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Abstract 
Syftet med uppsatsen var att undersöka sex socialsekreterares uppfattningar av modern och 
fadern som föräldrar i familjer där mannen utövar våld mot kvinnan samt att undersöka om 
deras uppfattningar av modern och fadern skiljer sig åt, avseende föräldraskapet. Undersök-
ningen bestod av halvstrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. Resultaten analyse-
rades utifrån tidigare forskning, rollteori och genus. Resultaten av undersökningen visade att 
socialsekreterarna uppfattade ett bra föräldraskap som att det medför skyldigheter såsom att 
tillgodose sina barns behov. Mödrar och fäder har lika ansvar för barnets välbefinnande. De 
uppfattade att våldsutövande fäder och våldsutsatta mödrar brister i sitt föräldraskap. Till 
skillnad från mödrarna ansågs fäderna däremot, utöver våldet, kunna fungera adekvat i sitt 
föräldraskap då han omsorgsmässigt ofta kan ta hand om barnen. Opartiskhet samt att se båda 
föräldrarnas ansvar i hur våldet påverkar barnen, ansågs viktigt för socialsekreterarnas för-
hållningssätt. Vidare framkom att båda föräldrarna behöver hjälp och stödinsatser i sitt föräld-
raskap. I uppsatsen diskuterades att uppfattningar kring roller och genus är sociala konstruk-
tioner, som styr hur socialsekreterarna uppfattar att våldsutsatta mödrar och våldsutövande 
fäder fungerar i sin föräldraroll. Mödrars föräldraskap anses omfattas av högre krav då de görs 
till huvudansvariga för våldet och barnen. 
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1. Inledning 
 
Under utbildningens andra praktikperiod, var vi på en föreläsning, som hölls av Maria Eriks-
son. Hon berättade om sin avhandling ”I skuggan av pappa. Familjerätten och hanteringen av 
fäders våld”, (2003) (Personlig kommunikation, M. Eriksson, 17 mars, 2005). 
 Ett avsnitt i hennes avhandling berör frågan om familjerättssekreterares syn på föräldra-
skap som moderskap och faderskap i samband med våld och separationer. Då vi diskuterade 
uppsatsämne kom vi fram till att det skulle vara intressant att ta del av socialsekreterares upp-
fattningar kring föräldraskap och våld i familjer där modern och fadern lever tillsammans i en 
relation. Uppsatsförfattarna anser att det är ett viktigt och aktuellt ämne. Även den pågående 
debatten om fäders våld mot mödrar har påverkat vårt val av ämne. Ett exempel taget från 
svensk televisions text- tv, den 2 november, 2005 uppmärksammade oss på en dom från 
Högsta domstolen. Enligt domen så anses inte en far, som låter barn bevittna våld mot modern 
begå ett brott mot barnen. Våld i nära relationer har de senaste åren fått stor uppmärksamhet 
och det har genomförts lagändringar i syfte att underlätta situationen för personer i utsatta 
situationer (SOU, 2002:71, s. 41).  
 Enligt Statens offentliga utredningar är våld i en nära relation ett socialt problem som 
omfattar kvinnan, mannen och barnen i en familj (SOU, 2002:71, s. 52). Socialtjänsten har ett 
ansvar för att hela familjen får rätt insats (Socialstyrelsen, 2004, s. 135f). I SoL regleras soci-
altjänstens ansvar för våldsutsatta personer. 5 kap. 11 § SoL anger bl.a. att socialnämnden ska 
se till att den som utsatts för brott samt dennes anhöriga ska få stöd och hjälp (SOU, 2002:71, 
s. 51; www.riksdagen.se, 2005-11-14).  
 I en utvärdering och uppföljning av bl.a. socialtjänstens olika verksamheter (Socialsty-
relsen, 2004, s. 2) finns ett kapitel vars underlag är en kunskapsöversikt av Petra Ulmanen och 
Gunvor Andersson (Socialstyrelsen, 2004, s. 75). Författarna förklarar att socialtjänsten gör 
skillnad på mödrar och fäder i utredningar. Det är främst mödrar som görs ansvariga för bris-
ter i omsorgen, fäder behöver inte stå till svars eller granskas på samma sätt. Detta anses bidra 
till en acceptans för fäders misshandel mot mödrar då den påverkar vilka insatser som ges 
samt till vem de ges. Studier har visat att insatser är fokuserade på mor-barn-relationen vilket 
i sin tur utdefinierar relationen mellan barn och far (Socialstyrelsen, 2004, s. 79f). En slutsats 
av detta är att social barnavård präglas av traditionella föreställningar om kön och familj (So-
cialstyrelsen, 2004, s. 97). 
 Vår uppsats handlar om sex socialsekreterares uppfattningar av modern och fadern som 
föräldrar i familjer där mannen utövar våld mot kvinnan. Vi vill ta del av deras uppfattningar 
samt ta reda på vilka konsekvenser de får i bemötandet med våldsutsatta mödrar och våldsut-
övande fäder. 
 Tanken med vår uppsats är att den ska leda till uppmärksamhet kring ämnet föräldra-
skap kopplat till våld för de socialsekreterare vi intervjuar och övriga som tar del av vår upp-
sats. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka sex socialsekreterares uppfattningar av modern och 
fadern som föräldrar i familjer där mannen utövar våld mot kvinnan, samt att undersöka om 
deras uppfattningar av modern och fadern skiljer sig åt, avseende föräldraskapet. 
 För att besvara vårt syfte har vi formulerat fyra frågeställningar: 
 
- Vilka är socialsekreterarnas centrala uppfattningar kring vad ett bra föräldraskap är? 
 
- Vilka är socialsekreterarnas centrala uppfattningar kring våldsutsatta mödrars föräldra-

skap? 
 
- Vilka är socialsekreterarnas centrala uppfattningar kring våldsutövande fäders föräldra-

skap? 
 
- Vilka möjliga konsekvenser får socialsekreterarnas uppfattningar i bemötandet med 

våldsutsatta mödrar och våldsutövande fäder?   
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3. Uppsatsens disposition 
 
I uppsatsens första kapitel beskriver uppsatsförfattarna val av ämne samt att våld i en nära 
relation är ett socialt problem som omfattar hela familjen. I andra kapitlet redogörs för under-
sökningens syfte samt frågeställningar. Centrala begrepp definieras i kapitel fyra. I kapitel 
fem redogörs för studiens tillvägagångssätt, dvs. vilka metoder vi använt oss av samt  en me-
toddiskussion. I sjätte kapitlet har vi sammanställt den tidigare forskning som vi anser vara 
relevant för vår undersökning. Våra teoretiska utgångspunkter, rollteori och genus, beskrivs i 
uppsatsens sjunde kapitlet. I kapitel åtta presenteras studiens resultat utifrån uppsatsens fyra 
huvudteman; Om föräldraskap, om våldsutsatta mödrars föräldraskap, om våldsutövande fä-
ders föräldraskap och om bemötande med våldsutsatta familjer. Därefter följer en analys av 
respektive tema. Slutdiskussion förs i kapitel nio. Slutligen följer referenslistan samt två 
bilagor. 
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4. Begreppsförklaring 
 
Familj: Tid, plats, kultur och socialt sammanhang anger ofta vad som är en ”riktig” familj. 
Olika familjeformer kan vara mer eller mindre ”riktiga” (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003, s. 
151f). Den familjeform vi utgår ifrån när vi använder begreppet familj är den heterosexuella 
kärnfamiljen. Denna består av två föräldrar som lever tillsammans med sina barn (Elvin- No-
wak & Thomsson, 2003, s. 151f).  
 
Våld: Våld inom familjen kan se ut på många olika sätt. Det vi i uppsatsen benämner som 
våld är fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. De innebär brott mot liv, hälsa, frid och frihet 
(SOU, 2002:71, s. 41). När vi i det följande talar om våld avser vi mäns våld mot kvinnor, 
som är den vanligaste formen av våld i familjen (SOU, 2002:71, s. 41). När vi talar om vålds-
utsatta familjer syftar vi på familjer där mannen utövar våld mot kvinnan. 
 
Föräldraskap: 6 kap. 2 § FB anför att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för 
barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barn har 
rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (www.riksdagen.se, 2005-12-13). Då uppsatsför-
fattarna nämner föräldraskap kommer vi att använda oss av denna definition. Vi är dock med-
vetna om att barnets föräldrar inte alltid är barnets vårdnadshavare, men anser att definitionen 
är användbar då vi talar om föräldraskap.   
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5. Metod 
 
Val av metod 
För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativ metod och genomfört halvstrukturerade 
intervjuer med sex socialsekreterare. Kvalitativ forskning är särskilt lämplig för att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997, s. 
117; Larsson, 2005, s. 91f). Då det var socialsekreterarnas uppfattningar uppsatsförfattarna 
ville ta del av lämpade sig den kvalitativa forskningsmetoden väl. 
 Då vi inledde vårt forskningsarbete utgick vi från den fenomenologiska vetenskapsfilo-
sofiska positionen. Fenomenologi innebär att exakta beskrivningar av intervjupersonens upp-
levelse- eller livsvärld är i fokus och att forskaren försöker tona ned sin förkunskap och sin 
personliga inblandning (Larsson, 2005, s. 93; Olsson & Sörensen, 2001, s. 107). För att få så 
förutsättningslösa beskrivningar som möjligt utformade vi en halvstrukturerad intervjuguide 
med öppna frågor. Vi undvek att i intervjuerna definiera  begrepp såsom föräldraskap och 
våld för att få så öppna svar som möjligt. När vi därefter analyserade texten utgick vi från det 
hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken har fokus på förståelsen av en texts mening och har 
som syfte att få fram en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Den hermeneutis-
ka cirkeln innebär att textens mening sker i en process där enskilda delar eller delars mening 
formas av hur man som forskare förstår den helhetliga textens mening (Larsson, 2005, s. 93; 
Kvale, 1997, s. 49f).  För att förstå och förklara hur de olika delarna hänger ihop utgick upp-
satsförfattarna från rollteori och genus i tolkningen av empirin. 
 
 
Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa oss till sex socialsekreterares uppfattningar kring föräldraskap, i familjer 
där fadern utövar våld mot modern. Detta är den vanligaste formen av våld i familjen (SOU, 
2002:71, s. 41). Ytterligare en avgränsning var att modern och fadern lever tillsammans i en 
relation. Den pågående debatten om fäders våld mot mödrar har också påverkat vårt intresse 
och vår avgränsning. Ett exempel taget från svensk televisions text- tv, den 2:a november, 
2005 uppmärksammade oss på en dom från Högsta domstolen. Enligt domen så anses inte en 
far, som låter barn bevittna våld mot modern begå ett brott mot barnen. Våld i nära relationer 
har de senaste åren fått stor uppmärksamhet och det har genomförts lagändringar i syfte att 
underlätta situationen för personer i utsatta situationer (SOU, 2002: 71, s. 41). 
 Uppsatsförfattarna har medvetet valt bort hur mödrars våld mot fäder påverkar föräldra-
skapet, hur våld påverkar föräldraskapet i samkönade familjer samt våld och föräldraskap i 
separerade familjer. Även om vi anser att detta är lika viktigt och att socialsekreterares upp-
fattningar är lika väsentliga, avgränsade vi oss för att hålla oss inom ramen för en c uppsats 
och vårt syfte. 
 
 
Förförståelse 
I kvalitativ metod är undersökaren själv ett mätinstrument. Därmed är det viktigt att beskriva 
utgångspunkter hos undersökaren, som kan påverka undersökningens genomförande (Larsson, 
2005, s. 113). Uppsatsförfattarnas förkunskap om ämnet föräldraskap och våld var innan upp-
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satsens genomförande mycket begränsad. Däremot har vi läst oss in på ämnet. Vi har även 
utgått från rollteori och genus, vilket vi menar genomsyrar genomförandet av vår uppsats. Om 
vi haft erfarenhet inom ämnet samt valt andra teoretiska utgångspunkter hade vi sannolikt 
erhållit andra resultat. 
 
 
Tillvägagångssätt 
Urval 
Uppsatsförfattarnas urval har begränsats till att innefatta intervjuer med sex socialsekreterare 
som arbetar inom socialtjänsten med barn- och familj. Valet av att intervjua socialsekreterare 
som arbetar med barn- och familj kommer av att förutsättningar för att de ska ha erfarenhet av 
problemet kan tänkas vara hög. Deras uppdrag är att utreda barnens situation exempelvis vid 
anmälningar om att barn far illa p.g.a. fäders våld mot mödrar. Urvalet har även avgränsats till 
att omfatta Stockholmsregionen. 
 
Intervjupersoner 
För att komma i kontakt med intervjupersoner mejlade vi till enhetschefer verksamma inom 
socialtjänstens arbete med barn- och familj. Enhetscheferna blev ombedda att vidarebefordra 
mejlet till socialsekreterarna som själva tog kontakt med oss. I mejlet bifogades ett brev (bila-
ga 1) där vi informerade om syftet med vår uppsats samt att intervjuerna är frivilliga och kon-
fidentiella. Detta är etiska riktlinjer som brukar tillämpas vid forskning om människor (Kvale, 
1997, s. 107). Vi bad även om tillstånd att få spela in intervjuerna på band. Innan intervjutill-
fället mejlade vi intervjuguiden (bilaga 2) till samtliga intervjupersoner.  
 
Intervjuernas genomförande 
De sex intervjupersonerna arbetar på tre olika socialkontor i Stockholmsregionen. Intervjuer-
na genomfördes på respektive arbetsplats och inleddes med en kort information om uppsat-
sens syfte samt om konfidentialitet och frivillighet. Uppsatsförfattarna genomförde alla sex 
intervjuer tillsammans.  
 Den kvalitativa forskningsintervjun är tekniskt sätt halvstrukturerad då den genomförs 
enligt en intervjuguide med vissa teman. Den är varken ett öppet samtal eller ett strikt struktu-
rerat frågeformulär (Kvale, 1997, s. 32). I enlighet med detta följde vi vår intervjuguide (bila-
ga 2), som var strukturerad enligt följande teman: Om föräldraskap och våld, om våldsutsatta 
mödrars föräldraskap, om våldsutövande fäders föräldraskap och om bemötande med våldsut-
satta familjer. Då vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer kunde vi följa upp intervju-
personernas svar och ändra frågornas följd och formuleringar under intervjuerna.  
Uppsatsförfattarna följde fortlöpande upp intervjupersonernas svar, för att intervjupersonerna 
skulle få möjlighet att bekräfta eller dementera om vi förstått dem korrekt (Kvale, 1997, s. 
139). Efter intervjun fick intervjupersonerna tillfälle att ta upp frågor som denne tänkt på un-
der intervjun, detta är enligt Kvale ett bra avslut på intervjun (Kvale, 1997, s. 120). 
 Intervjuerna bandades och transskriberades i sin helhet. Oavslutade meningar och pau-
ser markerades med …. Vi har även utelämnat emotionella uttryck såsom skratt och suckar, 
och andra uttrycksformer som vi inte ansåg hade någon betydelse för vår uppsats.  
 
 
Litteratursökning 
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Litteratur har sökts på Socialhögskolans skolbibliotek samt på databaserna: Libris, Artikel-
Sök, KVINNSAM samt Diva. Uppsatsförfattarna använde sig av sökorden: föräldraskap, mo-
derskap och faderskap, våld i familjen, genus, socialtjänst. Vi har även varit i kontakt med 
Maria Eriksson, forskare vid institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet. Hon 
mejlade oss litteraturtips innefattande svensk och internationell forskning inom vårt forsk-
ningsområde. Vi har även letat efter relevanta referenser i den befintliga litteraturen. 
 
 
Bearbetning och analys 
Det empiriska materialet kategoriserades utifrån fyra huvudteman: Om föräldraskap, om 
våldsutsatta mödrars föräldraskap, om våldsutövande fäders föräldraskap och om bemötande 
med våldsutsatta familjer. Vi har använt analysmetoden meningskoncentrering. Resultatet 
koncentrerades, så att den väsentliga innebörden av det som sagts omformulerades i några få 
ord (Kvale, 1997, s. 174ff). Därefter analyserade vi resultatet utifrån tidigare forskning samt 
utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter, rollteori och genus.  
 Vi har presenterat det empiriska materialet utifrån ovanstående fyra huvudteman. Vid 
vår presentation av intervjupersoner har vi använt oss av fingerade namn, detta för att garante-
ra våra intervjupersoner konfidentialitet. Efter att varje temas resultat har redovisats följer en 
analys av respektive tema. Detta gjordes för att underlätta för läsaren att följa uppsatsförfat-
tarnas tolkningar. 
 
 
Metoddiskussion 
Vi använder oss av begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet när vi diskuterar 
verifiering av vår undersökning. Begreppet reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets 
konsistens och handlar om noggrannheten i mätningarna samt om hur undersökningen är ut-
förd. Validiteten hänför sig till i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd 
att undersöka. Generaliserbarhet är ett slags mått på studieresultatets representativitet dvs. det 
syftar på om studiens resultat är generaliserbart (Kvale, 1997, s. 209ff). 
 
Reliabilitet och validitet 
Då vi i metodkapitlet gjort en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt menar vi att relia-
biliteten stärks, detta då replikation möjliggörs.  Det är möjligt för utomstående att följa un-
dersökningen för att därmed kunna instämma eller ifrågasätta vår tolkning av datamaterialet 
(Ruth, 1991, s. 285). Då vi använt oss av många citat har läsarens möjlighet att bedöma våra 
tolkningar ökat. Då vi som forskare utgör själva forskningsverktyget (Kvale, 1997, s. 136) 
menar vi att detta ökar möjligheten att bedöma intervjuarnas tillförlitlighet.  
En bra intervjuare ska vara kunnig inom det ämne som intervjun handlar om (Kvale, 1997, s. 
136). Då vi innan intervjuerna läste oss in på ämnet föräldraskap och våld anser vi att studiens 
reliabilitet ökat. Det som däremot sänker reliabiliteten på vår undersökning är att vi inte har 
tidigare erfarenheter inom ämnet föräldraskap och våld samt att vi inte har erfarenhet av att 
genomföra intervjuer. Vi tänker att det är sannolikt att en erfaren forskare uppnått högre vali-
ditet och reliabilitet än vad vi som studenter uppnått. 
 Då vi var två undersökare som deltog i datainsamling samt analys så möjliggjordes att 
vi kunde pröva varandras tolkningar. Detta benämns för undersökartriangulering (Larsson, 
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2005, s. 112). Larsson förklarar att triangulering ökar reliabiliteten och validiteten i en kvali-
tativ undersökning (Larsson, 2005, s. 117).  
 Att kombinera induktiva (fenomenologi) och deduktiva (hermeneutik) strategier kan 
kallas för en form av abduktion (Larsson, 2005, s. 96). Uppsatsförfattarna har använt både ett 
fenomenologiskt och ett hermeneutiskt synsätt. Detta kallas för triangulering av vetenskapsfi-
losofiska positioner och ökar trovärdigheten samt säkerheten i datainsamling och analys 
(Larsson, 2005, s. 109). 
 Metoden ska besvara forskarens frågeställningar (Ruth, 1991, s. 286). Då vi anser att 
våra frågeställningar har besvarats menar vi att vi erhållit valida svar, dvs. vi har undersökt 
det vi avsåg att undersöka. Ytterligare något som stärkt validiteten i vår undersökning är att vi 
under intervjuerna fortlöpande följde upp intervjupersonernas svar. Detta för att intervjuper-
sonerna skulle få möjlighet att bekräfta eller dementera om vi förstått dem korrekt (Kvale, 
1997, s. 139). 
 Något som däremot kan ha påverkat validiteten negativt är att intervjupersonerna inte 
tagit del av våra tolkningar innan publicering. Kvale menar att validiteten stärks om intervju-
personen får läsa forskarens tolkningar för att instämma eller förneka, innan den publiceras 
(Kvale, 1997, s. 196). 
 En svårighet, som kan vara ett möjligt metodproblem var att uppsatsförfattarna upplev-
de intervjupersonernas svar som kortfattade. En möjlig tolkning är att intervjupersonerna upp-
levde ämnet ”föräldraskap och våld” som känsligt och därmed var de försiktiga i sina uttalan-
den. Intervjupersonerna kan även ha upplevt att vi utifrån deras uppfattningar bedömer deras 
professionalitet som socialsekreterare inom barn- och familjeenheten. 
 
Generaliserbarhet 
Kvale beskriver olika former av generaliseringar inom den kvalitativa metoden. Analytisk 
generalisering beskrivs som en bedömning av huruvida resultaten från en undersökning kan 
ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. Dessa bedömningar kan 
utifrån argumentation ha sin grund i en viss teori (Kvale, 1997, s. 209ff). I vår uppsats innebär 
det att generaliserbarheten är beroende av i hur stor utsträckning som det går att argumentera 
för att de uppfattningar som presenteras i vår uppsats även finns hos andra socialsekreterare. 
Ett argument för viss generaliserbarhet är att en del av vårt resultat stärks av tidigare forsk-
ning.   
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6. Tidigare forskning 
 
I en artikel skriven av Maria Eriksson framförs att det generellt, finns lite forskning om mäns 
våld kopplat till faderskap (Eriksson, 2002, s. 6). Här presenteras svensk och internationell 
forskning, som vi anser är relevant för våra frågeställningar. 
 
 
Moderskap och faderskap 
De traditionella könsrollerna har allmänt försvagats och förändrats avseende hushållsarbete. 
Men när det gäller föräldrarollen har det inte alls skett i samma utsträckning, det finns starka 
normer om moderskap och faderskap (Ahrne & Roman refererad i Eriksson, 2003, s. 70f). 
 Plantin hänvisar till SOU 1998:6 där ett stort antal forskare från olika discipliner under-
stryker att dagens mödrar fortfarande är huvudansvariga för omvårdnaden av barnen (Plantin, 
2001, s. 58). Moderskapet ses som norm för det nutida föräldraskapet, en symbol för det ”na-
turliga” och en viktig del av ett förväntat beteendemönster i faderskapet. Fädernas föräldra-
skap sätts ofta i relation till moderskapet, där de värderas utifrån graden av aktivitet i det pri-
mära omsorgsgivandet (Plantin, 2001, s. 72). Fäders föräldraskap ”bedöms utifrån kvinnlig 
norm” och moderskap är kravet för god omsorg samt viktighet för barnets utveckling (Plantin, 
2001, s. 72; Keskinen, 2002, s. 102). Bekkengens avhandling om föräldraskap och föräldrale-
dighet påvisar också att kvinnan görs till den huvudansvariga föräldern inom kärnfamiljen, 
detta medan mannen själv kan välja nivå på engagemang (Bekkengen, 2002, s. 187). Fäderna 
tenderar mer att ”hjälpa till” än att dela på ansvarsbördan (Plantin, 2001, s. 68). Ett liknande 
resonemang som ovan visar att pappor inte behöver ta ansvar om sina barn, på samma sätt 
som mammor. Pappor och mammor bedöms utifrån olika måttstockar (Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003, s. 168f: Sandström, 1997, s. 94f). En intervjustudie med socialsekreterare 
visar att de ställer lägre krav på fäder jämfört med mödrar (Socialstyrelsen, 2004, s. 80). Även 
intervjuer med brittiska socialarbetare visar på samma förhållningssätt då det framgår att de 
sätter större press på kvinnor som föräldrar än vad det gör på män som föräldrar (Scourfield, 
2003, s. 6). Eriksson menar att vi idag ser förändringar i hur faderskap bör vara. Detta visar 
sig då fäder har en ökad social press på att ha nära kontakt med sina barn. Att vara en involve-
rad och aktiv far blir följaktligen allt mer av betydelse (Eriksson, 2002, s. 12). 
 
 
Föräldraskap och våld 
I sin avhandling har Maria Eriksson intervjuat familjerättssekreterare angående deras hanter-
ing av fäders våld i sin professionella vardag (Eriksson, 2003, s. 193). Något som författaren 
uppmärksammat är att familjerättssekreterarna genomgående skiljer på fäders beteende mot 
mödrarna och på beteendet mot barn. Fäder som är våldsamma mot mödrar är inte direkt 
våldsamma mot barn (Eriksson, 2003, s. 310; Eriksson, 2002, s. 9).   
 Det uttrycks två återkommande teman då det talas om våldsutsatta mödrar. Det ena te-
mat är att mödrarnas föräldraskap och omsorgsförmåga påverkas negativt då de utsätts för 
våld. Med negativt menar familjerättssekreterarna bland annat att mödrarna fokuserar på sig 
själva samt att barnen inte får vad de behöver för att mödrarna har fullt upp med att skydda 
sig själva (Eriksson, 2003, s. 266f). Ytterligare en undersökning belyser liknande resultat. 
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Detta då de professionella framför att mödrarna ofta är så traumatiserade av våldet att deras 
kapacitet att ta hand om barnet är rejält försvagad. För att fungera adekvat i sitt föräldraskap 
behöver den våldsutsatta modern bearbeta sina trauman (Keskinen, 2002, s. 101). Det andra 
temat är att modern kan fungera adekvat i sitt föräldraskap trots våldet. Bilden av våldsutsatta 
mödrar, som dåligt fungerande föräldrar, återfinns både i den offentliga politiken samt i inter-
vjuerna. Det är denna bild som starkast återfinns i intervjuerna, jämfört med bilden av den 
adekvata modern. En del av familjerättssekreterarna talar förvisso om problem som hör till 
våldsamma fäders föräldraskap, såsom att fadern ofta är så upptagen av vuxenrelationen till 
kvinnan att han har svårt att se barnens situation. Dock kommer ingen diskursiv figur till ut-
tryck som motsvarar den inadekvata misshandlade mamman, den inadekvata våldsamma pap-
pan finns inte (Eriksson, 2003, s. 268ff). 
 
 
Mödrars och fäders ansvar för våld 
En brittisk studie inom socialt arbete med barn och familj visar att kvinnor i misshandelsrela-
tioner förutsätts att skydda sina barn från de våldsamma männen. De socialarbetare som inter-
vjuas i studien menar att mödrar som inte lyckas skydda sina barn från de våldsamma fäderna 
misslyckas i sitt föräldraskap, då de sätter sina behov före barnens (Scourfield, 2003, s. 73). I 
en rapport skriven av Socialstyrelsen framgår även här att det främst är mödrar som görs an-
svariga för brister i omsorgen om barn, fäder behöver inte stå till svars på samma sätt. Detta 
benämns som modersfixering vilket innebär att insatser i första hand ges till modern samt att 
mödrarna skuldbeläggs medan fäderna inte ses som fullvärdiga föräldrar. Vidare bidrar mo-
dersfixering till en acceptans för fäders våld mot mödrar då den påverkar vilka insatser som 
ges samt till vem de ges. Studier har visat att insatser är fokuserade på mor-barn-relationen 
vilket i sin tur utdefinierar relationen mellan barn och far  (Socialstyrelsen, 2004, s. 79f). 
Erikssons avhandling visar ett genomgående mönster kring de våldsamma fädernas och de 
våldsutsatta mödrarnas föräldraskap, ansvaret för barnets välbefinnande förknippas med möd-
rar. Författaren framför att detta är ett skäl till att våldsutövande fäders omsorgsförmåga samt 
föräldraskap inte är i fokus i de intervjuer hon genomfört (Eriksson, 2003, s. 273). Det finns 
undersökningar som pekar på att bägge föräldrarna försummar barnen i familjer där fadern 
utövar våld mot modern (SOU, 1998:31, s. 136; Keskinen, 2002, s. 101ff). Trots detta menar 
Keskinen att de professionella inte har fokus på våldets negativa effekter på faderskapet (Kes-
kinen, 2002, s. 103).  
 Fäders föräldraskap omfattas av en dubbel moral, de kan brista i omsorgen om barnen 
då de inte tar ansvar för deras trygghet och samtidigt utsätter dem för psykologiskt våld. Detta 
sker då barnen bevittnar våld mot modern, men trots detta kan fadern framstå som en bra far 
(Eriksson, 2003, s. 312). 
 Familjerättssekreterarnas föreställningar om våldsutsatta mödrar är att de brister i om-
sorgen av sina barn. Det finns ingen motsvarande föreställning avseende fäder (Eriksson, 
2003, s. 312). Fäder som är våldsamma mot kvinnor, förstås oftast som fysiskt, sexuellt och 
psykologiskt icke våldsamma/ ”fredliga” mot sina barn. Detta även då barnet ses som utsatt på 
grund av faderns våld mot modern (Eriksson, 2003, s. 236). 
 Då ett professionellt förhållningssätt diskuteras i tidigare forskning, är objektivitet,  ne-
utralitet och opartiskhet egenskaper som de professionella själva menar bör genomsyra deras 
arbete (Eriksson, 2003, s. 254). 
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7. Teori   
 
En bra teori är bra, om den är användbar. Den skall utesluta en del möjligheter och förutsäga 
andra samt förklara för oss hur vi skall tolka våra resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, 
s. 74). Teorier skall ge oss en förståelse av vår värld (Bjereld et al., 2002, s. 87). 
 Uppsatsförfattarna har valt att analysera undersökningens resultat utifrån rollteori och 
genus. Vi vill ändock nämna något om socialkonstruktivism då vi anser att perspektivet fram-
håller kopplingen mellan rollteori och genus. Det socialkonstruktivistiska perspektivet belyser 
att vi endast kan förstå oss på individer utifrån den sociala praxis samt de sociala sätt att tänka 
och att vara på som konstrueras av det samhälle vi lever i (Stevens, 1998, s. 36). Detta innebär 
sålunda att människan är en produkt av den sociala verkligheten. Hur vi relaterar till andra 
människor samt hur vi tänker och känner, har utformats av sociala handlingsmönster. Även 
vår kulturs sätt att tolka upplevelser är då av betydelse (Wetherell & Maybin, 1998, s. 298).  
 Vi  har inte valt att använda socialkonstruktivism som analysverktyg, utan snarare som 
ett hjälpmedel för att belysa att uppfattningar kring roller och genus kan vara resultat av socia-
la konstruktioner. Individers roller påverkas av de genusuppfattningar som finns i ett samhäl-
le. 
 Rollteorin är användbar i vår uppsats då den tar hänsyn till hur människor förhåller sig 
till och påverkar varandra. Den uppmärksammar även hur samhället påverkar socialarbetaren. 
Vi är intresserade av samspelet mellan socialsekreterarna och dess omgivande kontext det vill 
säga inte av socialsekreterarnas inre verklighet. 
 Vi anser att rollteorin saknar en förståelse av kön som en social konstruktion. Trost och 
Levin (1999, s. 158) framför kritik mot könsrollsbegreppet inom rollteorin. De beskriver att 
kön inte bara är en biologisk egenskap hos individen, utan något som skapas och återskapas 
genom interaktion med andra. Uppsatsförfattarna tycker i likhet med Connell (refererad i 
Månsson, 2000, s. 170) att genus inte kan ses som någonting i sig själv, en mental eller ab-
strakt kategori utan ska ses som förankrad i materiella, sociala eller kulturella omständigheter. 
Vi menar att genusperspektivet därmed är fruktbart då det tar hänsyn till den kontext vi ämnar 
undersöka. Uppsatsförfattarna anser att det kan se annorlunda ut i olika kontexter då genus-
mönster kan skilja sig betydligt mellan olika kulturella kontexter (Connell, 2002, s. 20ff). 
 Utifrån ovanstående resonemang finner vi att genus och rollteori kompletterar varandra.  
 
 
Rollteori 
Rollteorin är en socialpsykologisk teori. Socialpsykologin belyser hur människor förhåller sig 
till och påverkar varandra. Effekterna av sociala faktorer såsom stereotypa åsikter och ideolo-
gier på beteendet belyses också. Således handlar rollteorin om människors samspel med 
andra. Den förklarar hur förväntningar och tolkningar gör att människor reagerar på ett visst 
sätt. Arbets-, familje- och föräldraroll utgör faktorer som styr personlighet och beteende (Pay-
ne, 2002, s. 218ff).  
 Inom rollteorin framhåller teoretiker de sociala rollernas betydelse och undersöker hur 
de sociala rollerna, som en del i samhällslivet, påverkar enskilda individers beteende (Ange-
löw & Jonsson, 2000, s. 31) 
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  Individen kan inte utforma sitt liv och sitt sätt att vara, helt på egen hand. Alla individer 
står inför redan existerade och utprovade roller med beteendemönster och förväntningar på 
beteenden. Dessa har uppkommit historiskt, kulturellt och socialt, och sedan formats och om-
formats i ett socialt samspel. Genom att vi människor internaliserar dessa roller, tillägnar vi 
oss samhällslivet och förstår samhället (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). 
 Angelöw och Jonsson påpekar att roller inte är fixa och färdiga, utan att rollernas fram-
växt och utformning sker i ett ständigt pågående samspel mellan individer, grupper och sam-
hälleliga förhållanden (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). 
 Författarna förklarar att en roll innebär, det som en samhällsmedlem gör när denne an-
vänder sig av rättigheter och utför de skyldigheter som hänger samman med en speciell posi-
tion, i en samhällsstruktur (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31). Trost och Levin framför att ter-
men roll används då man vill förklara de processer som finns kring individens positioner och 
förväntningar. Vilket i sin tur leder till ett visst beteende eller till avsaknad av ett beteende 
(Trost & Levin, 1999, s. 138). 
 Vidare framförs att de sociala rollerna är internaliserade av medlemmarna i ett samhälle 
och med detta menas att människor införlivar utifrånkommande uppfattningar, förklaringar 
och teorier. Internaliseringen sker till stor del i människans omedvetna och individer övertar 
oreflekterat exempelvis föräldrars normer, men även samhällets normer, värderingar och ideo-
logier genom exempelvis massmedia och skola (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31). 
  Det uppstår en rad förväntningar, på ett passande beteende, på individen både från om-
givningen och samhället. De krav och förväntningar som ställs på individer tar vi till oss, in-
ternaliserar, och gör dem till viss del till våra egna förväntningar på oss själva (Angelöw & 
Jonsson, 2000, s. 32). Förväntningarna visar sig som normer och regler, för hur individen ska 
bete sig i en viss situation. Vissa normer och värderingar är mer formaliserade och nedskrivna 
i form av lagar, medan andra är mer diffusa, alla känner till dem men de är inte nedskrivna 
(Trost & Levin, 1999, s. 137). 
 Tre förhållanden går att särskilja, dessa är positionen, rollen och rollbeteendet. Med 
position avses både yttre och formella tillkännagivanden av en individ, det kan vara sådant 
som att en individ är något visst, då exempelvis kvinna, man, sjukvårdsbiträde (Angelöw & 
Jonsson, 2000, s. 32). En position förutsätter att det finns andra positioner och att dessa står i 
relation till varandra (Trost & Levin, 1999, s. 137).  
 Rollen i sin tur består av alla de förväntningar som kännedomen om en speciell position 
utlöser (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). Roller formar vår identitet i andras ögon. Andra 
reagerar på oss med utgångspunkt i deras uppfattning av våra roller och därmed påverkar det-
ta vår egen bild av oss själva. Roller kan härledas från egna eller andra människors förvänt-
ningar (Payne, 2002, s. 222). 
  Vidare leder rollen till ett beteende, och rollbeteendet handlar om hur individen uppför 
sig (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). Det finns en hel uppsättning möjligheter till beteenden. 
Det handlar om vad vi gör eller inte gör, vad vi tänker eller inte tänker samt vad vi säger eller 
inte säger (Trost & Levin 1999, s. 138). 
 Rollförväntningar är viktiga, därför att individen tenderar till att värderas positivt bero-
ende på i vilken utsträckning som deras rollbeteende överensstämmer med rollförväntningar-
na (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). 
Genus 
Här nedan kommer vi att beskriva begreppet genus. Vi refererar till både primärkällor och 
sekundärkällor. Sekundärkällorna har översatt Connells begrepp gender, till kön. Men då 
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Connell själv beskriver genus, och inte kön, väljer uppsatsförfattarna att översätta tillbaka 
Connells begrepp gender till genus. Vi kommer genomgående att använda oss av begreppet 
genus i uppsatsen. 
 Könsbegreppet anknyts till det biologiska könet, medan genusbegreppet förutom att 
inkludera kroppen även berör tankar, praktiker, vanor och föreställningar om manligt och 
kvinnligt (Hirdman, 2002, s. 12ff). Genus kan alltså inte ses som någonting i sig själv, en 
mental eller abstrakt kategori utan ska ses som förankrad i materiella, sociala eller kulturella 
omständigheter (Connell refererad i Månsson, 2000, s. 170). 
 Genus handlar huvudsakligen om de sociala relationerna inom vilka individer och grup-
per verkar (Connell, 2002 s. 20ff). Istället för att definiera manlighet och kvinnlighet som 
objekt t.ex. en naturlig karaktärstyp, en norm, en roll etc. måste vi istället fokusera på de rela-
tioner samt processer där män och kvinnor lever sina liv, präglade av genusordningen (Con-
nell refererad i Månsson, 2000, s. 161).  Genus är inte ett uttryck för biologi utan det är ett 
mönster i vår sociala ordning och i de dagliga praktiker som styrs av denna ordning. Genus-
mönster kan skilja sig betydligt mellan olika kulturella kontexter. Uppfattningar av manlighet 
och kvinnlighet kan alltså vara olika beroende på i vilken kultur individer lever i (Connell, 
2002 s. 20ff). 
 Det är möjligt att undersöka mönster av sociala relationer i ett bestämt historiskt sam-
manhang (Connell, 1987, s. 97f) till exempel föreställningar om manlighet och kvinnlighet 
(Eriksson, 2003, s. 28). Connell menar att det är något som över tid skapats genom våra var-
dagliga praktiker, såsom i arbets- och familjelivet. Vidare förklarar författaren att genus kan 
förstås utifrån historisk ojämnhet, motsättningar och intern differentiering och att det finns en 
inbyggd instabilitet i genusordningen (Connell, 1987, s. 96f). Det innebär att föreställningar 
om manlighet och kvinnlighet från olika perioder existera sida vid sida. I vårt samhälle finns 
därmed ”gamla” och ”nyare” föreställningar om vad som uppfattas som manligt respektive 
kvinnligt (Eriksson, 2003, s. 29).  
 Genusrelationer består inte alltid av direkta förhållanden mellan män och kvinnor. Rela-
tionen kan också vara indirekt, och då förmedlas via media såsom TV och Internet. Vidare 
förtydligas att genusrelationer hela tiden skapas i vår vardag, de existerar inte, om individer 
inte skapar dem. Stabilitet över tid är inte något som är givet utan det måste åstadkommas 
genom vardagliga praktiker, inom vilka människor och grupper handlar. Trots det att genus är 
ett svårföränderligt fenomen så är förändring av exempelvis föreställningar om manligt och 
kvinnligt möjligt (Connell, 2002, s. 76f). Alltså kan relationerna mellan kvinnor och män både 
konstrueras och förändras över tid. Detta sker genom interaktion både med de samhälleliga 
strukturerna och de vardagliga relationerna mellan kvinnor och män (Connell refererad i 
Månsson, 2000, s. 161). 
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8. Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras resultaten och analysen av undersökningen. Det empiriska mate-
rialet redovisas enligt fyra huvudteman: om föräldraskap, om våldsutsatta mödrars föräldra-
skap, om våldsutövande fäders föräldraskap samt om bemötande med våldsutsatta familjer. 
Intervjupersonernas uppfattningar kommer att belysas med citat, som vi anser vara talande 
och informationsrika för respektive tema. I anslutning till varje tema kommer vi att analysera 
resultaten utifrån tidigare forskning och valda teorier, rollteori och genus. 
 Alla analyser är selektiva avseende uppmärksammade faktorer. Det valda perspektivet 
kommer att påverka författarens beskrivning (Stevens, 1998, s. 19f). 
 
 
Intervjupersonerna 
Intervjupersonernas namn är fingerade och det framgår inte var i Stockholmsregionen de ar-
betar. Samtliga socialsekreterare arbetar inom kommunens socialtjänst, enheten för barn- och 
familj. Av intervjupersonerna, är fem kvinnor och en man.  
 
 
Tema 1: Om föräldraskap 
När vi frågar våra intervjupersoner om deras uppfattningar kring vad ett bra föräldraskap in-
nebär, så beskriver alla att föräldraskap bland annat medför skyldigheter gentemot sina barn. 
Samtliga menar att föräldrarna ska tillgodose barnens behov. Vad som menas med barnens 
behov uttrycks på ett generellt sätt. Intervjupersonerna framför det också på olika sätt. Exem-
pelvis yttrar tre intervjupersoner att det handlar om att tillgodose barnens psykiska och fysiska 
behov. Två menar att barnens behov innefattar att man ska ge sina barn det stöd de kan tänkas 
behöva. En uttrycker det som att föräldrarna ska ge sina barn kärlek samt att barnen ska bli 
sedda. 

Gun: ”Det handlar om att ta det psykiska och fysiska ansvaret för barnet, och då 
är det utifrån barnets behov och inte de vuxnas behov. Ja, detta är föräldraskap 
för mig”. 

Mona: ”Ja, att man ska… ombesörja för sina barns bästa, fysiskt och psykiskt, 
skydda dem, skaffa dom hjälp och stöd när dom behöver det”. 

Sara: ”Alltså när man kan tillgodose barnens behov, är väl ett gott föräldraskap. 
Lite så kan jag tänka. Att barnen blir sedda och får den kärleken och får den 
uppmärksamheten och kan tillgodose att barnet kommer till skolan och sådana 
där saker. Det grundläggande så att säga”. 

Lena: ”Ett gott föräldraskap är en avvägd balans mellan rättigheter och skyldig-
heter där skyldighetssidan är väldigt dominant. Man har som förälder skyldighe-
ter gentemot sina barn, och då menar jag att ta hand om dom, sköta om dom fy-
siskt och psykiskt”. 
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Anna: ”Föräldraskap för mig… egentligen handlar det om att man har ansvar för 
sina barn, god uppfostran och att rusta upp sina barn så att de klarar av att växa 
till vuxna människor, de stöd man behöver på vägen dit”.   

 
Genomgående i vårt material är att samtliga socialsekreterare uppfattar att föräldrarna har lika  
ansvar för barnets välbefinnande. De tycker att modern och fadern kan ge barnet samma om-
sorg. Två av dessa socialsekreterare är samstämmiga i att det enda som kan skilja sig åt mel-
lan mödrars och fäders omsorg om barnet är att fäder inte kan amma. Två socialsekreterare 
talar om individuella skillnader. De menar att individer kan fungera olika i sitt föräldraskap, 
men att det inte behöver skilja på modern och fadern. Två framför att samtidigt som modern 
och fadern kan ge barnet samma omsorg, så kan män och kvinnor fungera olika i sitt föräldra-
skap och komplettera varandra. 

Mona: ”Ja det enda som man kan tänka att en pappa inte kan ge det är bröst, men 
i övrigt så är väl han lika utrustad som kvinnan och ge allt vad ett barn behöver. 
Nu påstås det ju också att män skulle kunna amma, det är en spännande utveck-
ling och har man inte bröstet så finns det ju mat på flaska”. 

Lena: ”De kan ge samma omsorg, tycker jag. Det kan däremot vara skillnad på 
individer, men i min värld behöver det inte vara skillnad på moder och fader. 
Möjligtvis amningen… men det finns ju flaskor”. 

Mats: ”Modern och fadern kan ge barnet samma omsorg… Ja det tycker jag, ja 
absolut. Okej”. 

Anna: ”Jag tycker att det övergripande ansvaret för barnet är gemensamt. Sen är 
jag så pass gammal så att jag vet att vi har olika funktioner. Det ser jag inte som 
könsrelaterat utan det ser jag som att vi individuellt fungerar olika”. 

Gun: ”Jag tror att föräldrarna kan ge samma omsorg det tror jag, men jag tror 
också att det är viktigt att föräldrarna delar upp sig och ger olika sidor. För jag 
tycker att det skiljer på manligt och kvinnligt i tankesätt och sättet att agera och 
så vidare. Det tycker jag att man som barn ska kunna spegla sig i, och så tycker 
jag att det är viktigt att man har tydliga förebilder i manligt och kvinnligt”. 

Sara: ”Jag tror föräldrarna alltså mor och far är komplementära på det sättet att 
kvinnor och män är olika i många avseenden och det är av natur… alltså det är 
mer naturen så, att man är lite olika. Men sen tror jag att män kan klara av det 
lika bra som en mamma, absolut. Alltså av naturliga skäl så finns det vissa olikhe-
ter… ja jag kan kanske inte förklara exakt riktigt vilka olikheter, och då tror jag 
att man kan komplettera varandra. Men visst tror jag att pappan klarar av att ge 
samma omsorg som mamman, absolut”.  

 
 
 
Analys 
Samtliga socialsekreterare uppfattar ett bra föräldraskap som att det medför skyldigheter gent-
emot sina barn, såsom att tillgodose barnens behov. Rollteorin betonar att det finns förvänt-
ningar på ett passande beteende. Dessa visar sig som normer och värderingar för hur individen 
ska bete sig i en viss situation. En del normer och värderingar är formaliserade och nedskrivna 
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i form av lagar (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32; Trost & Levin, 1999, s. 137). I sin roll som 
socialsekreterare kan tänkas att de förklarar föräldraskap med utgångspunkt i 6 kap. FB, som 
bland annat anger att vårdnadshavare har skyldighet att tillgodose barnets behov av omvård-
nad, trygghet och god fostran (www.riksdagen.se, 2005-12-13). Utifrån rollteorin har de i sin 
roll som socialsekreterare för barn och familj internaliserat föräldrabalkens definition av för-
äldraskap och gjort till sina egna förväntningar på hur modern och fadern bör vara i sitt för-
äldraskap (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32; Trost & Levin, 1999, s. 137).  
 Genomgående i vårt material är att intervjupersonerna uppfattar att modern och fadern 
har lika ansvar för barnets välbefinnande. De anser att båda föräldrarna kan ge barnet samma 
omsorg. Till skillnad från tidigare forskning så görs alltså inte modern som den huvudansva-
riga för barnens omsorg  Vårt resultat skiljer sig från forskning, som visar att mödrar görs 
huvudansvariga för barn (Plantin, 2001, s. 58; Bekkengen, 2002, s. 187; Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003, s. 168f). Våra intervjupersoner delar inte denna uppfattning då de anser att 
båda föräldrarna ska ha lika ansvar för barn.  
 Uppfattningar av genus kan inte ses som någonting i sig själv, en mental eller abstrakt 
kategori utan bör ses som förankrat i materiella, sociala och kulturella omständigheter (Con-
nell refererad i Månsson, 2000, s. 170). Så förutom att inkludera kroppen berör genus även 
individers tankar, praktiker och föreställningar om manlighet och kvinnlighet (Hirdman, 2002, 
s. 12ff). Eriksson påpekar att gamla och nya föreställningar om manligt och kvinnligt existe-
rande sida vid sida (Eriksson, 2003, s. 29). I den tidigare forskningen (som tidsmässigt ligger 
relativt nära vår studie), kommer ”gamla” uppfattningar av föräldraskap till uttryck, medan 
det i vår forskning visar på ”nyare” uppfattningar av föräldraskap. Dessutom förklarar Con-
nell att genus kan förstås utifrån historisk ojämnhet (Connell, 1987, s. 96). Utifrån detta tolkar 
vi att föreställningar om mödrar som huvudansvarig för barn, existerar samtidigt, som före-
ställningen om fäder och mödrar som lika ansvariga för sina barn. 
 Något uppsatsförfattarna uppmärksammar i citaten ovan är att två intervjupersoner, Sara 
och Mona, framför att fadern kan ge samma omsorg som modern. En fråga vi ställer oss är 
varför de inte uttrycker att modern kan ge samma omsorg som fadern? En tolkning är att deras 
yttrande, i likhet med tidigare forskning, är ett uttryck för moderskap som norm för det nutida 
föräldraskapet. Modern ses som symbol för det ”naturliga” och en viktig del av ett förväntat 
beteendemönster i faderskapet (Plantin, 2001, s. 72; Keskinen, 2002, s. 102). Sara och Mona 
kan tänkas använda modern som måttstock för föräldraskapet. En tolkning är att deras upp-
fattningar grundar sig på traditionella föreställningar om föräldraskap. Ahrne och Roman (re-
fererad i Eriksson, 2003, s. 70f) påpekar att de traditionella könsrollerna allmänt har försva-
gats och förändrats avseende hushållsarbete. Men när det gäller föräldrarollen har det inte alls 
skett i samma utsträckning. Författarna menar att det finns starka normer om moderskap och 
faderskap. Genus handlar om sociala relationer och är ett mönster i vår sociala ordning (Con-
nell, 2002, s. 20ff). Genusmönstret i vårt samhälle, menar vi, påverkar intervjupersonernas 
uppfattningar om föräldraskap. Saras och Monas uppfattning av modern som norm menar vi 
är konsekvenser av de sociala relationer och genusmönster som finns i vårt samhälle. Att de-
ras traditionella uppfattningar kommer till uttryck i våra intervjuer kan bero på att genus är ett 
svårföränderligt fenomen (Connell, 2002, s. 76f).  
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Tema 2: Om våldsutsatta mödrars föräldraskap 
När vi frågar socialsekreterarna om deras uppfattningar av våldsutsatta mödrars föräldraskap 
framhåller samtliga att våldsutsatta mödrars föräldraskap påverkas negativt på grund av fa-
derns våld. Två av dem framför att mödrar kan påverkas olika beroende på hur länge de varit 
utsatta för våld. De förklarar att mödrar som varit utsatta för våld en längre tid utmärker sig 
mer än de som varit utsatta för våld en kortare tid. Tre socialsekreterare anser att våldsutsatta 
mödrar har fokus på sig själva. 

Anna: ”Det syns genom att man levt under våld så har det påverkat kvinnans sätt 
att fungera som mamma, som individ och som samhällsmedborgare. Det är ju 
också väldigt individuellt hur länge våldet pågått. Exempel, det är stor skillnad 
när man kommer in i en familj där våldet har pågått i artonårstid, då ser det helt 
annorlunda ut än om jag kommer in i en familj där våldet har pågått i ett år”. 

Mona: ”Det beror ju på hur länge man har varit utsatt för en komplicerad situa-
tion för det första. Och om sånt pågår länge kan jag tänka mig att kvinnan till slut 
tappar sin ork och kraft och man kan tänka på att hon är fokuserad av att klara 
sig från ena dagen till den andra och gå på den smala linan så att hon måste ju ha 
svårt att ha fokus på något annat till exempel barnens behov. Hon kan inte utså si-
tuationen, fatta kloka och förståndiga beslut inte åt sig själv och inte åt barnen”. 

Sara: ”Alltså jag tror att det praktiska kan dom sköta, liksom så. Men sen tror jag 
att dom är väldigt… alltså fokuserade på sig själva. Så som förälder så tror jag 
liksom att man inte riktigt kan tillgodose barnens behov så, under den tid man blir 
slagen”.  

 
Tre av socialsekreterarna som också uppfattar att mödrarnas föräldraskap påverkas negativt av 
faderns våld, framför att våldsutsatta mödrar kan ha dåligt självförtroende, avseende sitt för-
äldraskap.  

Anna: ”I samspel med barnen så är många av de här mödrarna väldigt osäkra 
som föräldrar… mammor. Ja mammorna här har inte samma självförtroende som 
en annan kvinna har som lever i ett positivt föräldraskap”. 

Lena: ”Ja där är ju så på ett sätt så att många av kvinnorna tappar i självförtro-
ende, dom tappar i ork och styrka. Dom känner skuld och de känner skam. Möd-
rarna får ofta en väldigt jobbig relation till sina barn. Dels för att de är trötta och 
för att de inte mår bra… Det blir ju lite katten på råttan och råttan på repet… ofta 
svårt till de här barnen”. 

Mats: ”Ja, det är ju en osäkerhet, de är ju rädsla, de är ju massa aspekter och 
otrygghet”. 

 
 
Brister våldsutsatta mödrar  i omsorgen om sina barn? 
På vår fråga om våldsutsatta mödrar brister i omsorgen om sina barn så svarar fem socialsek-
reterare att de anser att mödrar som utsätts för fäders våld, brister i omsorgen om sina barn. 
Dessa fem socialsekreterare anser att det är en brist i sig, att modern låter barnet bevittna våld. 
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Vidare framförs att våldet påverkar moderns föräldraskap negativt, detta då hon inte ser bar-
nets behov. 

Lena: ”Ja, ofta är det så att de brister i omsorgen. Båda föräldrarna har ju ett 
ansvar för barnets skyddsaspekter… och dessa är inte säkrade så länge våldet 
pågår framför ögonen på barnet. Där har pappan ett ansvar men också mamman, 
pappan för att sluta slå och mamman för att se till att inte befinna sig i sådana si-
tuationer”. 

Sara: ”Jag tänker man kan ju se det, dom brister ju bara att visst, alltså att dom 
är med den här mannen som slår dom och barnen får se det.  Så bara där brister 
dom i sin omsorg eller i sitt omdöme om hur bra är det här för barnen, så då kan 
man ju se att de brister i sin omsorg. Ja… ja alltså ja man kan säga att dom bris-
ter i sin omsorg på så sätt att dom inte kan se barnet ordentligt”. 

Mats: ”Ja det gör dom. På det sättet att dom tillåter eller tvingas tillåta att bar-
nen bevittnar hur pappan slår mamman. Hon får ju mindre ork och energi att se 
barnen, alltså hon blir mer belastad, hon har ju mer att tänka på”. 

Gun: ”Japp… ja, det tycker jag att de här mödrarna gör, de kan ju inte se bar-
nens behov. Men för den skull menar jag inte att de här mödrarna inte kan bli bra 
mödrar, om man någonstans klipper och gör någonting åt det. Men så länge hon 
är i den situationen tycker jag att hon brister”. 

Mona: ”Ja det gör dom ju. Ja, deras förmåga måste ju vara nedsatt… Om man så 
länge man bor kvar där. Hon kan ju vara en bättre mamma utan våldet, alltså 
brister hon”. 

 
En socialsekreterare anser till skillnad från ovanstående fem socialsekreterare att våldsutsatta 
mödrar inte brister i sin omsorg om sina barn. Hon menar att det är självklart att barnet far illa 
av faderns våld mot modern. Socialsekreteraren anser däremot inte att modern brister i sitt 
föräldraskap på grund av att hon är utsatt för faderns våld. Hon framför att brister i omsorgen 
av barn är ett resultat av den omgivande miljön. 

Anna: ”Jag ser det inte så att de brister i sin omsorg. Utan jag ser det som att det 
är miljön som gör det. Jag anser att det är ett resultat av den våldsutsatta miljön, 
men jag anser inte att det är mödrarnas brister… det kanske är en reaktion av det. 
Jag tänker att de gör så gott de kan. Brister man i omsorgsförmågan är det något 
annat. Man brister inte i sitt föräldraskap bara för att man är våldsutsatt utan det 
är miljön, jag kan inte separera dem från varandra”. 

 
 
 
Analys 
Bilden av våldsutsatta mödrar som traumatiserade och dåligt fungerade föräldrar är det som 
starkast återfinns i forskning och i den offentliga politiken (Eriksson, 2003, s. 266ff; Keski-
nen, 2002, s. 101). I likhet med detta anser samtliga av våra intervjupersoner att mödrarnas 
föräldraskap påverkas negativt av våldet. Även våra intervjupersoner tar upp  negativa konse-
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kvenser av hur våldet påverkar mödrarnas föräldraskap. Det som framförs är att mödrarna har 
fokus på sig själva och att de inte kan tillgodose barnens behov.  
 Flertalet socialsekreterare anser att mödrarna brister i omsorgen om sina barn. Detta 
stämmer överens med forskning där ett återkommande tema är att våldsutsatta mödrars om-
sorgsförmåga påverkas negativt (Eriksson, 2003, s. 266f) och att våldsutsatta mödrar brister i 
omsorgen om sina barn (Eriksson, 2003, s. 312).   
  Då man talar om genus är föreställningar om manlighet och kvinnlighet exempel på så-
dant, som över tid skapas genom våra vardagliga praktiker (Eriksson, 2003, s. 28; Connell, 
1987, s. 97f). Inledningsvis definierade socialsekreterarna att föräldraskap bland annat medför 
skyldigheter såsom att tillgodose barns behov. Samtliga intervjupersoner uppfattar att våldsut-
satta mödrars föräldraskap påverkas negativt. En rimlig tolkning är att socialsekreterarnas 
definition av hur en bra förälder bör vara står i motsättning till hur de uppfattar att de våldsut-
satta mödrarna faktiskt är i sitt föräldraskap. En Brittisk studie visar att mödrar anses miss-
lyckas i sitt föräldraskap om de inte skyddar sina barn från de våldsamma fäderna då de anses 
sätta sina behov före barnens (Scourfield, 2003, s. 73).  
 Connell förklarar att genus hela tiden skapas genom vardagliga praktiker inom vilka 
människor handlar (Connell, 2002, s. 76f). En tolkning är att socialsekreterarnas uppfattningar 
om genus, hur de uppfattar manlighet och kvinnlighet, styr hur de uppfattar att rollen som mor 
bör vara. Detta kan tänkas vidmakthålla genusmönster. Som Connell påpekar existerar inte 
genusrelationer, om individer inte skapar dem. Stabilitet är inte givet utan måste åstadkommas 
(Connell, 2002, s. 76f).  
 En av intervjupersonerna, Anna, anser till skillnad från övriga fem intervjupersoner att 
våldsutsatta mödrar inte brister i omsorgen om sina barn. En tanke är att detta kan förstås ut-
ifrån Connells resonemang om att genus kan förstås utifrån historisk ojämnhet, motsättningar 
och intern differentiering (Connell, 1987, s. 96). Vi tänker att det i vårt samhälle inte endast 
finns en föreställning om genus. Annas uppfattning av att våldsutsatta mödrar inte brister i 
omsorgen, existerar sida vid sida med uppfattningar av att våldsutsatta mödrar brister i om-
sorgen.  
 Inom rollteorin undersöker man hur de sociala rollerna som en del i samhällslivet påver-
kar enskilda individers beteende. En roll består av alla förväntningar som kännedomen om en 
position utlöser (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). Andra reagerar på oss med utgångspunkt i 
deras uppfattning av våra roller och därmed påverkas vår bild av oss själva (Payne, 2002, s. 
222). De uppfattningar socialsekreterarna har på rollen som våldsutsatt moder kommer de 
sedan att reagera och agera utifrån. Vidare kan tänkas att mödrarna, i mötet med socialsekre-
terare införlivar deras förväntningar om att våldsutsatta mödrar brister i omsorgen om sina 
barn. 
 Rollbeteendet handlar om hur individen beter sig. Det handlar om vad vi gör eller inte 
gör, vad vi tänker eller inte tänker samt vad vi säger eller inte säger (Angelöw & Jonsson, 
2000, s. 32; Trost & Levin, 1999, s. 138). Uppsatsförfattarna tänker att socialsekreterarna 
förmedlar en lägre ”acceptans” (jmf. med fäderna i tema 3) i beteendet mot mödrarna. Detta 
då hon på grund av faderns våld anses fungera inadekvat i sitt föräldraskap. Forskning visar 
att ansvaret för barnets välbefinnande, i våldsutsatta familjer, förknippas med mödrar (Eriks-
son, 2003, s. 273). Vi menar att det ställs högre krav på de våldsutsatta mödrarnas föräldra-
skap. Rollteori förklarar att människor har en viss tendens att värderas positivt beroende på i 
vilken utsträckning som personen beter sig i enlighet med rollförväntningar (Angelöw & 
Jonsson, 2000, s. 32). Som vi påpekat ovan är en tolkning att mödrarna inte lever upp till so-
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cialsekreterarnas förväntningar, som ställs på rollen som förälder. Detta framför exempelvis 
Sara i ett citat ovan. Hon framför att mödrarna inte kan tillgodose barnens behov så länge vål-
det pågår.   
 Utifrån ovanstående analys tolkar uppsatsförfattarna att genus och individers roller på-
verkar varandra i en cirkulär rörelse. Socialsekreterarnas uppfattningar av rollen som våldsut-
satt mor, bygger på genusuppfattningar och kommer att visa sig i beteendet mot mödrarna. 
Vidare kan tänkas att mödrar införlivar socialsekreterarnas förväntningar och beter sig däref-
ter. Därmed upprätthåller rollbeteendet genusmönster.  
 
 
Tema 3: Om våldsutövande fäders föräldraskap 
Samtliga intervjupersoner framför olika problem som är förknippade med våldsutövande fä-
ders föräldraskap. En intervjuperson uppfattar att de våldsutövande fäderna kan ha ett ”lyn-
nigt” beteende. Fadern kan få okontrollerade utbrott trots att han annars kan vara snäll. Två 
socialsekreterare framför att våldsutövande fäder ofta är fokuserade på relationen till kvinnan 
och att de därför har svårt att sätta sig in i barnens situation eller att prioritera barnen. 

Mona: ”Jag tror att dom… och inte kvinnan heller, dom är så fokuserade på det 
här vuxenlivet så att dom har ytterst svårt att tänka utifrån… dom kan tänka så 
här tänker barnet, de har svårt att sätta sig in i barnens situation och föreställa 
sig hur det är att vara liten och hjälplös och ha sådana föräldrar som beter sig på 
det viset”. 

Gun: ”Han blir väldigt självupptagen jag tror att man har väldigt svårt att se sin 
föräldraroll och att man är förälder i det här. Han blir så upptagen av sig själv 
och sin relation till kvinnan så att barnen är någonting som kommer som nummer 
två eller tre eller fyra. Anledningarna till hur mödrarna och fäderna beter sig 
tänker jag är densamma de har bara olika sätt att uttrycka det på. Den manliga är 
att man slår och det kvinnliga att man låter sig bli slagen”. 

 
Fyra intervjupersoner anser att fäderna generellt sätt inte behöver vara dåliga pappor. Tre av 
dem framför samtidigt att fäderna omsorgsmässigt ofta kan ta hand om sina barn, medan en 
annan menar att det kan vara fäderna som ser till att det fungerar hemma.  

Lena: ”Det kanske förvånar folk men de här fäderna är inte generellt sätt dåliga 
fäder. Ibland är dom det, ibland är dom dåliga rakt av och kanske psykiskt otro-
ligt labila och ska egentligen överhuvudtaget inte vara i närheten av barn. Medan 
andra kan vara helt fantastiska i till exempel intoning med spädbarn och den 
grundläggande omsorgen, stimulans på olika sätt. En del är helt fantastiska… 
men slår barnets mamma”.  

Gun: ”De kan omsorgsmässigt kunna ta hand om sina barn, men de brister i sitt 
föräldraskap genom att de faktiskt misshandlar mamman inför barnet”. 

Sara: ”Det finns olika ju. Alltså det finns fäder som slår mamman och barnen och 
det finns fäder som slår bara mördarna och är, omsorgsmässigt hur bra som helst 
med ungarna. Så det… nej, jag tror inte att det finns någonting som utmärker en 
speciell person, att så här ser en våldsman ut, alltså en pappa som slår”.  
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Anna: ”Jag kan ge ett exempel. I förra veckan var jag i en familj och där var det 
pappan som utövade våld. Det var pappan som såg till att allt fungerade hemma 
men han såg också till att mamman plattades ner. Så det blir väldigt sjukt”. 

 
 
Dålig make men bra far? 
Då vi frågar om socialsekreterarna anser att man kan skilja på faderns våld mot modern i för-
hållande till hans föräldraskap, dvs. om man kan vara en dålig make men en bra far, svarar 
fyra socialsekreterare att man inte kan skilja på det. Om fadern utsätter modern för våld så är 
han också en dålig far. Två av dem framhåller samtidigt att han kan fungera bra i andra aspek-
ter exempelvis avseende praktiska saker, såsom att laga mat och aktivera barnen. 

Mats: ”Nej, jag tycker att det är svårt att skilja det så länge dom lever tillsam-
mans under samma tak”.  

Sara: ”Jag har svårt att se att man blir en bra far när man… barnen ser att man 
slår deras mamma. Det går hand i hand, alltså slår han så kan han ju inte vara… 
Eller dålig pappa, han kanske är juste och tar ut dom och sådär. Men fortfarande 
så har han ett ansvar för sina barn och det är det ansvaret… alltså han brister i 
sitt ansvar”. 

Lena: ”Alltså man kan ju inte vara en god make som samtidigt slår barnets 
mamma, då kan man inte vara en god förälder i alla aspekter. Det kan man inte 
vara… det går ju inte. Han kanske fortfarande är väldigt duktig på att laga mat 
eller kanske fortfarande väldigt bra på att sätta gränser för barnen och vägleda 
dom. Men det är klart att man brister i omsorgen ur den aspekten… hela tiden”. 

 
Till skillnad från ovanstående intervjupersoner så anser två intervjupersoner att man kan skilja 
på fäders våld mot mödrar i förhållande till hans föräldraskap. En av dem anser att fadern kan 
vara en dålig make men ändå en bra far. Detta om barnet kan lämnas utanför de vuxnas våld-
samma relation. Den andra anser att det är våldshandlingen i sig, som gör att fadern är en då-
lig make och far. 

Gun: ”Ja, det tycker jag. Alltså om man inte utsätter sina barn för att se hur rela-
tionen ser ut mellan man och kvinna, så tycker jag att man kan vara en bra pappa. 
Det finns många våldsutövande fäder som aldrig skulle tänka sig att göra sina 
barn illa, fysiskt. Och har de dessutom förståelse för att man kan göra dem illa 
psykiskt genom att låta barnen bevittna saker, men kan mannen hantera detta då 
tycker jag att han kan vara en bra pappa.  Ja, då tycker jag att man kan skilja på 
att vara en dålig make men ändå en bra far”. 

Anna: ”Jag anser inte att han är en bra förälder när han utövar våld mot modern, 
jag anser inte att han är en bra make när han slår. I den handlingen är han det, 
men jag kan inte se det så. Det betyder inte att han är en dålig make eller dålig 
pappa, men i den handlingen så är han det”. 

 
 
Brister våldsutövande fäder i omsorgen om sina barn? 

Samtliga socialsekreterare anser att fäder som utövar våld mot mödrar, brister i omsorgen om 
sina barn. Detta då de utsätter sina barn för att bevittna faders våld mot modern. 
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Lena: ”Ja, de brister i sin omsorg då de låter sina barn se mamma bli slagen… 
eller hotad… eller trakasserad”. 

Gun: ”Om sina barn, ja det tycker jag. Detta i och med att de inte ser till barnens 
behov, de ser inte barnet i det här, att dom far illa av hur fadern beter sig”. 

 Sara: ”Ja det gör dom. Kvinnan och mannen har lika stort ansvar i sådana här… 
Tycker jag. Ja liksom dom har ju båda ett ansvar. Han har ju ett… eller ja… Fä-
derna har ju ett ansvar att dom inte ska få se det, eller gå igenom det, barnen”. 

Mona: ”Ja det gör man verkligen. Dom brister i omsorgen om sina barn, men det 
är inte som högsta domstolen säger, det är inte ofredande av barnen i senaste 
domen, tyvärr, men det är ju bristande omsorg om barnen eller passiv misshandel 
av barnen får man tänka sig. Se eller höra mamma bli slagen”. 

Anna: ”Om jag tittar på vilket ansvar han har gentemot sina barn så anser jag att 
han brister, därför att han utövar våld, det påverkar honom, det påverkar barnen, 
det påverkar kvinnan… den miljön de lever i” .  

Mats: ”Våldsutövande fäder brister självklart i sin omsorg om sina barn”. 
 
 
 
Analys 
Enligt Erikssons forskning framförs att det finns problem som hör till våldsamma fäders för-
äldraskap. Vissa av fäderna kan exempelvis upplevas som fokuserade på vuxenrelationen och 
därav inte fungera så bra som förälder. Dock kommer ingen diskursiv figur till uttryck som 
motsvarar den inadekvata misshandlade mamman (Eriksson, 2003, s. 272). Detta resonemang 
återkommer i våra intervjuer då flertalet socialsekreterare också framför olika problem för-
knippade med våldsutövande fäders föräldraskap. Detta samtidigt som majoriteten av social-
sekreterarna anser att fäderna inte generellt sätt behöver vara dåliga pappor. Enligt citaten 
ovan så framförs bland annat att våldsutövande fäder kan vara de som omsorgsmässigt tar 
hand om sina barn.  I enlighet med forskning synliggörs ett genomgående mönster där fäders 
beteende mot mödrarna skiljs från beteendet mot barnen (Eriksson, 2003, s. 310). Fäderna 
förstås oftast som fysiskt, sexuellt och psykologiskt icke våldsamma mot barnen (Eriksson, 
2003, s. 236).   
 Fäders föräldraskap omfattas av en dubbel moral, de kan brista i omsorgen om sina barn 
då de låter dem bevittna våldet mot modern. Trots detta framstår fadern ofta som en bra far 
(Eriksson, 2003, s. 312). Samtliga av våra intervjupersoner anser i likhet med tidigare forsk-
ning att fäder som utövar våld mot mödrar brister i omsorgen om sina barn. Detta då han låter 
barnet bevittna våldet. Majoriteten av våra intervjupersoner anser dock i likhet med tidigare 
forskning att han kan vara en bra far i andra avseenden.  
 Inledningsvis definierar intervjupersonerna föräldraskap som att det innefattar skyldig-
heter, såsom att tillgodose barnens behov samt att modern och fadern har lika ansvar för bar-
nets välbefinnande. Det framförs också att våldutsatta mödrar fungerar negativt i sitt föräldra-
skap då de inte lever upp till definitionen av föräldraskap. Det finns undersökningar som visar 
att båda föräldrarna försummar barnen i familjer där fadern utövar våld mot modern (SOU, 
1998:31 s. 136; Keskinen, 2002, s. 101ff).  Hur kommer det sig att våldsutövande fäder i vår 
undersökning, generellt sett inte anses som dåliga pappor? Bedöms fäderna efter andra mått-
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stockar än mödrarna? Om vi utgår från genus såsom föreställningar om manlighet och kvinn-
lighet (Hirdman, 2002, s. 12ff), blir det synligt hur socialsekreterarna gör skillnad på föräldra-
skapet, baserat på deras föreställningar av manlighet och kvinnlighet. Ett resonemang är att 
socialsekreterarna ställer högre krav på mödrarnas föräldraskap jämfört med fädernas. Även 
forskning visar att det inom socialtjänsten ställs lägre krav på fäder jämfört med mödrar (So-
cialstyrelsen, 2004, s. 80; Scourfield, 2003, s. 6). Då det är möjligt att undersöka föreställ-
ningar om manlighet och kvinnlighet som något som skapats över tid, genom vardagliga prak-
tiker (Connell, 1987, s. 97f; Eriksson, 2003, s. 28) synliggörs det hur socialsekreterarnas upp-
fattningar av manlighet ger våldsutövande fäder högre ”acceptans” i sitt föräldraskap. Detta 
då han ofta uppfattas som bra utöver våldet. Dock framför samtliga socialsekreterare att 
våldsutövande fäder brister i omsorgen om sina barn, detta då han låter barnen bevittna våld. 
Det blir tydligt hur socialsekreterarna förhåller sig tvetydigt till våldsutövande fäders föräldra-
skap. Samtidigt som de uttrycker att våldsutövande fäder inte generellt sätt är dåliga föräldrar 
så uttrycker de att de brister i omsorgen om sina barn. Idag har fäder en ökad social press på 
att ha en nära kontakt med sina barn, att vara involverad och aktiv i barnens liv (Eriksson, 
2002, s. 12). En förklaring till socialsekreterarnas tvetydighet kan vara att det existerar före-
ställningar om manlighet från olika perioder och att dessa står i motsättning till varandra. 
Connell förklarar det som att genus kan förstås utifrån historisk ojämnhet, intern differentie-
ring och motsättningar (Connell, 1987, s. 96). Genom interaktion i de vardagliga relationerna 
och med de samhälleliga strukturer, kan relationerna mellan kvinnor och män både konstrue-
ras och förändras över tid (Connell refererad i Månsson, 2000, s. 161).  
 Socialsekreterarnas föreställningar av manlighet kan tänkas styra hur de uppfattar rollen 
som far. I vår undersökning styr det deras uppfattningar av de våldsutövande fädernas föräld-
raskap. En möjlig tolkning är att detta kommer till uttryck i mötet med fäderna. Rollteorin 
förklarar att rollbeteende handlar om hur individen beter sig. Det handlar om vad vi gör eller 
inte gör, vad vi tänker eller inte tänker samt vad vi säger eller inte säger (Angelöw & Jonsson, 
2000, s. 32; Trost & Levin, 1999, s. 138). Det kan tänkas att socialsekreterarnas uppfattningar 
förmedlas som en högre ”acceptans” (jmf. med mödrarna i tema 2) för de våldsutövande fä-
dernas föräldraskap. Då fadern kan vara en bra far trots våldet ger det honom större hand-
lingsutrymme innan han uppfattas som en dåligt fungerande förälder. Detta kan förstås med 
utgångspunkt i att individen tenderar till att värderas positivt beroende på i vilken utsträckning 
som individen beter sig i enlighet med rollförväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). 
En rimlig tolkning är att fäderna, bortsett från våldet, anses bete sig i enlighet med intervju-
personernas förväntningarna på hur en bra förälder bör vara. Till exempel uttrycker Lena att 
våldsutövande fäder kan vara fantastiska i den grundläggande omsorgen, samtidigt som de 
slår barnets mamma.  
 
 
Tema 4: Om bemötande med våldsutsatta familjer 
Slutligen kommer vi in på frågan som behandlar hur socialsekreterarna anser att deras upp-
fattningar kommer till uttryck i bemötandet med de våldsutövande fäderna och de våldsutsatta 
mödrarna. Här framför samtliga socialsekreterare att det är viktigt för dem att förhålla sig 
opartiskt samt att se båda föräldrarnas ansvar, i hur våldet påverkar barnen. Flertalet social-
sekreterare uppfattar att deras förståelse för den våldsutövande fadern och den våldsutsatta 
modern är lika.  
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Mats: ”Ja, jag tycker att det är jätteviktigt att inte bli partisk, att inte ta ställning 
för pappan eller mamman. Ja, det är ju att inte ta ställning, inte vara partisk, inte 
döma mannen, inte döma någon. Utan se det här som ett spel mellan två personer 
och att båda behöver hjälp på något sätt”. 

Gun: ”Jag förhåller mig just på det sättet som att jag ser att det mannen och 
kvinnan gör mot varandra att det är en sak mellan dom. Jag tycker att man måste 
se bådas roll i det här. Jag tänker att den som slår måste ju ha någon som blir 
slagen. Båda föräldrarna har ett ansvar i det här gentemot barnen”.  

Anna: ”Jag ska ju arbeta mot alla, och jag ser det inte så. Vi har inte rätten att 
döma ut någon, vi är inga poliser, det är inte våran funktion. Vi ska se till barnets 
och familjens hela behov. Men sen kan jag privat tycka väldigt illa om våldet, det 
ska inte finnas. Man måste skydda alla parter, de som blir utsatta men också den 
som utövar våld”. 

Mona:  ”Jag är ju kvinna trots allt och jag är ju mamma och jag är förälder och 
jag är farmor och jag är mormor och jag har träffat många kvinnor som varit ut-
satta för våld och jag har träffat många män som har slagit och jag har läst och 
jag har studerat. Så min strävan är att vara objektiv och förstå alla parter”. 

Lena: ”Båda ingår i en relation som är otroligt komplicerad och som inte är 
sund. Så jag tycker inte det generellt går att säga att det är lättare att förhålla sig 
empatisk till någon”. 

 
I samband med att vi frågar om socialsekreterarnas förhållningssätt i mötet med de våldsut-
övande fäderna och de våldsutsatta mödrarna, så anför tre intervjupersoner att båda föräldrar-
na behöver stöd och hjälp i sitt föräldraskap. De menar att både modern och fadern behöver 
hjälp och stöd i att komma ifrån våldsutsattheten och våldsutövandet samt att bearbeta våldet. 
De övriga tre yttrar inte något om detta. 

Sara: ”Båda har ett ansvar. Och hon behöver ju kanske ta sig därifrån och söka 
hjälp och bearbeta allt. Och han behöver ju ta sitt ansvar och bearbeta sin del lik-
som, alltså varför han slår kvinnan och förstå varför han slår. Det beror ju på hur 
deras historia ser ut. Men båda har ju lika mycket ansvar. Så jag ser det från att 
båda måste ha hjälp i sitt föräldraskap. Båda behöver hjälp i sitt föräldraskap”. 

Mona: ”Jag ger båda… det är du som mamma och kvinna… du kan söka stöd och 
hjälp för att komma därifrån och du kan söka hjälp för att sluta slå. För att ni är 
ansvariga för barnen annars tar jag dom”. 

Mats: ”Det är ju inget som hindrar att han genom behandling, eller båda genom 
behandling kan kompensera det här och be om förlåtelse och förklara för barnen 
när dom blivit äldre. Jag menar det går att reparera på alla möjliga sätt. Sen tror 
jag att det där med ansvar, det är också lite kvinnofälla också. Att kvinnan har i 
sin uppfostran en tendens att ta allt ansvar som finns, höll jag på att säga. Den 
jämställda mannen skulle ta mycket mer ansvar”.  
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Analys 
Samtliga socialsekreterare anser att det är viktigt att förhålla sig opartiskt i bemötandet med 
de våldsutövande fäderna och de våldsutsatta mödrarna samt att se båda föräldrarnas ansvar 
över våldet och vilka konsekvenser detta får för barnet. Detta ligger i linje med forskning som 
visar att objektivitet och opartiskhet är egenskaper som de professionella bör uppnå (Eriksson, 
2003, s. 254). 
 Samtliga socialsekreterare framför att de i mötet med de våldsutövande fäderna och de 
våldsutsatta mödrarna ser båda föräldrarnas ansvar i hur våldet påverkar barnen. Tre av soci-
alsekreterarna framför i samband med detta att båda föräldrarna i en våldsutsatt familj behö-
ver hjälp- och stödinsatser i sitt föräldraskap. De övriga tre yttrar inte något om detta. Detta 
resultat står i motsättning till en rapport som Socialstyrelsen publicerat. I denna framgår att 
insatser i första hand ges till modern, detta då det är hon som görs ansvarig för brister i om-
sorgen. Insatser är fokuserade på mor-barn-relationen vilket utdefinierar relationen mellan 
barn och far (Socialstyrelsen, 2004, s. 79f).  
 Rollteorin förklarar att individer står inför existerande och utprovade roller med beteen-
demönster och förväntningar på beteenden. Genom att vi människor internaliserar rollerna 
tillägnar vi oss samhällslivet (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). De intervjuade socialsekrete-
rarna har på detta sätt internaliserat redan existerande och utprövade roller för hur de i rollen 
som socialsekreterare ska förhålla sig till klienter. Ett förväntat beteende på rollen socialsekre-
terare kan bland annat vara att förhålla sig opartiskt i mötet med sina klienter. Då hälften av 
intervjupersonerna yttrar att både modern och fadern behöver stöd och hjälpinsatser i föräld-
raskapet, kan det vara ett resultat av ett förväntat beteende i rollen som socialsekreterare. In-
divider införlivar utifrånkommande förklaringar, uppfattningar och teorier. Vi övertar exem-
pelvis samhällets normer, värderingar och ideologier genom massmedia (Angelöw & Johns-
son, 2000, s. 31). En tolkning är att socialsekreterarna via massmedia kan ha införlivat den 
aktuella debatten angående föräldraskap och våld. Därmed kan uppmärksamhet kring båda 
föräldrarnas behov av stöd och hjälpinsatser i sitt föräldraskap ha ökat. Dessutom påpekar 
Eriksson att fäder idag har ökad social press på sig i sitt föräldraskap (Eriksson, 2002, s. 12). 
Det uppstår förväntningar på ett passande beteende, både från omgivningen och från samhäl-
let i stort (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). Socialsekreterarna kan tänkas ta till sig, interna-
lisera, förväntningar om att fadern ska vara lika involverad och aktiv i föräldraskapet som 
modern. Konsekvenserna av detta blir då att socialsekreterarna förmedlar, att de uppfattar att 
både modern och fadern i våldsutsatta familjer behöver stöd- och hjälpinsatser i sitt föräldra-
skap. 
 
 
Slutsatser av resultat och analys 
Uppsatsförfattarnas slutsatser är att socialsekreterarna definierar föräldraskap med utgångs-
punkt i bland annat 6 kap. FB som anger att vårdnadshavarna har skyldigheter att tillgodose 
barnets behov. Modern och fadern anses kunna ge barnet samma omsorg samt ha lika ansvar 
för barnets välbefinnande. Socialsekreterarnas uppfattningar visar sig som traditionella och 
”nyare” föreställningar av föräldraskap. 
 Våra intervjupersoner anser att mödrarnas föräldraskap påverkas negativt av våldet. 
Flertalet anser att mödrarna brister i omsorgen om sina barn. Detta då föreställningen om 
mödrarnas föräldraskap står i motsättning till socialsekreterarnas definition av hur ett bra för-
äldraskap bör vara. 
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 Fädernas föräldraskap omfattas däremot av en dubbel moral. Fäder som utövar våld mot 
mödrar brister i omsorgen om sina barn, detta då han låter barnen bevittna våldet. Trots detta 
framstår han som en bra far i andra avseenden. Socialsekreterarna kan genom sitt beteende, 
tänkas förmedla fäderna en högre ”acceptans” i föräldraskapet jämfört med mödrarna. Fäder-
na beter sig, bortsett från våldet, i enlighet med intervjupersonernas förväntningar på hur en 
förälder bör vara. Mödrarna däremot lever inte upp till förväntningarna på rollen som förälder, 
det ställs högre krav på deras föräldraskap. Uppsatsförfattarna framhåller att genus och indi-
viders roller påverkar varandra i en cirkulär rörelse, vilket bidrar till att upprätthålla genus-
mönster såsom föreställningar om manligt och kvinnligt.  
 Viktigt i socialsekreterarnas förhållningssätt är att förhålla sig opartiskt till de våldsut-
satta mödrarna och de våldsutövande fäderna. De framför också att de ska se båda föräldrar-
nas ansvar i hur våldet påverkar barnen. Flera intervjupersoner yttrar att både modern och 
fadern i våldsutsatta familjer behöver stöd- och hjälp insatser i sitt föräldraskap. Dessa aspek-
ter kring socialsekreterarnas förhållningssätt kan vara ett resultat av ett förväntat beteende på 
rollen socialsekreterare. 
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9. Slutdiskussion 
 
Uppsatsförfattarna anser sig ha besvarat frågeställningarna och därmed uppnått syftet med 
undersökningen. Syftet med uppsatsen var att undersöka sex socialsekreterares uppfattningar 
av modern och fadern som föräldrar i familjer där mannen utövar våld mot kvinnan, samt att 
undersöka om deras uppfattningar av modern och fadern skiljer sig åt, avseende föräldraska-
pet. För att besvara syftet formulerades fyra frågeställningar: Vilka är socialsekreterarnas cen-
trala uppfattningar kring vad ett bra föräldraskap är? Vilka är socialsekreterarnas centrala 
uppfattningar kring våldsutsatta mödrars föräldraskap/ våldsutövande fäders föräldraskap? 
Vilka möjliga konsekvenser får socialsekreterarnas uppfattningar i bemötandet med våldsut-
satta mödrar och våldsutövande fäder? 
 Stevens framhåller att analyser är selektiva och att de valda perspektiven påverkar för-
fattarens beskrivning (Stevens, 1998, s. 19f). Utifrån detta menar uppsatsförfattarna att det är 
sannolikt att resultaten blivit annorlunda om vi valt andra teoretiska perspektiv eller enbart 
utgått från rollteori eller genus.  
 I teorikapitlet valde vi att kortfattat nämna det socialkontruktivistiska perspektivet för 
att belysa att uppfattningar kring individers roller och genus kan vara sociala konstruktioner. 
Under arbetets gång har det blivit allt mer påtagligt hur socialsekreterarnas uppfattningar 
kring roller och genus är sociala konstruktioner som påverkar varandra ömsesidigt. Uppsats-
författarna menar att vi förstår oss på individer utifrån den sociala praktik samt de sociala sätt 
att tänka och att vara på som konstrueras av det samhälle vi lever i. Individen är sålunda en 
produkt av den sociala verkligheten (Stevens, 1998, s. 36; Wetherell & Maybin, 1998, s. 298). 
En rimlig tolkning är att socialsekreterarna omedvetet agerar i enlighet med sina uppfattningar 
kring genus och roller.  
 Vi har i samband med analysen uppmärksammat hur socialsekreterarnas uppfattningar 
av genus styr hur de uppfattar våldsutsatta mödrars och våldsutövande fäders föräldraroll. Vi 
har kommit till insikt om att genus ständigt är närvarande i vår vardag och att det är svårför-
änderligt. Detta då vi människor tenderar att upprätthålla befintliga genusmönster. Detta blir 
tydligt i vår undersökning då fäderna, bortsett från våldet, kan vara bra föräldrar medan de 
våldsutsatta mödrarna däremot uppfattas fungera inadekvat i sitt föräldraskap. Trots att social-
sekreterarna i tema ett framförde båda föräldrarnas lika ansvar så menar uppsatsförfattarna att 
det ändå synliggörs hur man skiljer på våldsutsatta mödrars och våldsutövande fäders föräld-
raskap. I analysen förklaras att mödrars föräldraskap omfattas av en lägre ”acceptans” jämfört 
med fäder, innan de uppfattas som dåligt fungerande föräldrar.  Modern görs till huvudansva-
rig för våldet och alltså också som huvudansvarig för barnen då det ställs högre krav på hen-
nes föräldraskap. 
  Med utgångspunkt i vår uppsats anser vi att genus och rollteori kompletterar varandra. 
Båda teorierna tar hänsyn till att föreställningar om manlighet och kvinnlighet samt föräldra-
rollen är konstruktioner av den sociala verkligheten människor lever i. Uppsatsförfattarnas 
tankar och sätt att vara på är också produkter av den sociala verkligheten vi befinner oss i. 
Uppsatsens genomförande har därmed påverkats av våra egna uppfattningar om genus och 
roller, hur vi ser på manlighet och kvinnlighet samt vilka föreställningar vi har på rollen som 
mor och far. Vår kunskap har utvecklats under uppsatsens genomförande. Vi har fått en för-
djupad förståelse för hur uppfattningar om manligt och kvinnligt påverkar innehållet i indivi-
dens roller. Om vi skrivit uppsatsen utifrån vår nuvarande kunskapsnivå hade innehållet i 
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uppsatsen sannolikhet blivit annorlunda. Ett exempel är att intervjuguiden hade utformats på 
annat sätt. 
  Den kvalitativa metoden har lämpat sig väl för vår undersökning. Vi anser att vi fått en 
bra bild av socialsekreterarnas uppfattningar kring föräldraskap och våld. Resultaten i vår 
uppsats kan dock inte ligga till grund för generella slutsatser, men vi tänker att en del av de 
uppfattningar som presenteras även kan finnas hos andra socialsekreterare. Ett argument för 
viss generaliserbarhet är att en del av undersökningens resultat stämmer överens med tidigare 
forskning. Uppsatsförfattarna menar därmed inte att man kan generalisera till alla eller majori-
teten av socialsekreterarna i Sverige.   
 När vi inledningsvis sökte efter litteratur inom ämnet, förvånades vi över att det fanns så 
pass lite forskning kring föräldraskap kopplat till våld. Våra första litteratursökningar gav 
träffar på mäns våld mot kvinnor och föräldraskap separat. Hur våldet påverkar moderskap 
och faderskap förefaller vara ett relativt outforskat område. Vi anser att detta är ett område 
som föranleder fortsatt forskning. Ökade kunskaper behövs för såväl professionella som för 
övriga samhällsmedlemmar. 
 Under uppsatsens gång har många nya frågor väckts. Det hade i vår undersökning även 
varit intressant att utgå ifrån andra teoretiska perspektiv. Att exempelvis utgå från barnper-
spektivet, eller koppla rollteori, genus och barnperspektivet med varandra skulle vara intres-
sant. Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att ta del av socialtjänstens utredningar, rörande 
våldsutsatta familjer. Detta för att där undersöka socialsekreterares uppfattningar kring föräld-
raskapet. Man kan även undersöka hur dessa uppfattningar påverkar utredningsarbetet samt 
vilka konsekvenser detta får. Ytterligare ett förslag är att intervjua vuxna personer som växt 
upp i familjer där fadern utövar våld mot modern, för att ta del av deras egna uppfattningar 
kring föräldraskapet.  Det skulle även vara intressant att intervjua socialsekreterare om hur 
barn kan uppleva och påverkas av våld i familjen.  
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Bilaga 1 Brev till socialkontor 
 
Hej 
 
Vi är två tjejer som går termin sju på socialhögskolan i Stockholm. Vi kommer snart att på-
börja vår C -uppsats och skulle behöva er hjälp. Vår tanke är att genomföra intervjuer med sex 
socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och familjeenhet. 
 
Vår förhoppning är att kunna genomföra intervjuerna v. 46 och 47. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka: socialsekreterares uppfattningar av modern och fa-
dern som föräldrar i familjer där mannen utövar våld mot kvinnan. 
 
Intervjupersonerna lovas konfidentialitet. Namn och socialkontor och andra uppgifter som kan 
hänföras till identitet kommer att utelämnas. Vidare är medverkan i våra intervjuer frivilligt 
och samtycke från intervjuperson är en förutsättning. 
Vi kommer innan intervjutillfället att skicka ut intervjuguiden, så att intervjupersonen kan ta 
del av våra frågor, om denne så önskar. 
 
Vi passar samtidigt på att be om tillstånd att använda bandspelare. Detta för att kunna skriva 
ut intervjuerna med dess viktiga innehåll. Då vi under intervjun vill ägna all koncentration åt 
samtalet underlättar det att banda intervjun. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Maria Issa och Jenny Samuelsson S7b Socialhögskolan, Stockholm 
 
samuelssonjenny@hotmail.com 
da_maja@hotmail.com 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Introduktion   
 
Ålder? 
 
Kön? 
 
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
 
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom barn och familj? 
 
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 
 
Utbildning/vidareutbildning? 
 
 
Om föräldraskap och våld  

• Vad innebär föräldraskap för dig?  
– Följdfrågor: Vad är ett gott föräldraskap? 

                  Vad är en god mor? 
                  Vad är en god far? 

  
• Uppfattar du föräldraskap som likt eller olikt, avseende ansvar för barnens välbefin-

nande? Är det likt dvs. att båda kan ge barnet samma omsorg eller är det olikt dvs. att 
föräldrarna är komplementära? 

 
• Vad har du för kunskaper om föräldraskap och våld? 

 
 
Om våldsutsatta mödrars föräldraskap 

• Är det något som utmärker de våldsutsatta mödrarnas föräldraskap? 
 
• Hur uppfattar du att de våldsutsatta mödrarna fungerar som föräldrar? 

– Följdfrågor: Hur uppfattar du att våldet påverkar mödrars föräldraskap? 
                 Anser du att våldsutsatta mödrar brister i sin omsorg om sina barn?  

 
 
Om våldsutövande fäders föräldraskap 

• Är det något som utmärker de våldsutövande fädernas föräldraskap? 
  
• Hur uppfattar du att de våldsutövande fäderna fungerar som föräldrar? 

– Följdfråga: Hur uppfattar du att våldet påverkar fäders föräldraskap? 
                        Anser du att våldsutövande fäder brister i sin omsorg om sina barn?  
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• Kan man skilja på faderns våld mot modern i förhållande till hans föräldraskap? Kan 
man vara en dålig make men en bra far? 

 
 
Om bemötande med våldsutsatta familjer 

• Hur anser du att din uppfattning om föräldraskap och våld kommer till uttryck i mötet 
med klienterna? 

– Följdfråga: Hur är ditt förhållningssätt mot mödrarna respektive fäderna? 
      Konsekvenserna av dina uppfattningar? 

    
 
 
 
    

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 


