skuld över hennes barns beteende och mående. Hon förmedlar att 

hon trots det aldrig kände att hela felet var hennes. Bemötandet från psykologen fick Vera att känna 

mer skuld då hon ålade Vera hela skulden för beteendet. Vera skulle här lika gärna kunnat besvara 

bemötandet med att känna skam och kopplat den negativa värderingen till sin person, med negativa 

konsekvenser som följd. Lewis (1971) beskriver hur skam kan få en hämmande effekt då självet 

försvagas. En effekt av skam skulle kunna vara att Vera backat och försökt dölja situationen istället för 

att fortsätta kämpa. 

  

Även Eva, vars son började uppvisa ett våldsamt beteende i tonåren berättar under sin intervju om 

kontakten med professionella. Efter att sonen slagit både henne och en person utanför hemmet fick han 

och Eva familjebehandling via Socialtjänsten. Efter att på egen hand försökt hjälpa sin son utan 

resultat beskriver Eva att hon var villig att testa det som behandlarna trodde var bra, att arbeta med 

Tobias skuld: 

  

Intervjuare – Hur kunde ett möte se ut? Du började säga att du skulle 

erkänna allt du hade gjort?  

  

Eva – Ja… 

  

Intervjuare  – Vad hade de för perspektiv på er relation? Vad trodde de var 

fel? 

  

Eva – Nä, deras idé var att man skulle som förälder skuldavlasta. De tyckte 

då att Tobias hade så mycket skuld eftersom han hade skadat mig. Och skuld 

är inte bra. Och det håller jag med om. Och så tänkte jag att det är bättre att 

jag bär all skuld som förälder, att jag tar på mig den, för att han ska kunna bli 

fri och leva vidare. Så uppfattade jag det. Och då tog jag på mig all skuld då, 

om det kan göra honom hel. Och det gjorde jag också då. Men... under de 

samtalen var det ungefär så.   

  

Eva börjar med att svara på frågan genom att sammanfatta (abstrakt, Labov & Waletzky, 1967) 

narrativet genom att förklara att behandlingen gick ut på att föräldern ska skuldavlasta barnet. Hon för 

snabbt vidare lyssnaren i handlingen (komplicerande handling, ibid.); behandlarna ansåg att Tobias 

behövde befrias från skulden över att ha utsatt sin mamma för våld och att Eva som förälder skulle ta 
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på sig skulden för sitt barns mående. Eva berättar mer ingående om detta senare i intervjun: Jag gjorde 

precis som de sa. Jag bad om ursäkt, man skulle säga, allting i livet som man hade gjort som var dumt 

och... Upplösningen (ibid.) av narrativet följer med en återknytning till svaret i orden: det var ungefär 

så. Poängen med narrativet (värdering, ibid.) kan vara att Eva vill förmedla en berättelse om 

självuppoffring, att hon som förälder gjorde allt för att hennes son skulle må bra även om det innebar 

att hennes skuld blev större.  

  

I jämförelse med den diskurs som finns kring våld och skambeläggande när det gäller vuxna framstår 

dock denna behandlingsmetod som mycket uppseendeväckande. Skulle Tobias i detta narrativ bytas ut 

mot en vuxen partner skulle det antagligen ses som oerhört stötande att en våldsutsatt skulle behöva ta 

på sig skulden för en våldshändelse. Detta visar på hur komplex situationen blir när det handlar om ett 

barn som utövar våld mot sin förälder. Denna komplexitet sätter Edenborough et al. (2008) ord på 

genom att beskriva att föräldern som blir utsatt för våld har dubbla positioner, den som barnets 

beskyddare och som offer. Föräldrarollen gör att föräldrar både vill och förväntas ta ansvar för barnets 

handlingar och mående. I Evas narrativ framstår detta ideal som tydligt både i hennes egen förklaring 

samt gällande behandlarnas inställning.  

  

Mishler (1986, s. 53 ff.) anför hur intervjusituationen är en cirkulär process där mening, svar och 

reaktioner formas i ett samspel. Här kan diskuteras hur de frågor som ställts och de reaktioner som 

intervjuerna gett på just Evas beskrivningar av behandlingssituationen påverkar Evas resonemang. 

Dock berättar Eva innan intervjun att hon vill berätta om sina erfarenheter i hopp om att andra familjer 

i framtiden ska få bättre hjälp, vilket indikerar att hon själv har kritiskt reflekterat över den hjälp hon 

har fått.  

 

Att vi som författare till studien studerar till socionomer har uttryckts vara en viktig anledning till att 

föräldrarna valde att delta i studien från början. Det kan tänkas att föräldrarna berättar om de negativa 

erfarenheterna i syfte att vi ska lära oss något som vi kan föra vidare genom vår uppsats och i vårt 

kommande yrke.  

  

Avslutningsvis presenteras Evas ord om hur hon idag ser på professionellas syn på föräldrar till barn 

med olika beteendeproblem:  

  

Och jag tänker nu efteråt när det har gått så många år, att det är en sån där 

konstig bild man kan ha när man jobbar med människor, att man tror att det 

alltid är föräldrarnas fel. Jag tror att det är ett samspel och jag tror att det 

också är väldigt mycket som kan gå fel. Oavsett om man är en bra eller dålig 

förälder. Mm.  
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6 Diskussion 

6.1  Diskussion av resultat och analys 
Studiens syfte har varit att undersöka fenomenet barns våld mot föräldrar utifrån tre föräldrars 

perspektiv. Vi har särskilt utforskat hur skuld och skam gestaltar sig i föräldrarnas berättelser.  Studien 

har visat att föräldrar som har blivit utsatta för våld av sitt barn beskriver att de sökt orsaker till 

beteendet i sitt eget handlande. Skuld beskrivs vara bland de första känslorna som uppstår när en 

förälder blir varse om barnets våldsamma beteende. I berättelserna gestaltas den egna skulden som 

något som är bestående och ständigt närvarande fastän tid har gått och andra förklaringsmodeller till 

barnets beteende har presenterats. Ett annat resultat från studien är att det våld som barnet utsätter sin 

förälder för kan sägas vara förenat med rädsla och känsla av skam, förödmjukelse. Barnets våld kan 

sägas kännas som en attack mot förälderns känsla av egenvärde. Föräldern kan bli ifrågasatt av sitt 

barn och förlora den kontroll de som förälder tidigare har haft. Resultatet visar även att barnets skuld 

är tätt sammankopplad med förälderns. Det främsta målet för föräldern beskrivs vara att trygga barnets 

välmående oavsett vad barnet har utsatt föräldern för. För detta mål förefaller föräldern vara villig att 

förlåta och avlasta barnet från skulden för deras handlingar. Ett sista resultat är att föräldrar upplever 

att professionellas ensidiga bild av problematiken som avhängig föräldrarnas brister påverkar 

föräldrarna negativt i en situation som redan är svår och fylld med skuld. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat visar att föräldrar som blir utsatta för våld av sitt 

barn känner starka känslor av skuld och skam vilket påverkar dem på flera sätt. Ett erkännande av en 

adekvat skuld kan leda föräldern i en konstruktiv riktning och skapa en vilja att hjälpa barnet ut ur det 

negativa beteendet vilket kan ses som positivt (jmf. Lewis, 1971). Dock kan en oproportionerlig skuld 

och känslor av skam slå hårt mot föräldern och göra så att barnet och föräldern får än mer svårt att 

komma ur den destruktiva relationen (ibid.). Att våra slutsatser är baserade på endast tre föräldrars 

berättelser kan ses som en begränsning. Vi är medvetna om att vi eventuellt skulle ha kunnat få 

ytterligare aspekter på fenomenet om urvalsgruppen hade varit större. Likväl menar vi att vi genom 

studien har lyckats fånga viktiga aspekter av hur fenomenet kan förstås ur föräldrarnas perspektiv, 

vilket kan vara värdefullt för det sociala arbetet och i synnerhet i det sociala arbetet med familjer. 

Skulden och skammen i föräldrarnas berättelser ställer oss frågan om professionella inom det sociala 

arbetet idag lyckas bemöta föräldrar i denna situation och hjälpa dem att sortera dessa känslor eller om 

föräldrarnas upplevelser kommer i skymundan? För att bryta barnets negativa beteendemönster kan 

tänkas att föräldrarna behöver få berätta fritt om sina erfarenheter och känslor sprungna ur dessa. I 
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studien hade ingen av informanterna blivit erbjudna enskilda samtal utifrån den situation de befann sig 

i. Det kan tänkas att det kanske skulle vara en idé att i likhet med andra former av våld i nära relationer 

erbjuda den våldsutsatta samtal som specifikt handlar om dennes behov och situation. Detta 

förhållningssätt behöver inte utesluta att barnet får hjälp och att problematiken från barnets perspektiv 

undersöks. Tvärtom kan kanske föräldern genom att få möjlighet att bearbeta sina känslor stärkas i sitt 

föräldraskap och på så sätt vara en än mer positiv kraft i förhållande till barnet. Genom att tidigt 

uppmärksamma föräldrarnas utsatthet och validera deras känslor kan kanske en förändring nås lättare. 

För att genom ett barnperspektiv kunna hjälpa barnet måste det kanske därför även förenas med ett 

föräldraperspektiv. Både för förälder och barn vore det förödande om föräldraperspektivet först iakttas 

när barnet blivit äldre och våldet grövre och skydd ifrån barnet är den enda vägen ut. 

En annan fråga som har slagit oss utav resultatet är vad som är en bra förälder. “Vad är en bra eller 

dåligt mamma?” är en fråga som har varit central hos informanterna. För att förstå studiens resultat 

tror vi att det även är nödvändigt att blicka uppåt och se vilka rådande normer det finns i samhället. 

Föräldraskapet, och särskilt moderskapet är omgärdat av många normer och föreställningar (jmf. 

Jackson & Mannix, 2004). Det är därför vanligt att som förälder känna ett misslyckande för allt som 

inte är som normen. Olika grader av skuld och skam i sitt föräldraskap är således något som de flesta 

föräldrar måste hantera. Som vår informant Eva uttrycker det sista citatet är det “mycket som kan gå 

fel” som man som förälder inte kan kontrollera. Därför är det viktigt att professionella försöker 

bedöma varje familj individuellt och inte vara så snabba att dela in föräldrar i bra respektive dåliga 

föräldrar. 

6.2  Resultat i relation till tidigare forskning 
 

Studiens resultat styrks av att det till stor del är samstämmigt med tidigare forskning. Att skuld och 

skam är starkt förekommande hos föräldrar som blir utsatta för våld av sina barn har framkommit i 

flera studier (Edenborough et al., 2008; Holt, 2011; Jackson 2003; Luntz et al., 2002). I denna studie 

har föräldrar också beskrivit dessa känslor men den narrativa metoden har gett utrymme för en 

utvecklad förståelse då föräldrarna berättat om sina känslor utförligt och i kontext till verkliga 

händelser. Där tidigare forskning stannat vid ett konstaterande om att föräldrar upplever skuld har 

studiens resultat påvisat hur skuld och skam kan yttra sig på olika sätt för föräldrarna.   

 

Vi har dock funnit vissa skillnader. Till exempel har informanterna inte beskrivit sig själva som dåliga 

personer vilket t.ex. var fallet i Holt (2011) studie av brittiska diskussionstrådar på ett internetforum. 

Vi har inte heller funnit att föräldrarna uttrycker att de känt hat mot sina barn vilket var fallet i till 

exempel studien av Holt (2011). Detta kan givetvis handla om att just våra informanter inte känt dessa 
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känslor men skälet kan även vara själva intervjusituationen. I varken Holts (2011) eller Edenboroughs 

et al. (2008) studier fanns någon forskare närvarande och föräldern var skyddad bakom en skärm. Det 

kan tänkas att det är svårare att yttra liknande känslor i ett personligt möte. Vi tycker att våra 

informanter varit väldigt öppna med sina känslor men det kan tänkas att det även för dem har funnits 

en gräns för vad som kan uttalas inför andra personer, särskilt i en forskningssituation. En förlängd 

konsekvens av detta resonemang är att själva intervjusituationen är skälet till att vi i lägre grad än 

skuld identifierat skam enligt Lewis (1971) definition i föräldrarnas utsagor. 

 

Även om det inte varit vårt syfte att undersöka orsaken till beteendet är det intressant att notera 

informanternas förklaring till barnets beteende och hur väl deras förklaringsmodell samstämmer med 

forskningen. Eva och Vera beskriver en biologisk sårbarhet hos barnet som primär orsak medan 

Jennifer beskriver ett rollövertagande ifrån barnets far som orsak till våldet. Dessa skäl återfinns i 

tidigare forskning som visar att barn med diagnos (De Lange & Olivier, 2004; Gallagher, 2004b; 

Ghanizadeh & Jafari, 2010) samt barn som upplevt våld i familjen (Agnew & Huguley; Boxer, Gullan, 

& Mahoney, 2009; Brezina, 1999; Browne & Hamilton, 1998) har större sannolikhet att använda våld 

mot sina föräldrar. 

6.3  Metoddiskussion 

 

Givet studiens ansats har en socialkonstruktivistisk syn på kunskap intagits där fenomen ses som 

socialt konstruerade och i ständig förändring (Burr, 2015, s. 9). Denna kunskapssyn påverkar frågan 

om hur vi kan se på studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet vilket i tidigare avsnitt har 

berörts (se avsnitt 4.4). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det varken intressant att se på 

informanternas utsagor eller våra tolkningar som sanna eller osanna. Vi har försökt att förstå 

informanternas berättelse så nära deras mening som möjligt men viktigt att poängtera är att vår version 

av deras utsagor är en egen berättelse i sig. Det är därför viktigt att fråga sig huruvida våra tolkningar 

är missvisande utifrån materialet, det vill säga hur giltiga de är, om vi har gjort alltför vidlyftiga 

tolkningar. I narrativ metod är det viktigt att arbeta empirinära (Mishler, 1986, s. 118 f.) så det har stor 

betydelse. 

En kritik mot vårt resultat är att vi tillämpat teori med grund i implicita tolkningar när det gäller 

tillämpningen av Lewis (1971) definition av Skam. Till försvar så ingår det i skammens kännetecken 

att den sällan verbaliseras (ibid.). Vi har även försökt att tillämpa teorin ödmjukt särskilt när vi 

tillämpat misstankens hermeneutik. I huvuddelen av analysen har vi tolkat narrativen i enlighet med en 

tilltrons hermeneutik vilket skulle ha kunnat väcka kritik om vi inte också förhöll oss mer kritiskt till 

intervjupersonernas narrativ (jmf. Riessman, 1993, s. 64 ff.; Larsson et al. s. 38). Vi har försökt att 
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undvika missvisande tolkningar genom att i en dialog med varandra kritiskt ifrågasätta oss själva och 

vår roll i intervjuerna. Vi har även gått tillbaka till den fulla transkriberingen av intervjun för att se om 

våra tolkningar stämmer överens med helheten. Valet att lägga in citat utöver narrativen har gjorts 

både för att få ett rikt material men även för att i dialog med våra informanter föra fram våra 

tolkningar (jmf. Larsson et al., 2008, s. 39).   

Etiska överväganden har varit en central del av forskningsprocessen (se avsnitt 4.5). Även etiskt har 

det varit viktigt för oss att inte göra missvisande implicita tolkningar. Vi har velat behandla våra 

informanters berättelser med respekt, utan att göra avkall på vetenskaplighet och kritisk analys. En 

fördel med narrativ metod är att intervjupersonernas egna ord får stort utrymme skriftligt, då det är 

enklare att se vad som tolkats explicit respektive implicit. En nackdel som vi diskuterat är dock att det 

finns en större risk för att informantens identitet röjs. Därför har vi ägnat mycket möda till att granska 

och anonymisera vårt material så att redovisning av det inte ska strida mot våra informanters rätt till 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

6.4  Framtida forskning 

 

Såsom nämnts inledningsvis förefaller området vara outforskat i Sverige. Därför tror vi att det dels 

skulle behövas en större kvantitativ kartläggning av fenomenets omfattning i Sverige då den statistik 

som finns även internationellt är relativt daterad. 

  

Det vore även intressant att se närmare på hur barn som utsätter sin förälder för våld beskrivs av 

professionella, där till exempel en vinjettstudie skulle kunna analyseras med en diskursanalys. Vi har 

under forskningsprocessen själva haft svårt att förhålla oss till hur vi ska benämna barnet (och 

egentligen fenomenet som sådant). Vi ser att det finns en reell risk med att stämpla en minderårig som 

våldsutövare då detta kan leda till att barnet/ungdomen i tidig ålder intar en negativ identitet, vilket 

kan få negativa konsekvenser för barnets framtida utveckling (Månsson, 2014). Å andra sidan har 

våldet, både i denna studie och i tidigare forskning, visat sig kunna vara av grov art vilket gör det svårt 

att avskriva barnet från allt ansvar. Det skulle även vara intressant att undersöka hur professionella 

talar om barnet och föräldern beroende på vad de ser är källan till problematiken. Även här skulle en 

vinjettstudie kunna vara lämplig. 
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7 Bilagor 

7.1  Bilaga 1 - Intervjuguide 

Del 1. Inramning   

• Studien handlar om barns våld mot föräldrar. Vi kommer att fokusera på din och X relation 

och främst på hur du själv resonerat kring det som hänt, hur du hanterat det och vilka orsaker 

du ser till beteendet.  

• Tidsram ca 1 - 1.5 timme. Vad har du för tidsram? 

• Frivillighet, medverkan är helt frivillig och om det är någon fråga som du inte vill svara på 

eller om du vill avbryta intervjun så är det bara att säga till.  

• Anonymisering/Konfidentialitet, vi kommer att ändra på namn och andra specifika uppgifter.  

• Information om arbetsgången; inspelning, transkribering, examination. 

• Du kommer märka att vi kommer att ställa frågor där vi ber dig ge exempel/berätta om en 

speciell situation. Det gör vi för att vi har valt en narrativ metod, där syftet är att få längre 

sammanhängande beskrivningar. 

  

  

Del 2.  Kartläggning av familjebild  
  

Kan tänka dig att rita ut dina familjerelationer för att vi ska få en klar bild över familjesituationen?  

  

Vill du börja med att beskriva din familj? 

Dina barn? 

Ålder? 

Hur ser vårdnaden ut? 

Vart bor/bodde barnen?  

Förhållanden/ äktenskap? (Nu och tidigare) 

  

Del 3. Tidiga tecken  
  

Vill du berätta om när du började förstå att det fanns ett problem? 

Vill du beskriva första gången då du började förstå att X hade ett våldsamt beteende? 

När var första gången X riktade våld mot dig? 

  

Vill du ge ett exempel? 

Vill du beskriva händelsen?  

Hur yttrade det sig?  

Kan du ge oss en bild av…? 

Hur hanterade du det?  

Vad tänkte du då?  

Vad var det för känslor som kom? 

Hur var er relation då?  

Hur påverkades den efter händelsen?  

Hur påverkade det dig att veta att X var kapabel att skada dig? 
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Del 4. Beskrivning av våldet och vardagen 

  

Vill du beskriva hur X beteende mot dig kunde se ut?  

I vilka situationer var det som X använde våld mot dig? 

Hur hanterade du det i vardagen?  

Finns det särskild händelse som drabbade dig extra hårt?  

Om det är fler än en, vad är det för skillnad mellan dem? Vilket drabbade dig värst? 

 

Fysiskt våld?  

Psykiskt våld?  

Materiellt våld?  

Vill du ge exempel? 

   

Del 5. Våldets orsaker  
Vad tänkte du då att beteendet/våldet berodde på? 

Hur har förståelsen av beteendet, våldet förändrats över tid?  

Har det (anledningen) haft en avgörande betydelse för din förståelse av situationen? 

Om du inte misstänkt att det hade med X att göra, skulle du ha sett på situationen annorlunda 

då?  

   

Del 6. Förälder-barn-relation 

  

Har din roll som förälder förändrats under denna tid? 

Var det någonting som förändrades i er relation efter att X utsatt dig för våld? 

Hur har du gjort för att orka med? 

Hur såg folk utifrån på er situation? 

Hur påverkar det dig? 

  

Del 7. Stöd ifrån samhället  
  

När var första gången du sökte stöd från professionella? 

Hur såg den kontakten ut? 

Vill du beskriva hur ett möte kunde se ut? 

Pratade ni om X våld mot dig? 

Hur gjorde ni det? 

Hur tror du att de såg på henne? 

Hur tror du att de såg på dig? 

Vad tänkte du om det? 

Fick du hjälp? 

Finns det något som du i efterhand tror skulle ha underlättat situationen/hjälpt dig och ditt barn? 

  

  

Del 8. Situationen idag 

  

Hur ser situationen ut idag?  

Hur hanterar du det som har hänt idag?  

Om du tänker på hur du såg på X våldsamma beteende när det pågick och på hur du ser på det idag, 

har det sin syn på det förändrats?  

Vad har du för kontakt med X i dag? 

Hur ser relationen ut? 

Vill du berätta om ett möte/samtal/som du har haft med ditt barn nu? (specifik händelse) 

Hur tänker du om framtiden?  
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Del 9. Avrundning   
  

Hur har det varit att prata om det här idag? 

Finns det någon fråga som du trodde att vi skulle ställa med aldrig kom? 

Vad skulle du säga är det viktigaste som du har berätta idag, som du vill att vi ska ta med oss? 
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7.2  Bilaga 2 – Informationsbrev   
 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Stockholms universitet som under vårterminen 

skriver vårt examensarbete. Ämnet vi har valt att studera är föräldrar som blivit utsatta för våld av sitt 

barn. Vi har själva mött denna problematik i arbete med våldsutsatta vuxna inom socialtjänsten samt 

under verksamhetsförlagd utbildning på Barn- och ungdomspsykiatrin. Komplexiteten i föräldrarnas 

situation har berört oss och skapat ett intresse att samla mer kunskap kring området. 

      

Vi söker därför er som har tidigare erfarenhet av att bli utsatta för våld av ert barn. Av etiska skäl är 

det viktigt att våldet inte är pågående just nu. Vi har valt att avgränsa oss till tonåringar och vuxna 

barns våld. Med våld menar vi inte bara fysiskt våld utan även psykiskt, materiellt och ekonomiskt. 

  

Intervjuerna kommer uppskattningsvis vara 60 minuter. Platsen för intervjun bestämmer ni, vi befinner 

oss i Stockholm men har möjlighet att resa ut i landet. Vi skulle gärna vilja använda oss av 

ljudinspelning, för att underlätta transkribering samt korrekt citering. Givetvis är det endast vi som 

kommer ha tillgång till det inspelade materialet och det raderas direkt när transkriberingen är klar. Allt 

material kommer anonymiseras, namn på personer, orter och så vidare kommer tas bort. Vi vill 

understryka att medverkan är på era villkor, ni svarar på de frågor ni själva vill och det står er fritt att 

avbryta intervjun när som helst.  

    

Maila oss på intervjustudievt17@gmail.com eller ring/sms:a till tfn X vid frågor och för mer  

information. 

      

Med vänlig hälsning, 

  

Silvia Escalante & Ronja Svensson 

 

 

 

 

  



 

 

54 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


