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Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie är att studera den språkliga konstruktionen av det våldsutsatta barnet 
utifrån SOU-rapporter (statens offentliga utredningar). Som teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter har vi utgått ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi. Därtill har vi 
integrerat feministisk teoribildning med betoning på genus. Som metod har vi utifrån 
diskurspsykologi valt att använda Edleys analysmodell bestående av tolkningsrepertoar 
subjektsposition samt ideologiska dilemman. I vårt resultat kom vi fram till fem olika 
tolkningsrepertoarer innefattande två subjektspositioner vardera. Första tolkningsrepertoaren 
belyser barnet som offer i form av brottsoffer och omyndig. Vår andra tolkningsrepertoar 
behandlar delaktighetens svårigheter gällande det aktivt deltagande barnet och det passivt 
deltagande barnet. Tredje tolkningsrepertoaren uppmärksammar barnet i förhållande till 
rättigheter där vi lyfter barnet som ägare av rättigheter samt barnet som underordnad 
rättigheter. Tolkningsrepertoar fyra ser till barnet relaterat till ansvar utifrån det 
ansvarstagande barnet och barnet under vuxnas ansvar. Den femte tolkningsrepertoaren 
skildrar barnet i relation till omsorg där vi i vårt material kunnat utläsa den omsorgsfulla 
mammans barn samt den våldsutövande pappans barn. Sammanfattningsvis har vi utläst den 
komplexitet som råder gällande det våldsutsatta barnets delaktighet i relation till omsorg och 
rättigheter. 
 

Nyckelord: Socialkonstruktionism, diskurspsykologi, barn, våld i nära relationer, pappa, 
mamma, genus, rättigheter, SOU-rapporter 
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1. Inledning 
 
Flera studier som gjorts i Sverige tyder på att omkring ett av tio barn någon gång upplever 
våld från den ena föräldern mot den andra. Utsatta barn som upplever våld på ett mer frekvent 
sätt innefattar ett av tjugo barn. Barn kan givetvis uppleva våld i olika relationer. Det allra 
vanligaste är dock att barnets pappa utsätter barnets mamma för våld (Heimer, Björck & 
Kunosson 2014:83). Samtidigt är pappans våld mot mamman ofta kopplat till att barnet själv 
är utsatt för någon form av våld av pappan, något som förekommer i mellan tjugo till sjuttio 
procent av fallen (Heimer, Björck & Kunosson 2014:85). 

Det perspektiv vi väljer att utgå från när vi talar om det våldsutsatta barnet kommer 
fortsättningsvis ske i relation till ovan nämnda faktum. Med fokus på att barnets utsatthet i 
hög grad sammanfaller med våld i nära relationer, pappas våld mot mamma i relation till 
mannens våld mot kvinnan, vilken skapar komplexitet. Vi väljer följaktligen att använda oss 
av FN:s definition av våld mot kvinnor som definieras som varje könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om 
sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 
eller privata livet (FN:s Generalförsamling 1994).  

Även då vi ämnar utgå från det våldsutsatta barnets perspektiv finner vi anledning, i och med 
rådande komplexitet, att först och främst vända oss i riktning till mannen som utövar våld mot 
kvinnan. För att få en bild av mannens relation till våld då han är helt avgörande och grunden 
till det våldsutsatta barnets konstruktion. Om inte mannen i egenskap av barnets pappa 
utövade våld mot barnets mamma skulle inte det våldsutsatta barnets konstruktion vara möjlig 
inom ramen för rådande kontext.  

För att se till männen i relation till våld dominerar män som grupp, då hela nittio till nittiofem 
procent av våldet i samhället utförs av män. Av våldet som riktas mot kvinnor är det 
vardagsvåldet i heterosexuella relationer som dominerar. Sociologiska och feministiska 
analyser fokuserar på hur sociala strukturer underlättar mäns våld mot kvinnor. Patriarkatet, 
med andra ord mäns överordnade ställning i samhället ger männen medvetet eller omedvetet 
”tillåtelse” att använda våld och tvång mot kvinnor för att nå sina mål genom dominans, makt 
och kontroll. Patriarkatet ses därmed som en direkt orsak till mäns våld mot kvinnor (Heimer, 
Björck & Kunosson 2014:22-23, 251).  

För att lyfta fram hur våld i nära relation påverkar det våldsutsatta barnet utifrån ett mer 
omfattande perspektiv samt för att uppmärksamma myndigheternas ansvar ser vi till artikel 19 
i Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, vilken lyder följande:  
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Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt 
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 
eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den 
ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård” (UNICEF 2009:21).  

Barn som bevittnar våld i hemmet påverkas utifrån flera olika faktorer. Hur allvarliga problem 
barnen utvecklar kan bland annat bero på barnets erfarenhet och förståelse av våldet. 
Forskning visar vidare på att det våldsutsatta barnet som upplever våld mot en förälder i högre 
utsträckning riskerar att drabbas av emotionella och beteendemässiga problem under 
barndomen likväl som i vuxenlivet (Eriksson, Källström Cater & Näsman 2015:14,229). Att 
bevittna våld är dessutom en tydlig riskfaktor för att senare i livet själv utöva våld enligt en av 
statens offentliga utredningar (SOU 2014:6 :260). 

Den huvudsakliga anledningen till att vi vill fokusera på det våldsutsatta barnet är att barnets 
situation är av största vikt då barn är särskilt sårbara och utsatta samt därför förtjänar en given 
plats i studiesyfte. Den stora omfattningen av våldet har även en bidragande faktor till varför 
det är ett viktigt område att studera. Barnet har en relation med föräldrar och andra vuxna men 
även myndigheternas ansvar är av betydelse för att nå en förståelse av det våldsutsatta barnet. 
Genom denna studie ämnar vi se till vilken utsträckning barnet som aktör har i relation till 
barnet som extra utsatt och beroende av stöd och hjälp utav vuxna. Vi har därmed för avsikt 
att förena en relativt nära förståelse av barnets utsagor i förhållande till en myndighetsdiskurs. 
Vår avsikt är att skapa en förståelse av vad det är för konstruktioner som möjliggörs för det 
våldsutsatta barnet, därtill även se konsekvenserna som rådande benämningar medför. Vi är 
även medvetna om att vi själva är delaktiga i konstruktionen av det våldsutsatta barnet vilket 
vi har för avsikt att studera, dels genom vad vi väljer att lyfta fram och dels genom att vi är 
färgade av den verklighet vi lever i samt av den kontext vi befinner oss i. Likväl utgår vi från 
att vi i och med vår studie kan bidra genom att se till hur barnet retoriskt framställs, vilket är 
ett möjligt sätt att se på det våldsutsatta barnet. Vi kan således vara med och bidra genom en 
ökad förståelse för problematiken, något som för med sig en förändringspotential som i 
förlängningen kan gynna det våldsutsatta barnet.  

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar både vuxna och barn. 
Därtill är våldet även det största hotet mot ett jämställt samhälle, något som talar för vikten av 
studier gällande det våldsutsatta barnet. Vi ämnar i vår studie skildra det våldsutsatta barnet 
utifrån ett mikro-, meso- och makroperspektiv. Utifrån mikronivå ser vi till det våldsutsatta 
barnet vilket lyfts fram utifrån mesonivå i relation till organisationer och myndigheter. På 
makronivå behandlas vidare samhällsstrukturen med betoning på patriarkatet. Dessa 
perspektiv ger svar på olika frågor som tillsammans bidrar till en helhet i hur det våldsutsatta 
barnets konstruktion kan förstås. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Mot bakgrund av den våldsproblematik som redogjort för ovan samt dess innefattande 
komplexitet är det övergripande syftet i denna studie att studera den språkliga konstruktionen 
av det våldsutsatta barnet med utgångspunkt i ett urval SOU-rapporter (statens offentliga 
utredningar). Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar formulerats: 

● Hur konstrueras det våldsutsatta barnet? 

● Vilka konstruktioner möjliggörs respektive omöjliggörs? 

3. Disposition 
 
Inledningsvis under avsnitt ett har vi presenterat några inledande resonemang kring vårt val av 
ämne samt varför vi anser att området är intressant och meningsfullt att studera. I avsnitt två 
har vi följaktligen presenterat vårt syfte samt de frågeställningar vi utreder och om möjligt 
besvarar. Efter att vi i detta avsnitt tre beskrivit uppsatsens upplägg följer avsnitt fyra vilket 
tar upp tidigare forskningsbidrag som berör det våldsutsatta barnet och därmed är relevanta i 
förhållande till våra frågeställningar. I avsnitt fem redogör vi samt motiverar vårt val av 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi 
motiverar även vårt val av empiriskt material som använts samt vilken syn vi har gällande vår 
medverkan i framställningen av studien. I avsnitt sex följer en kort beskrivning av var och en 
av de SOU-rapporter vilka vi haft som utgångspunkt i vår analys. Resultatet har vi därefter 
valt att presentera utifrån fem tolkningsrepertoarer med tillhörande subjektspositioner. I det 
sjunde och avslutande avsnittet diskuteras på vilket sätt vi besvarat frågeställningarna samt 
följt studiens syfte genom att vi reflekterat över vad som gjorts. Vi avslutar med självkritik 
samt förslag till framtida forskning.  

4. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kartlägger vi området av det våldsutsatta barnet utifrån den tidigare 
forskningen. Samtliga artiklar är hämtade från databasen Sociological abstracts och är 
empiriska peer-review artiklar. De sökord vi använt oss av var: child, violence, Sweden, 
family, domestic samt father.  

Vi har valt att tematisera och presentera tidigare forskning utifrån fem stycken framträdande 
teman för att ge en tydlig och översiktlig bild. Samtliga artiklar från tidigare forskning 
anknyter till en svensk kontext för att på bästa sätt kunna relatera till vår studie utifrån ett 
urval av SOU-rapporter. Först ser vi till det våldsutsatta barnet utifrån två olika perspektiv, 
barnet som offer och barnet som delaktigt. Därefter lyfter vi fram ett genusperspektiv vilket vi 
sätter i relation till intersektionalitet som syftar till att synliggöra den våldsutövning som 
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skapas i skärningspunkter av olika maktrelationer utifrån ålder, kön och olika kategorier. 
Avslutningsvis anknyter vi till ett mer bredare samhällsperspektiv med avsikt att lyfta fram 
betydelsen av organisationer, myndigheter och sociala relationer i förhållande till det 
våldsutsatta barnet. 

4.1. Barnet som offer  
I studien av sociologen Eriksson (2011:165) beskrivs delar av den sociala kontexten gällande 
implementeringen av familjerättsreformen vilken behandlar våld samt de rådande utmaningar 
som kan uppstå för de som praktiserar dem. Den syn vi har i Sverige likt andra länder i väst 
belyses genom att se till de lagar och riktlinjer som råder. Dessa förespråkar delad vårdnad 
och en hög grad av föräldrarnas samarbete efter separation. Delad vårdnad och att ha god öga 
mot öga kontakt anses följaktligen vara i enhet med barnets bästa. Föräldrar med delad 
vårdnad ses som ansvarsfulla föräldrar som tar hänsyn och upprätthåller barnets kroppsliga 
och psykologiska behov. Barnen ska vidare ha rätt att delta och påverka beslutsprocesser som 
berör dem. Trots det har barn inte någon juridisk status i dessa fall, istället är det föräldrarna 
som kan lyfta upp frågan om barnets rätt till kontakt. Vårdnaden är därför inte länkad till 
barnets bästa, då det saknas hänsyn till risk efter att barnets förälder dömts för brott (Eriksson 
2011:165, 170-172).  

Även Bruno (2015:167) menar att antagandet om kontakt med båda föräldrarna är starkt och 
generellt ställs framför beskydd i de fall där barnet är utsatt för våld, både genom att bevittna 
våld mellan en förälder mot den andre samt genom att själv vara utsatt för våld. I de flesta fall 
tas inte heller någon hänsyn till risk för våld eller hänsyn till barnet som ett kompetent subjekt 
med rätt att delta i rättegångsprocessen, trots att det lyfts fram i svensk familjerätt. I studien 
lyfter Bruno upp att barnets ålder har betydelse genom att visa på mönster som att det är mer 
troligt att barn får komma till tals ju äldre de är. Även genus visar sig ha betydelse samt att 
relationen mellan genus och ålder är komplex i fråga om barnets position (Bruno 
2015:172,177). 

Hur det våldsutsatta barnet framställs och talas om tar Eriksson (2010:66, 73-75) upp med 
utgångspunkt från hur tio olika nordiska kvinnocenter och barnrättsorganisationer ser till 
rättvisediskursen i relation till det våldsutsatta barnet. Nio utav tio organisationer framställer 
det våldsutsatta barnet i ett kontinuum av barnet som ”subjekt till våldet” och definition i 
egenskap av ”brottsoffer”. På vilket sätt som organisationerna definierar brottsoffer är dock 
inte alltid klart. Hur barnen blir synliga på olika sätt har att göra med att en del organisationer 
ser till det våldsutsatta barnet som en fråga i sig, andra som en del av en fråga inom annat 
ämne som organisationen arbetar med. Att vara utsatt för våld eller att bevittna våld mot en 
förälder kan definieras som våld mot barnet, då skadorna kan bli lika allvarliga oavsett om du 
är vittne eller själv utsatt. Denna förståelse bygger på att frågor gällande det våldsutsatta 
barnet integreras i frågor som berör våld mot kvinnor. 

Det är allmänt känt att barn som bevittnar våld påverkas. Hultman och Broberg (2016:2 964) 
undersöker barn som varit utsatta eller bevittnat våld i relation till barn som inte varit utsatta 
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för våld. Barnens erfarenheter av våldsutsatthet sätts i relation till deras psykiska symtom. Det 
framkom att våldsutsatta barn i högre utsträckning uppvisar symtom i form av posttraumatiskt 
stressyndrom, anpassningssvårigheter och uppmärksamhetsstörning. Studien visar även att 
våld utanför familjen är mer vanligt bland pojkar än flickor. När det gäller våld inom familjen 
är istället flickor mer vanligt förekommande än pojkar (Hultman & Broberg 2016:2969–
2975). Eriksson och Näsman (2012:63,71) skildras barn som utsätts för pappans våld mot 
mamman. I studien uppmärksammas den spänning som råder gällande det våldsutsatta barnet 
som offer där barnet behöver bli omhändertaget och skyddat samtidigt som barnet dessutom 
har rätt att delta i frågor som berör dem. Det visar sig bland annat att mammorna till barnen i 
studien i flera fall är skeptiska till om deras barn verkligen vill delta i intervjuerna.  
 

4.2. Barnets delaktighet  
Som tidigare nämnts i temat om barnet som offer tar familjerätten ställning för att barnen har 
rätt att delta och påverka beslutsprocesser som berör dem. När det gäller beslut i domstol 
rörande vårdnadstvister där det finns indikationer på våld blir det extra viktigt att se till den 
spänning som råder mellan rätten till att delta genom att barnets röst blir hörd och den starka 
inrådan att rekommendera delad vårdnad. Bruno (2015:172-173, 178) lyfter i sin studie fram 
att antagandet om kontakt är stark och generellt premieras framför beskydd. Normen är 
påtaglig och så stark att den verkar även då det finns domar eller rapporter om att barnet 
utsatts för barnmisshandel eller våld i nära relation. 

Eriksson (2011:171) menar vidare att barns rätt att delta har fått en större uppmärksamhet 
sedan år 1996 genom klargörande av att barnets önskan ska beaktas i rättsliga processer, 
beroende på ålder och mognad. År 2006 utvecklades det ytterligare genom barnens rättighet 
att uttrycka sig och ta ställning i beslut om vårdnad, boende och kontakt. Det innebär att 
domstolsbeslut inte ska tvinga eller gå emot ett barns önskan om det inte är nödvändigt för att 
säkerställa barnets bästa.  

I fråga om det våldsutsatta barnets sårbarhet föreligger det en motsättning mellan 
uppfattningen att barnet är ett våldsoffer i behov av att bli omhändertaget och beskyddat samt 
att barnet har rätt att delta genom att påverka beslutsprocesser som berör dem. Eriksson 
(2010:73,79) belyser i sin studie hur kvinnocenter och barnrättsorganisationer ser till 
rättvisediskursen respektive välfärdsdiskursen i relation till det våldsutsatta barnet. Det 
våldsutsatta barnet lyfts upp som brottsoffer alternativt subjekt för våldet. I de svenska 
organisationerna ses barnet som brottsoffer, där välfärdsdiskursen konstruerar barnet som 
objekt för vuxnas rätt till omhändertagande och kontroll medan delaktighetsdiskursen 
konstruerar barnet som ett kompetent subjekt med rättighet att delta.  

Iversen (2014:274, 278-285) visar i sin studie olika ingripningsmodeller vilka socialarbetare 
använder sig av när de träffar barn som utsatts för våld i nära relationer och vad de får för 
konsekvens för barnens deltagande. I studien visar det sig att barnet som är villigt att delta 
konstrueras som aktivt och kompetent genom att agera på sådant sätt som passar in i 
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utformningen av ingripningsmodellen. Det bestämda barnet beskriver ett barn vilket agerar 
motsatt socialarbetarens instruktioner. Ingripningsmodellen är anpassad för att möjliggöra en 
förståelse för de känslor som är kopplade till barnet som utsatt för våld i nära relation. I de fall 
barnet responderar på sätt som inte passar modellen framställs barnet som bestämmande 
genom att barnet gör på sitt sätt och inte som socialarbetaren tänkt sig. Socialarbetarens 
konstruktion av barnet reproducerar förutbestämt deltagande då barnet tvingas följa för att 
passa in. Spänningen mellan principen deltagande och användning av deltagande blir därmed 
synlig. 

Eriksson och Näsman (2012:71) har intervjuat barn som utsatts för pappans våld mot 
mamman. De tar upp vilka effekterna kan bli för barn som får vara delaktiga genom att 
uttrycka sina erfarenheter. Det lyfts fram att intervjuer med barn möjliggör en situation där 
barnet får uttrycka sina erfarenheter samt få dem bekräftade. Det kan vidare leda till en 
utveckling av förståelse för sin livssituation. Genom att vara delaktiga och berätta sin historia 
får barnet även möjlighet att känna att det kan göra något för att hjälpa andra barn i liknande 
situation. 

4.3. Genus 
Det råder ett komplext samband mellan maskulinitet och våld vilket kan utgöra hinder 
gällande tillämpning av barns rättigheter vid bestridande av föräldrakontakt där det påvisats 
indikatorer på våld. Sedan 1998 kan delad vårdnad tilldelas trots att den ena föräldern 
motsätter sig detta (Bruno 2015:167). Studien av Bruno (2015:168) lyfter fram att 
uppskattningsvis ett av tio barn utsätts av våld mellan föräldrarna i hemmet, med pappan som 
förövare i majoriteten av fallen. Barn vars mamma blir slagen löper femton gånger högre risk 
att utsättas för fysiskt våld jämfört med andra barn. Vidare lyfts aspekten att riskbedömningar 
i relation till det våldsutsatta barnet uteblir i majoriteten av fallen även om pappan dömts för 
att ha utsatt mamman för våld i nära relationer.  Vårdnaden tilldelats båda föräldrarna trots att 
den våldsutsatta mamman motsatt sig detta. I de domstolsbeslut som Bruno (2015:172) 
analyserat är den dömda våldsutövaren pappan i 213 av totalt 224 fall, något som påvisar en 
genusbunden problematik. 

Ekström och Lindström (2016:260) lyfter fram att det är vanligt att kvinnan drar tillbaka sitt 
vittnesmål hos polisen eller att hon inte vill fortsätta att delta i utredningen. En förklaring som 
tas upp är att kvinnan känner sig skyldig till att ha orsakat våldsutövandet. En annan aspekt är 
att situationen kan förvärras för henne själv eller för barnen samt att mannen i fråga alternativt 
annan familjemedlem tvingar kvinnan att förneka anklagelsen. Här är socialt stöd en 
avgörande faktor vilket visar på offerproblematiken kopplat till en maskulinitetsdiskurs. 

Eriksson och Hester (2001:779–780) lyfter i sin studie fram problematiken kring faderskap 
och separation som haft inslag av våld i nära relationer. Tendensen att pappor utvärderas som 
icke våldsamma medför riskfyllda konsekvenser både för kvinnan samt för barnets säkerhet 
och välbefinnande. Separation betonas kunna medföra att våldet mot mamman ökar samt att 
barnet förblir våldsutsatt. Vikten av en familjerelation bortser från mannens våld, vilket 
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möjliggör för mannen att bibehålla fortsatt kontroll över familjen. I Sverige betonas vikten av 
jämställdhet mellan män och kvinnor som ett generellt förhållningssätt, men när det kommer 
till vårdnadstvister bortses från eller riktas ytterst lite intresse mot frågor rörande genus. 
 

Det finns ett glapp mellan mäns våld och pappa som omsorgsperson, då våldet mot kvinnan 
separeras och ger olika förklaringsmodeller än våldet mot barnet menar Eriksson och Hester 
(2001:785). Kvinnans handlingar i syfte att skydda barnet med argument utifrån mäns våld 
uppfattas ofta som icke samarbetsvilliga, samtidigt som mammans ansvar för fortsatt kontakt 
betonas (Eriksson & Hester 2001:787). Traditionella föreställningar om föräldrars rättigheter, 
auktoritet och makt som något tillfallande pappan och att mammans ansvar ligger i den 
dagliga omsorgen av barnet kom att utvecklas under slutet av 1900-talet. En ökning av 
pappans engagemang har medfört en förändrad syn på vikten av kontakt. Tidigare nämnda 
glapp mellan mäns våld och rollen som pappa lyfter fram kontakt med barnet som fördelaktigt 
oavsett tidigare beteendemönster, med utgångspunkt i ett omsorgsperspektiv och att vara en 
tillräckligt god pappa. Eriksson och Hester (2001:790–791) påvisar vidare i sin studie att all 
delaktighet i egenskap av pappa lyfts fram som tillräcklig medan mamman står under ständig 
granskning. En tillräckligt god mamma lyfts fram som en ouppnåelig utopi, omöjlig att 
uppfylla och ständigt öppen för att kritiseras eller skuldbeläggas. 

4.4. Intersektionalitet  
Tidigare forskning lyfter fram det våldsutsatta barnets komplexa situation. Människors 
erfarenheter, identiteter samt möjligheter konstrueras utifrån ett flertal positioner i samhället, 
vilka endast kan förstås i relation till varandra. Kvinnor kan exempelvis inte enbart ses som 
kvinnor då rådande makt och ojämlikhet måste ses i relation till ytterligare aspekter för att 
kunna förklaras. 

Sandberg (2016:444) ser på både maskulinitet och kvinnan som offer utifrån ett 
intersektionellt perspektiv, att genus, släktskap samt ålder sammanlänkas och därigenom 
utgör en förståelse. Vidare lyfter studien fram att våld i nära relationer måste förstås som mer 
än något mellan två individer, något som innefattar både formella och informella nätverk i en 
samhällelig kontext. Meningsskapandet sker i vardagliga processer inom vilka sociala 
kategorier verkar snarare än i strukturella processer (Sandberg 2016:445–446).  
Intersektionalitet har betydelse för hur den våldsutsatta kvinnan positioneras som antingen ett 
offer, en oansvarsfull vuxen/förälder eller naivt omogen likt ett barn (Sandberg 2016:460). 
Eriksson (2011:168) lyfter i sin studie fram hur mäns våld mot kvinnor i Sverige relateras till 
den samtida jämställdhetsfrågan, vilket gör detta våld ytterst komplext genom att det berör 
flertal områden. Kvinnans liv, hennes frihet, hälsa och sexualitet får konsekvenser av själva 
våldsutövningen där både ett maktperspektiv och ett könsperspektiv är av relevans.  

Ytterligare en relevant aspekt utifrån intersektionalitet som lyfts fram är kontakt efter 
separation. Tidigare utövat våld mot mamman korrelerar inte med vilken typ och utsträckning 
av pappa-barnkontakt som beslutas. Våldets grad och omfattning bortses ifrån, istället 
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centraliseras ansvar för barnet. Retoriska färdigheter att övertala mamman, myndigheter samt 
rätten att kontakt grundas på barnets bästa blir centralt när det kommer till pappa-barnkontakt 
(Forssell & Carter 2015:339,344). 

Det våldsutsatta barnets situation är utifrån ovanstående ytterst komplex. Utifrån ett 
intersektionellt perspektiv får, som Sandberg (2016:452) lyfter fram, patriarkala strukturer, 
konsekvenser av våld i nära relationer samt pappans makt och auktoritära hållning över 
kvinnan i både hushållet och inom den offentliga sfären stor betydelse. Sociala nätverk, 
familjeroller och genus är ytterligare aspekter som samverkar, vilket betonar vikten av ett 
bredare mer samhälleligt perspektiv gällande konstruktionen av det våldsutsatta barnet.  
 

4.5. Ett samhälleligt perspektiv 
Vi har utifrån tidigare forskning uppmärksammat betydelsen av organisationer, myndigheter 
och sociala relationer i förhållande till det våldsutsatta barnet.  

Insatser för att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor har öppnat upp en ny förståelse för barn 
som upplever mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Eriksson 2010:66). Både inom 
politiken och via forskning har det argumenteras för att barns upplevelse av våld i nära 
relationer är skadligt för barnet och kan vara traumatiskt i sig. I och med denna nya förståelse 
har barnet gått från att ”bevittna” våldet till att definieras som våldsutsatt. Den första 
ändringen barnet som brottsoffer fick ta del av var år 2006 genom rätten till kompensation i 
form av brottsskadeersättning från staten i samband med att barnet bevittnat våld i nära 
relationer. Eriksson (2010:75) lyfter som tidigare nämnts i sin studie fram 
kvinnorättsorganisationer och barnrättsorganisationer i förhållande till det våldsutsatta barnet. 
En svensk organisation menar att de under senaste åren fokuserat på frågor som berör barn 
som sett eller hört våld. De lyfter fram att de varit angelägna om att synliggöra våldet som 
kvinnor utsätts för med anledning av att stärka mamman så att hon kan vara en bra förälder. 

Huruvida socialt stöd till våldsoffer i nära relation ökar sannolikheten för åtal tar  
Ekström och Lindström (2016:257) upp i sin studie. Det visar sig att kvinnor som  
får socialt stöd via RVC (the Relationship Violence Centre), hjälp med information och  
råd om polisutredningen, stöd i den rättsliga processen samt hjälp vid kontakt  
med olika myndigheter, utgör faktorer vilka hjälper till att öka sannolikheten för åtal.  
 

En annan viktigt aspekt när det kommer till hur samhället kan fungera som stöd är hur vuxna 
förhåller sig till det våldsutsatta barnet. Bruno (2015:173) uppmärksammar i sin artikel en 
flicka som berättar för en kompis förälder att hon hatar sin pappa samtidigt som hon verkar 
skräckslagen. Den minderåriga våldsutsatta fickan är extra utsatt och då hon berättar om 
hennes upplevelse för kompisens förälder kan det utgöra ett förtroende. Sandberg (2016:444) 
lyfter vidare fram hur det sociala nätverket hjälper respektive inte hjälper till att avsluta våldet 
och skapa trygghet för kvinnor och barn. Studien visar att kulturella normer om parbildning 
kan utgöra hinder för att lämna en kränkande relation samtidigt som det blir omöjligt att 
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hjälpa på grund av maskulin homogen hegemoni i det sociala nätverket. Studien lyfter även 
fram att i frånvaro av en beskyddande pappa kan andra vuxna män fungera som beskyddare. 
Maskulin identitet som kombinerar fysisk styrka och aggression med motivation att använda 
sig av fysiskt våld för beskydd av andra, normaliserar våldet utifrån en hjältediskurs 
(Sandberg 2016:450–453, 456).  

4.6. Reflektion tidigare forskning 
Våld inom familjen förekommer bland flickor i högre utsträckning än pojkar.  
Våldsutsatta barn uppvisar dessutom symtom i form av posttraumatiskt stressyndrom, 
anpassningssvårigheter och uppmärksamhetsstörning i större utsträckning än andra barn. 
Vidare framkommer att barnets bästa handlar om att barnet har rätt att delta samt påverka 
beslutsprocesser som berör dem. Trots det har barnet ingen juridisk status i dessa fall, utan 
barnets rätt att delta blir istället en fråga gällande hur föräldraansvaret lyfter fram barnets rätt 
att delta. Detta gäller även socialarbetare som reproducerar förutbestämt deltagande då det 
framkommer att barnet tvingas följa för att passa in. Barnets ålder visar sig vara av betydelse 
då det är mer troligt att barn får komma till tals ju äldre det är.  

Framkommer gör även att barnets rätt till båda föräldrar är påtaglig samt att kontakt med båda 
föräldrar hamnar framför beskydd av barnet. Det anses vidare inte vara barnets bästa, då det 
inte tas hänsyn till den risk som föreligger efter att barnets förälder blivit dömd för brott. 
Forskning visar att kvinnor som får socialt stöd, hjälp med information och råd om 
polisutredningen, den rättsliga processen samt hjälp med kontakt av olika myndigheter, utgör 
faktorer som hjälper till att öka sannolikheten för åtal mot den våldsutövande mannen. 
Paradoxalt lyfter forskning dessutom fram att vid kontakt efter separation korrelerar inte 
tidigare utövat våld i nära relationer mot mamman med vilken utsträckning och typ av pappa-
barnkontakt som beslutas. Kontakt mellan pappa och barn medför på så sätt direkt eller 
indirekt att män med kontrollbehov har möjlighet att utnyttja relationen pappa-barn, även när 
intresset för barnet enbart baseras på pappans tillgång till mamman.  

Vår studie ingår i och utgör ett bidrag till redan existerande forskning kring det våldsutsatta 
barnet utifrån vår djupgående textnära analys. Språket konstruerar därmed retoriskt det 
våldsutsatta barnet samt möjliggör förändring inom rådande diskurs. Genom att se till barnet 
utifrån flera perspektiv synliggörs hur dessa diskurser verkar parallellt samt är med i kampen 
om det våldsutsatta barnets konstruktion. Diskurserna avgör på så sätt vad som är möjligt 
alternativt inte möjligt att säga. 

5. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  
 
Diskursanalys innefattar analys i sin helhet och innebär därmed att teori och metod är 
integrerade aktiviteter (Fejes & Thornberg 2015:93). 
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5.1. Teoretisk och begreppslig referensram 
Vår teoretiska och begreppsliga referensram är baserad på relevansen av språkets betydelse i 
konstruktionen av det våldsutsatta barnet. Språket skapar inte en neutral beskrivning av 
verkligheten utan utgör alltid ett värderande samt konstruerande i relation till befintliga 
fenomen och existerande maktordningar (Lindblom 2011:42).  

Diskurspsykologi som angreppssätt kan vidare ge en omfattande beskrivning av det 
våldsutsatta barnet. Traditionen har ett poststrukturalistiskt förhållningssätt utifrån människan 
som diskursivt subjekt med bakgrund av det socialinteraktionistiska antagandet att människan 
inte enbart passivt styrs av diskurser utan även aktivt nyttjar diskurser som resurs (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:105). Några tänkare som delar detta enhetliga tankesätt är Jonathan 
Potter, Margaret Wetherell och Nigel Edley vilka är centrala i vår studie.  

5.1.1. Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är det givna bakgrundsperspektivet i vår uppsats utifrån premissen att 
verkligheten är socialt konstruerad med utgångspunkt i ett kritiskt förhållningssätt mot 
förgivettagna sanningar om världen och om oss själva (Burr 2015:2; Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:11). Föreställningar gällande det våldsutsatta barnet sker utifrån en historisk 
kontext. Winther Jørgensen och Phillips (2000:11) talar om föreställningarna som specifika 
och kontingenta, representationer som kunnat uttryckas på annat sätt samt är föränderliga 
utifrån en tidsaspekt. Det råder utifrån detta perspektiv en anti-essentialism där människan har 
inte någon inre essens utan är istället en produkt av sociala processer (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:11). Konstruktioner blir därigenom tänkbara eller exkluderade genom 
legitimitet vilken är intimt sammanbunden med maktrelationer (Burr 2015:4-5).  

Maktordningar skapar här betydande innebörd, något som påvisar att det våldsutsatta barnets 
verklighet är språkligt konstruerad samt att samspelet mellan involverade parter har en 
avgörande roll i processen. De beskrivningar, framställningar och värderingar som finns att 
tillgå reflekteras därmed inte passivt via språket utan konstruerar aktivt världen samtidigt som 
dessa är en konstruktion i sig (Potter 1996:97). 

Språkanvändningens framträdande roll framhäver betydelsen av retorik, där definitionen av 
retorik innefattar utmärkande drag av hur människor interagerar och skapar sig förståelse. 
Retorisk språkanvändning begränsas därmed inte enbart till manipulerande argumentation 
eller övertalning, utan betonar själva språkanvändning i sig. Vid studier av språkanvändning 
är det därför viktigt att medvetet reflektera över hur fenomen språkligt framställs. Det är även 
av vikt att se till hur alternativa beskrivningar undermineras samt vilka förutsättningar som 
finns att tillgå för att motarbeta dessa beskrivningar, utan risk att de egna beskrivningarna 
avfärdas eller undermineras (Potter 1996:106–107).  

Ett reflekterande förhållningssätt gällande språkanvändning är relevant då samtliga 
involverade parter är delaktiga med utgångspunkt i olika intressen. Det som styr hur 
beskrivningar produceras är dilemma of stake (Potter 1996:110–111), vilket innebär ett 
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dilemma baserat på att allt det som sägs och görs konstrueras utifrån olika parters insatser och 
intressen. Med dilemma of stake som utgångspunkt är retoriken ständigt närvarande i 
konstruktionen av vår verklighet, en konstruktion vilken förhandlas genom interaktion 
(Räterlinck 2011:211).  

5.1.2. Diskursanalys och diskurs 
Inledningsvis har vi valt att förenklat definiera diskurs utifrån Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (7). 
Med utgångspunkt i denna definition samt ett förhållningssätt att språket gör något, innebär 
diskurs en stabil form av språkanvändning över tid. 

Diskursanalys innefattar ett flertal olika diskursanalytiska traditioner vilka tillämpar skiftande 
definitioner och innebörder av diskurs (Fejes & Thornberg 2015:92). Analysen lyfter här fram 
språkets betydelse i konstruktionen av vår verklighet, vad som innesluts respektive utesluts. 
Som metod kan diskursanalys med fördel användas då avsikten är att studera förgivettagna, 
vedertagna, uteslutna samt osynliggjorda sanningar (Fejes & Thornberg 2015:90). Sanningar 
avseende vårt syfte att se till det våldsutsatta barnets konstruktion utifrån skriftliga 
beskrivningar i SOU-rapporter framställer en bild av verkligheten mot bakgrund av ett flertal 
olika diskursers inverkan, en vålds-, familje-, föräldra-, myndighets- samt juridisk diskurs. 
Dessa specifika diskurser konstruerar tillsammans ett övergripande sätt att tala om det 
våldsutsatta barnet. Ytterligare relevanta gränsdragningar att överväga inom det 
diskursanalytiska fältet är utgångspunkten i stora respektive små diskurser. Stora diskurser 
verkar över institutionernas gränser och är av mer strukturell karaktär. Medan små diskurser 
betonar konstruktion på mer lokal nivå med utgångspunkt i vardaglig social interaktion och 
diskursernas språkliga konstruktion (Börjesson & Palmblad 2007:14).  

Då vår studie fokuserar på språkanvändning samt betydelsen av retorik valde vi mer specifikt 
diskurspsykologi som analytisk tradition. Inom diskurspsykologi förklaras diskurs utifrån 
begreppet tolkningsrepertoar vilket betonar människors inverkan via den ständigt pågående 
vardagliga interaktionen. Tolkningsrepertoarer är mindre, inte ogenomträngliga i samma 
utsträckning samt mer fragmenterade än diskurser som verkar på en mer strukturell nivå 
(Edley 2001:202). Detta synsätt anser vi enhetligt med vårt syfte att studera den språkliga 
konstruktionen av det våldsutsatta barnet, då analys på både mikro-, meso- och makronivå är 
både oundviklig samt nödvändig för att besvara våra frågeställningar. Wetherell (i Burr 
2015:26) argumenterar för att integrera mikro- och makronivå, att se till både själva 
interaktionen mellan människor samt även till den omgivande sociala praktiken inom vilken 
konstruktionen sker.  

5.1.3. Diskurspsykologi som teori  
Det diskursanalytiska fältet kan utifrån en övergripande definition förklaras som en närgången 
studie av hur språket används (Taylor 2001:5). Diskurspsykologi utvecklades inom 
socialpsykologin utifrån detta socialkonstruktionistiska förhållningssätt med utgångspunkt i 
kritik samt ifrågasättandet av kognitivismen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:97). 
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Diskurspsykologin betraktar psykologi utifrån människors konstruktion i social interaktion 
och betonar därmed inte inre processer likt den traditionella psykologiska traditionen. 
Diskurspsykologin kritiserar istället kognitivismens reducering gällande förståelse av 
människan och mänskliga beteenden till en inre, mental, förklaringsmodell. Människans inre 
väsen och processer som emotioner och attityder, konstrueras enligt diskurspsykologi via 
språkliga praktiker utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt och inte utifrån 
bakomliggande inre motiv (Räterlinck 2011:212–214). Syftet med diskurspsykologi är att 
studera hur människor på ett strategiskt sätt i social interaktion nyttjar rådande diskurser 
(tolkningsrepertoarer) för sin egen och verklighetens framställning samt de sociala 
konsekvenser vilka uppkommer som resultat av detta (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13–
14). Det våldsutsatta barnet är utifrån ovanstående förhållningssätt socialt skapat, där empiri 
baseras på hur denna konstruktion uppkommer samt omförhandlas inom sociala praktiker 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:105). 

Diskurspsykologi ser på språket utifrån performativitet, språket som handling, vilket innebär 
att se till språkanvändningens effekter och verkan i interaktionen (Burr 2015:19). Språket gör 
något med verkligheten (Edley 2001:192), det våldsutsatta barnet är därav performativt. På 
mikronivå genom vardagliga diskurser och interaktion mellan människor finns flertal 
potentiella konstruktioner att tillgå (Burr 2015:24). På mesonivå behandlas myndigheters 
inverkan i relation till det våldsutsatta barnet. På makronivå betonas strukturer på en 
övergripande samhällelig nivå, där maktaspekten blir relevant. Vi ser därför vikten av att 
bedriva studier i relation till det utsatta barnet genom att granska och kartlägga existerande 
maktrelationer, att utläsa dominerande framställningar, för att sedan utifrån dessa inta ett 
kritiserande förhållningssätt och skapa grundläggande möjligheter till att frambringa 
förändring av social karaktär (Winther Jørgensen & Phillips 2000:8). 

Med ovanstående som utgångspunkt har vi i vår uppsats valt att ta avstamp i 
diskurspsykologi, med utgångspunkt i Nigel Edleys begreppsapparat. Diskursers produktion 
samt reproduktion, den historiska känsligheten samt medvetenhet om olika maktaspekters 
inverkan behandlas utifrån Edleys tre nyckelbegrepp, nämligen tolkningsrepertoarer, 
subjektspositioner samt ideologiska dilemman (Edley 2001:196). Dessa begrepp definieras 
och förklaras mer ingående i kommande metodavsnitt. Diskurspsykologi ser på ideologi som 
diskurser vilka kategoriserar världen på ett sådant sätt att det understödjer ett legitimerade och 
bevarande av sociala mönster, en praktik där makt är något diffust som organiseras diskursivt 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:116). I vår studie innefattar det att se till vilka möjliga 
konsekvenser framställningen av det våldsutsatta barnet kan omfattas av och att åskådliggöra 
hur olika involverade parter gynnas på bekostnad av varandra. 

5.1.4. Feministisk teoribildning 
Det våldsutsatta barnets situation i relation till rådande diskurser är ytterst komplex och därav 
har vi slutligen valt att lyfta fram feministisk teoribildning som stöd. Det görs genom att se till 
konstruktionen i relation till genus. Mamma och pappa, med tyngdpunkt på kvinna och man, i 
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relation till våld i nära relationer är av betydande roll både vad gäller tillblivelse och 
konstruktion av det våldsutsatta barnet.  

Relationen mellan manligt och kvinnligt är en komplex angelägenhet med bakgrund av 
rådande över- respektive underordning, utövad makt samt vanmakt. Olika intressen 
vidmakthålls genom att dessa försvaras eller genom undanhållande av ofördelaktig 
information. Genus som begrepp möjliggör att vi kan se till relationen och hur vi tänker kring 
manligt och kvinnligt utifrån ett bredare perspektiv då genus är mer än bara kön. De tankesätt 
som finns att tillgå sätter i sin tur prägel på allt ifrån situationer och arbete till synen gällande 
politik och världen. Manligt och kvinnligt omvandlas därmed till abstraktioner, 
tankekonstruktioner, vilka ständigt överförs vidare (Hirdman 2001:16).  

Redan från 1800-talet har uppdelning av en tvåkönsmodell utifrån en biologisk aspekt varit 
genusdelad, då den relaterat kvinnan mer till natur och kön medans mannen förknippats i 
större utsträckning med kultur, människa och förstånd. Med en utgångspunkt i ”riktiga” män 
och ”riktiga” kvinnor integreras sexuellt urval med anpassning, vilket lagt grund för 
våldsutövning, dominans samt maktbegär (Hirdman 2001:54–55). Att vara man blir därmed 
norm. Historiskt sett har män och manlighet premierats och därmed är ordningen som råder 
formad av män, likväl som det som ordnas kan tilldelas genus. Samtidigt kan olika företeelser, 
egenskaper och ting skifta genus över tid, genus är därmed en process (Hirdman 2001:71–72). 
Denna hierarkiska och uppdelade inställning skapar en genusordning, vars upprätthållande 
vidmakthålls av både mannen och kvinnan tillsammans (Hirdman 2001:75). Segregeringen 
mellan könen hotas och utmanas genom demokrati och kapitalism, vilket skapar 
genuskonflikt (Hirdman 2001:108). Genuskonflikten blev under 1900-talet ett faktum i 
samband med urbaniseringen, rätten till lönearbete, hemarbete och barnomsorg. 
Jämställdhetsfrågan var ett politiskt faktum på 1970-talet, rörande kvinnor och mäns lika 
möjligheter, rättigheter samt skyldigheter inom samtliga områden och positioner i livet 
(Hirdman 2001:175). 

En separation mellan kategorierna kön och genus har varit aktuellt i den feministiska 
diskussionen, där kön utgjort det biologiska och genus var mer kulturellt präglat. Butler 
utmanar detta genom att se på både kön och genus som socialt konstruerat (i Iversen 
2011:232). Kategorierna blir till diskursiva praktiker, görs via språket, och innefattar därför 
alltid ett möjliggörande samtidigt som det innebär begränsningar. Makt i relation till 
identifikation blir därmed en relationell angelägenhet (Iversen 2011:233).  
 

Butler menar att människors handlingar skapar diskurser samtidigt som själva handlandet inte 
är möjligt utan diskurser, där motstånd och tvång är av relevans. Kön och genus reproduceras 
genom handling över tid, ett upprepande vilket i sin tur vidmakthåller rådande föreställningar 
(Iversen 2011:236). Själva handlandet innefattar det Butler benämner med performativitet 
vilket lyfter fram det processuella i framställningen. Framställningen normaliseras genom 
upprepande av handlingar vilket skapar trovärdighet (i Iversen 2011:240). Detta performativa 
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synsätt innebär att specifikt handlande inte grundar sig i att människor känner sig som kvinnor 
eller män, utan att människor känner sig som kvinnor respektive män därför att de handlar på 
ett bestämt sätt. Performativitet, en genusordning, genuskonflikt samt olika maktordningar gör 
det våldsutsatta barnets situation ytterligare komplex.  

5.1.5. Sammanfattning teori 
Med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska förhållningssättet att allt är socialt 
konstruerat samt att diskurser innefattar språkanvändningens konstruktion över tid lyfter vi 
fram diskurspsykologins relevans för vår studie. Med fokus på språket som handling, utifrån 
retorik, är vår avsikt att se till hur det våldsutsatta barnet konstrueras strategiskt genom 
nyttjande av rådande diskurser. Det våldsutsatta barnet i relation till genus blir ytterst relevant 
när det gäller makt och performativitet kopplat till kvinnligt respektive manligt. 

5.2. Metod 
Diskurspsykologi som metod möjliggör att se till det våldsutsatta barnet utifrån ett bredare 
perspektiv i vår studie. 

5.2.1. Diskurspsykologi som metod 
Vårt syfte är att se till hur det våldsutsatta barnet konstrueras utifrån återkommande mönster. 
Vi riktar in oss på vad det är för konstruktioner som är möjliga för barnet i dess specifika 
kontext. De sätts sedan i relation till ett större sammanhang där olika diskurser existerar 
parallellt och är med i den diskursiva kampen om vad som ska ses som sanning. Vi utgår från 
det våldsutsatta barnets konstruktion i relation till föräldrar, myndigheter och organisationer. 
Vi har valt att utgå från diskurspsykologi och Edleys analysmodell som består av 
tolkningsrepertoar, subjektsposition samt ideologiska dilemman.  

5.2.1.1. Tolkningsrepertoar  

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet har tolkningsrepertoarer stora likheter med diskurser, men 
med skillnaden att tolkningsrepertoarer används för att understryka det vardagliga språkets 
dynamik. Vidare kännetecknas tolkningsrepertoarer av att de är fragmenterade och ger talaren 
mer retoriska möjligheter. De är offentliga och allmängiltiga och utgör en grund för allmän 
kulturell och social förståelse. Avsikten med tolkningsrepertoarer är att undersöka hur de 
etableras som sanna genom användning av språket. Tolkningsrepertoarer är med andra ord ett 
lingvistiskt redskap för att berättiga åsikter samt göra dem till sanning (Edley 2001:202–203). 
Utifrån vårt syfte att se till det våldsutsatta barnets konstruktion kan ett exempel på 
tolkningsrepertoar vara barnet som offer. Tolkningsrepertoarer är historiskt situerade och 
Edley (2001:98) menar att individen ofta citerar från olika tolkningsrepertoarer, vilket medför 
en kontinuitet. Beroende på kontext kan därför en individ välja att använda sig av olika 
tolkningsrepertoarer beroende på hur framgångsrik den anses vara i just den kontexten. Vi kan 
som en följd av ovannämnda använda oss av tolkningsrepertoarer för att utläsa de mönster 
som visar på vad som blir möjligt att säga i dess givna kontext. Genom att synliggöra de olika 
sätt det går att tala om barnet i förhållande till våld i nära relationer kan vi urskilja inom vilka 
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ramar vi har möjlighet att skapa verkligheten om barnet, då även vad som inte blir möjligt. 
Det görs utifrån hur individen använder sig av språket, vilket är ett resultat av hur individens 
förståelse av världen ser ut. 

5.2.1.2. Subjektsposition  

Inom diskurspsykologin ligger fokus på talet där individen ses som delaktig i skapandet av 
subjektspositioneringen. Subjektsposition innefattar därmed den position en individ intar i ett 
specifikt socialt sammanhang, vilken skapas genom språket. I samband med att människor 
uttrycker sig konstruerar de sina identiteter. En individ har således många olika 
subjektspositioner som visar sig beroende på vilken social kontext personen befinner sig inom 
(Edley 2001:210). Diskurspsykologin distanserar sig därmed från tanken att människan har en 
oföränderlig stabil identitet genom att fokusera på det föränderliga i identitetsskapandet 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:106). Vilken subjektsposition som är möjlig att anta har 
att göra med hur vi ser på världen, med andra ord vilken syn vi har på oss själva samt vilken 
ideologi vi lever i. Subjektet ses som fragmenterat och kan därmed anta flera olika 
subjektspositioner utifrån olika diskurser. Dessa multipla möjligheter kan medföra att 
konflikter uppstår mellan subjektspositioneringarna (Edley 2001:217). Med utgångspunkt i 
tolkningsrepertoarer utläser vi de subjektspositioner som barnet i förhållande till våld i nära 
relation intar . Dessa kan vi sedan sätta i relation till ett större sammanhang och till en bredare 
ideologisk kontext genom att se till det våldsutsatta barnet i förhållande till olika intressenter.  

5.2.1.3. Ideologiska dilemman 

Ideologiska dilemman kan ses som motsägelsefulla idéer vilka krockar med varandra då de 
verkar parallellt i våra levda ideologier. Levda ideologin handlar om de vanor, handlingar och 
värderingar som vi har och lever efter. Dessa ideologier är ofta oreflekterade och grundar sig 
på våra normer och värderingar som finns i den levda kulturen (Edley 2001:202). 

Vi kommer följaktligen utgå från Althussers definition av ideologi och därmed förstår vi 
ideologi som ett representationssystem, en avbildning av det imaginära förhållandet mellan 
individerna och förhållandet till existensvillkor (Winther Jørgensen & Phillips 2000:22).  
För vår del kan ideologiska dilemman bli synliga genom att undersöka vilka motsägelser som 
finns med utgångspunkt från det våldsutsatta barnet. Utifrån varje enskilt perspektiv har de 
var för sig egna vinnande retoriska argument, däremot förlorar de sin retoriska kraft när de 
blir ställda i relation till varandra samt då dess motsats blir tydlig. Genom att urskilja 
ideologiska dilemman kan vi visa på vilka motsägelsefulla idéer som kan komma i konflikt 
med varandra då människan slits mellan olika tolkningsrepertoarer som menar på samma sak, 
men som har helt olika slutsatser att nå dit. Via social interaktion används språket på ett 
strategiskt vis för att skapa fördelar i interaktion, vilka påverkar konstruktionen av det 
våldsutsatta barnet. Det är i samband med dessa motsägelsefulla idéer som sociala 
konsekvenser uppstår då de går emot vårt sunda förnuft utifrån vår levda ideologi, det skapas 
på så sätt dilemman (Edley 2001:203–204). Vidare ska dessa motsättningar enligt Edley 
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(2001:209) inte förstås som negativa. De ska istället ses utifrån att de är positiva 
förutsättningar för att skapa argumentation och reflektion kring verkligheten.  

5.2.2. Urval 
Vår studie baserar sig på empiriskt material som är hämtat från statens offentliga utredningar 
(förkortas SOU). Resultatet i SOU- rapporterna ligger ofta till grund innan regeringen lägger 
fram ett lagförslag (Regeringskansliet 2015). Med hänsyn till ovannämnda blir det extra 
intressant och viktigt att se till SOU-rapporterna och hur barnet retoriskt framställs i dessa. 
Denna uppfattning om att statliga myndigheter lämnar ifrån sig information som kan vara 
både nyttig och av intresse delas även med Bryman (2011:494). SOU-rapporterna utgör en 
grund till lagförslag som kommer att påverka dels enskild individ, dessutom samhället i stort. 
Utifrån en ideologisk aspekt kommer regeringens lagförslag som blir lag således utgöra ett 
riktmärke för hur vi i samhället ser på barnet i relation till våld i nära relationer. För att kunna 
se till konstruktionen av barnet i samband med våld i nära relationer fann vi därför att SOU- 
rapporter kunde utgöra ett lämpligt och bra material med hänsyn till vårt syfte.  

Under hela urvalsprocessen har vi haft för avsikt att ta ut material som är relaterat till vårt 
syfte, något som Taylor (2001:25) och Patton (2002:230) menar att målstyrda urval har för 
avsikt att göra. Med utgångspunkt från vårt syfte föll det sig därav naturligt att använda 
intensitetsurval för att samla informationsrikt material som tydligt kan representera fenomenet 
(Patton 2002:234). SOU-rapporter valdes ut för att få ett så rikt innehåll som möjligt genom 
att främst söka via regeringens webbsida, men även Googles startsida användes som 
utgångspunkt för att göra en direkt sökning tillsammans med sökord. Genom att använda oss 
av Google som grundval fick vi tillgång till SOU-rapporter som gjorts sedan en mer avlägsen 
tid tillbaka, vilket medfört att vi kunnat anta ett historiskt perspektiv genom att se hur den 
retoriska framställningen av barnet ändrat sig över tid. För att finna dessa SOU-rapporter som 
motsvarade våra krav använde vi oss av olika sökord som passade in för att generera 
användbart och rikt material kopplat till vårt syfte relaterat till konstruktionen av det 
våldsutsatta barnet. De sökord som först användes och som genererade till att finna relevanta 
SOU-rapporter var våld, barn, offer och vårdnad. Därefter användes även andra sökord inom 
rapporterna vilka var ansvar, pappa, mamma, föräldrar, omvårdnad, genus, omsorg, makt och 
rättighet. Sökningen inom de specifika SOU-rapporterna medförde att vi kunde se till vilken 
bredd materialet skulle kunna utgöra. Beroende på innehåll i SOU-rapporterna valdes dessa 
sedan ut, allt för att få ett så rikt material som möjligt för vår studie. Vi kombinerade på så sätt 
intensitetsurval med ett kriterieurval genom att vi tog ut de SOU-rapporter som innehöll de 
fast bestämda kriterier som var av vikt i förhållande till vårt syfte att se till det våldsutsatta 
barnets konstruktion (Patton 2002:238). Resultatet blev nio SOU-rapporter. Fyra hela 
rapporter som utgör från 156 till 636 sidor vardera.  Fem av dessa nio rapporter motsvarar ett 
par sidor upp till 249 sidor vardera, vilka berör konstruktionen av det våldsutsatta barnet för 
att relatera till vår studie. De sidor som inte var relevanta för vårt syfte att se till det 
våldsutsatta barnets konstruktion åtskiljdes och valdes därmed bort. SOU-rapporterna har en 
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bredd från år 2002-2016 då de utvalda SOU-rapporterna med relevans för vår studie befann 
sig mellan dessa årtal.  

För att fånga upp diskurser på olika nivåer består vårt urval av texter som berör vad som anses 
bäst för barnet samt i riktning mot hur samhällets insatser för barn som lever i familjer där det 
förekommer våld mellan närstående kan förbättras. Vår avsikt med urvalet har varit att belysa 
hur barnet i relation till våld i nära relationer framställs från ett vidare perspektiv. Genom att 
se till dessa olika aspekter samt olika nivåer kan vi öka förståelsen för vad konstruktionen 
innebär samt vilka konsekvenser framställningarna får. Konsekvenser dels för barnet men 
även för samhället i stort. Vårt avsiktliga urval har medfört flera fördelar vilka nämnts ovan. 
Patton (2002:234) menar att både fördelar och svagheter rörande urvalet ska presenteras, vi 
kommer följaktligen se till de svagheter som kan bli synliga med hänsyn till urvalet. I urvalet 
granskar vi det våldsutsatta barnet i relation till omgivande sociala förutsättningar som 
uppstår i kontakten med föräldrar, olika organisationer och myndigheter utifrån en relativt 
generell utgångspunkt. Det kan ses som en svaghet att vi gjort detta urval genom att det kan 
medföra en otillräcklig bild av det våldsutsatta barnets konstruktion och dess komplexitet.  

Vi har i urvalsprocessen exempelvis medvetet valt att inte behandla det våldsutsatta barnet 
kopplat till exempelvis samkönade relationer, etnicitet och funktionsnedsättning. Vi har 
medvetet valt bort dessa texter som berör ovan nämnda frågor då de är än mer komplexa och 
således kräver sin plats för att få en rättvis bild utav dess komplexitet, vilket vidare inte 
inryms inom ramen för denna studie. Vi har därav gjort vårt urval relaterat till vårt syfte för 
att få en övergripande bild av hur det våldsutsatta barnet konstrueras. Vi ser fördelar med 
urvalet i relation till syftet då vi ser urvalet som utgångspunk för att möjliggöra att få en 
grundbild av problematiken kring det våldsutsatta barnet.   

5.2.3. Metodens begränsningar 
I samband med att vi valt att göra en diskursanalys har vi som tidigare nämnts även intagit ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Det innebär en utgångspunkt från att verkligheten är 
socialt konstruerad, och att sanningen är diskursivt konstruerad. I förhållande till 
undersökningsområde har därmed forskaren alltid en eller annan position. Vidare bestämmer 
forskarens position delvis vad forskaren kan se. Det kan således alltid finnas andra 
”sanningar” i och med att andra positioner kan antas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:29). 
I vår roll som uppsatsförfattare är vi medvetna att vi genom resultatet är med och bidrar till att 
konstituera diskursen. Vi är även medvetna om att resultatet endast utgör en bild av 
verkligheten. Ett vetenskapsfilosofiskt grundläggande problem med diskurspsykologin som 
får kritik från den kvantitativa forskningen är att den anses vara för subjektiv och mindre 
stringent (Winther Jørgensen & Phillips 2000:122). Diskurspsykologin hanterar denna kritik 
genom att i studien visa på hur analytiska påståenden ger diskursen sammanhang. Som 
uppsatsförfattare kommer vi som en följd av detta låta fokus vila på diskursen, därmed inte 
komma med subjektiva antaganden som inte visar på mönster i det empiriska materialet, på så 
sätt kan läsaren själv avgöra studiens trovärdighet (Fejes & Thornberg 2015:86).   
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Utifrån diskurspsykologi är fokus den konkreta språkanvändningen i det textmaterial som 
analyseras, rådande diskurs utger således en bild av att det som finns sägs. Metoden tar 
därmed ingen hänsyn till vad som skulle bli möjligt att säga ansikte-mot-ansikte i form av 
intervju, där barnets egen röst skulle få möjlighet att bli hörd. Detta är något som skulle kunna 
ses som en begränsning med metoden. Då vår studie syftar till att se hur språket retoriskt 
framställer det våldsutsatta barnet är det dock inte något som ses som en begränsning i 
relation till vår studie.  

5.2.4. Reflexivitet 
Reflexivitet är viktigt att medvetet förhålla sig till genom hela forskningsprocessen. Utifrån 
ett epistemologiskt förhållningssätt är kunskaper som erhålls via forskning alltid relativa då 
dessa kunskaper är situerade till specifika situationer samt skulle kunna se annorlunda ut. Som 
vi nämnt i tidigare stycke har forskaren alltid en inverkan utifrån sin verklighetssyn samt egna 
värderingar i relation till området (Taylor, 2001:12). Vi lyfter fram partisk medvetenhet som 
en del av vår reflexivitet då forskaren aldrig kan separeras från sitt studieobjekt, utan ständigt 
är delaktig under hela processen från insamling av data till analys (Taylor 2001:16). 
Reflexiviteten används för att visa på att forskningsprocessen är representativ, för att 
legitimera forskningen genom att skapa trovärdighet. Forskaren står därmed aldrig fristående 
utanför rådande diskurs, kan omöjligt förhålla sig objektiv till det datamaterial vilket denne 
har för avsikt att studera. Där producerat material både bidrar till att producera diskursen 
samtidigt som det produceras av diskursen (Fejes & Thornberg 2015:94). Vi visar därför i vår 
studie hur vi tagit oss an materialet, vad vi utgått från, vad vi valt och därav även vad vi valt 
bort. Vi argumenterar även för våra val och vad de kan ha fått för konsekvenser gällande 
studiens resultat. Som nämnts i ovan avsnitt om metodens begränsningar, söker vi efter 
mönster i diskursen genom att fokuserar på själva diskursen, utan att komma med subjektiva 
antaganden. Det är således mönstren i diskursen som vi utgår från när vi ser till hur det 
våldsutsatta barnet konstrueras, vilket ger en viss form av objektivitet (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:44). Reflexivitet ska ske beträffande den egenproducerade texten, att dels se till 
graden av sanningsanspråk, vilka kategoriseringar som produceras, vad som inkluderas 
respektive exkluderas samt även reflektera över den egna relationen till den diskurs vi har för 
avsikt att analysera (Fejes & Thornberg 2015:111).  

Vår studie är en diskursiv konstruktion av det våldsutsatta barnet, vilken påvisar endast en 
möjlig verklighet av det forskningsfält vi har för avsikt att studera, en vetenskaplig diskurs där 
kunskaper, sociala relationer samt framställningar producerats. För att skapa trovärdighet i vår 
studie har vi genomgående övervägt vår egen roll samt motiverat och diskuterat samtliga 
forskningsmässiga val och tillvägagångssätt som utförts (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:111–112). Genom att visa på ovan nämnda förhållningssätt att stringent använda oss av 
teori och metod använder vi oss av reflexivitet, något som är metodens fördel då det 
legitimerar vetenskapligt producerad kunskap (Winther Jørgensen & Phillips 2000:30). 
Reflexiviteten kommer visa sig under hela processen, från inledning och syfte till diskussion. 
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5.2.5. Etik 
När det gäller vår studie utgår vi från redan producerade texter i form av SOU-rapporter, vilka 
är offentliga. Det innebär att vi enligt Vetenskapsrådet (2002:9; 2011:21) inte behöver 
inhämta samtycke från individer vars texter vi ser till. Likväl behöver vi inte lämna 
information om vad syftet med vår studie är till individer som är en del av de texter vi ämnat 
analysera (Vetenskapsrådet 2002:9; 2011:18). I fråga om konfidentialitetskravet utgår vi från 
texter som inte innehåller några personuppgifter som kan tänkas behöva beskyddas, då SOU-
rapporterna inte utgår från identifierbara uppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12; 2011:67). 
Gällande nyttjandekravet har vi för avsikt att endast använda utvalda texter för dess ändamål, 
vilket är vår studie (Vetenskapsrådet 2002:14). Då vi utgår från att personerna som är en del 
av de texter vi ser till inte kommer att ta skada, finner vi inte någon anledning att se bortom 
Vetenskapsrådets rekommendation. 

Wetherell och Edley (i Taylor 2001:20) menar vidare att alla som utför studier av olika slag 
har etiska åtaganden. Vi visar det genom att reflektera över hur vi framställer berörda 
individer eller grupper för att de inte ska ta skada. Som vi tidigare nämnt utgår vi dessutom 
från att vi själva skapas och är medskapare genom diskursen. All sanning är således relativ, 
vilket är en utgångspunkt som är viktigt att utgå från enligt Wetherell (i Taylor 2001:21). 

6. Resultat 
 
Inledningsvis redogör vi kort det empiriska materialet. Därefter åskådliggörs de 
tolkningsrepertoarer samt subjektspositioner som urskiljts ur materialet vilka avslutningsvis 
sammanfattas.  

6.1. SOU-rapporter som ingår i vår analys  

SOU 2016:19 - Barnkonventionen blir svensk lag. 
Rapporten granskar tillämpningen av lagar och andra föreskrifter samt hur de överensstämmer 
med barns mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen och de fakultativa protokoll som 
Sverige tillträtt. Ett område som berörs är barn som bevittnat våld inom familjen. 

SOU 2015:55 - Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
Rapporten berör barn som utsätts för mäns våld mot kvinnor samt våldets konsekvenser. 

SOU 2014:49 - Våld i nära relationer - en folkhälsofråga: Förslag för ett effektivare arbete. 
Rapporten tar upp hur samhällets insatser för barn som lever i familjer där det förekommer 
våld mellan närstående kan förbättras. 

SOU 2006:65 - Att ta ansvar för sina insatser: Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 
Rapporten handlar om att kartlägga och analysera hur kommunernas stöd till våldsutsatta 
kvinnor och deras barn ser ut. 
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SOU 2005:43 - Vårdnad - Boende - Umgänge: Barnets bästa, föräldrars ansvar. 
Rapporten tar upp vårdnad, boende och umgänge samt att dessa frågor alltid ska avgöras efter 
vad som är bäst för barnet. 

SOU 2004:61 - En översyn av Brottsoffermyndigheten. 
Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja alla brottsoffers rättigheter, behov och 
intressen. 
Rapporten lyfter fram prioriterade områden för särskilda insatser där utsatta kvinnor och barn 
är inräknade. 

SOU 2004:117 - Nytt nationellt kunskapscentrum: Ombildning av RKC. 
För att motverka våld mot kvinnor och verka för att våldsutsatta kvinnor får ett adekvat 
bemötande och stöd uppmärksammar rapporten kvinnor som utsatts för våld, barn som 
bevittnat våld och män som utövar våld. 

SOU 2004:121 - Slag i luften: En utredning om myndigheter, mansvåld och makt. 
Rapporten ser till de verksamheter som lyfts fram som förebilder när det gäller arbetet med 
mäns våld mot kvinnor. 

SOU 2002:71 - Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. 
Rapporten handlar om skyddsåtgärder gällande att motverka våld inom familjen samt erbjuda 
utsatta kvinnor och andra närstående skydd och stöd. 

6.2. Tolkningsrepertoarer och subjektspositioner  

Tolkningsrepertoar: Barnet som offer 
Subjektspositioner: Brottsoffer och omyndig 

Tolkningsrepertoar: Delaktighetens svårigheter 
Subjektspositioner: Det aktivt deltagande barnet och det passivt deltagande barnet 

Tolkningsrepertoar: Barnet i förhållande till rättigheter 
Subjektspositioner: Barnet som ägare av rättigheter och barnet som underordnad rättigheter 

Tolkningsrepertoar: Barnet relaterat till ansvar 
Subjektspositioner: Det ansvarstagande barnet och barnet under vuxnas ansvar 

Tolkningsrepertoar: Barnet i relation till omsorg 
Subjektspositioner: Den omsorgsfulla mammans barn och den våldsutövande pappans barn 

6.2.1. Barnet som offer 
Vår inledande tolkningsrepertoar presenterar olika framställningar av det våldsutsatta barnet 
som offer i förhållande till våld i nära relationer. Diskussionen om vikten av att lyfta fram och 
problematisera det våldsutsatta barnets perspektiv och situation är central i samtliga rapporter, 
däremot skiljer sig definitionen av barnet som offer. Med utgångspunkt i dessa rapporter 
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definieras det våldsutsatta barnet som offer utifrån ett flertal olika premisser, där subjekts- 
positionerna brottsoffer samt omyndig blir de mest framträdande utifrån vår framtagna 
tolkningsrepertoar. Nedan går att utläsa en tydlig utveckling kring barnet som offer som 
påvisar vikten av ett barnperspektiv där barnet lyfts fram separat inom familjen. 

Ännu en grupp som behöver mer uppmärksamhet i familjevåldsfallen är barnen. De är 
ofta själva brottsoffer och måste få möjlighet till skydd och till att bearbeta sina 
upplevelser. Samtidigt kan de i vart fall på sikt behöva ett fungerande umgänge med båda 
sina föräldrar. Det är viktigt att handläggningen av en vårdnads- eller umgängesutredning 
i samband med ett familjevåldsärende sker med särskild omsorg och hänsyn till kvinnan 
och barnen. (SOU 2002:71 :99) 

I citatet kan vi se betoningen av det våldsutsatta barnet som ett subjektivt brottsoffer, där 
denna benämning medför att barnet ska ges skydd och stöd utifrån sina egna upplevelser av 
situationen. Det vi ser dock är att barnet inte definieras som brottsoffer i samtliga 
familjevåldsfall då betoning ligger på de fall då barnet är direkt utsatt. I direkt anslutning till 
detta perspektiv uppmärksammas ytterligare offerproblematik, nämligen barnet som offer 
kopplat till sin omyndiga ställning inom familjen och i samhället. Här lyfts föräldrarnas 
vårdnad och rätt till umgänge samtidigt som kvinnor och barn som en integrerad enhet 
tillskrivs behov av omsorg.  Barnets behov av insatser kopplade till risk medför därav ett 
ideologiskt dilemma. Kommande citat belyser vidare vikten av att barnet definieras som ett 
brottsoffer utifrån Brottsoffermyndighetens (BrOM). 

Brottsoffermyndigheten har i dag till uppgift att främja alla brottsoffers rättigheter, behov 
och intressen. Regeringen har också, bl.a. i myndighetens regleringsbrev, lyft fram några 
prioriterade områden för vilka myndigheten skall göra särskilda insatser. Det gäller 
utsatta kvinnor, barn och ungdomar […]. (SOU 2004:61 :79)  

Utifrån ovanstående citat går att utläsa att våldsutsatta barn och kvinnor prioriteras på en 
samhällsnivå. Många av dessa insatser integrerar dock barnet till mammans, eller snarare 
kvinnans, offerproblematik. Det våldsutsatta barnet avgränsas till ett kollektivt brottsoffer i 
behov av omsorg där mannens våld mot kvinnan är i fokus så länge barnet själv inte är utsatt. 
Våld i nära relationer blir utifrån barnets perspektiv ett ideologiskt dilemma då problematiken 
enbart ses utifrån en genusdiskurs. Nedan uppmärksammas samhällets prioritering ytterligare 
utifrån en av regeringens propositioner (förslag) till riksdagen. 

I propositionen Barn som bevittnat våld föreslås att socialtjänstlagens bestämmelse om 
stöd till brottsoffer kompletteras så att det tydliggörs att barn som bevittnar våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av 
stöd och hjälp. (SOU 2006:65 :45) 

Ovanstående citat utökar barnet som brottsoffer till att gälla även barn som bevittnar våld. 
Barnet särskiljs här från mamman och har därmed alltid rätt till stöd utöver omsorg. 
Ideologiska dilemmat framkommer då barnet som subjektivt brottsoffer med behov av 
separata hjälpinsatser inte alltid överensstämmer med mammans behov. Olika myndigheters 
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regelverk hamnar i konflikt vilka försvåras av lagar samt barnets position som omyndig. 
Föräldrarätten med föräldrabalken som lag gällande rättsförhållanden inom familjen har 
barnets bästa som utgångspunkt, men kan trots detta i stor utsträckning medföra negativa 
konsekvenser för barnet om föräldrar väljer att missbruka lagen. Ovanstående ideologiska 
dilemma framgår dessutom tydligt i nedanstående citat.  

Dagens situation där de hamnar mellan olika regelverk är mycket otillfredsställande. 
Frågan är komplex och har samband med den starka föräldrarätten. Det finns en 
omfattande rätt för vårdnadshavare att få information om sitt barn. (SOU 2014:49 :179) 

Vi ser i citatet ovan en påtaglig problematik gällande barnet som offer. Pappans möjlighet att 
utnyttja barnet för att komma åt eller hämnas på barnets mamma möjliggörs utifrån 
föräldrarätten. Lagen medför samtidigt att barnet kan uppsökas av pappan trots åtgärder som 
skyddat boende. Behov av stöd för barnet blir därmed problematiskt att erbjuda eller 
upprätthålla. Till följd av detta finns risk att barnets utveckling påverkas genom att våld blir 
en legitim handling inom familjen. Normaliseringen av våldet inom familjen utgör en risk att 
barnet anammar förhållningssättet till våld vilket framgår tydligt nedan.   

Det finns i synnerhet för pojkar en risk att bli våldsutövare i vuxenrelationer, och även en 
viss förhöjd risk för flickor att som vuxna bli utsatta för våld. I forskningen förklaras den 
ökade risken för att rättfärdiga och använda våld bl.a. av att våld kan vara ett av de sätt att 
lösa problem som barnen känner till och de har förstått att våld inte behöver innebära 
slutet på en relation. (SOU 2015:55 :68) 

Ovanstående citat visar på hur synen på det våldsutsatta barnet som offer är ytterst relevant i 
relation till barnets utveckling, förmåga att skapa sunda sociala relationer samt normbildning. 
Barnet som omyndig resulterar i att barnet förbises och inte uppmärksammas som offer i 
tillräckligt stor utsträckning vilket i sin tur medför ett osunt förhållningssätt till våld. Barnet 
konstruerar sig själv och andra utifrån rådande normativa föreställningar av genus. Den socialt 
konstruerade framställningen av pojkar som potentiella våldsutövare och flickor som 
potentiella offer reproduceras och är därmed normbildande. Barnet som brottsoffer skapar 
möjlighet för barnet genom kunskap om alternativa förhållningssätt till våldsutövning. Genom 
insikten att barnet är ett brottsoffer synliggörs våld som oberättigat och inte ett alternativ. 
Ovan citat belyser dock att föräldrarna inte tar sitt ansvar för barnet utifrån ett 
omsorgsperspektiv. Det uppstår därmed ett ideologiskt dilemma mellan barnet som brottsoffer 
med rättigheter och behov av omsorg, samtidigt som barnet är omyndigt och beroende av 
föräldrarna för att möjliggöra denna syn på barnet som brottsoffer. 

6.2.2. Delaktighetens svårigheter 
Delaktighetens svårigheter är ytterligare en aspekt som är återkommande i vårt material och 
utgör därför en tolkningsrepertoar. Delaktighet kan vi se som ett resultat av att barnet får 
komma till tals, vilket vi benämner med subjektpositionen det aktivt deltagande barnet. 
Subjektpositionen det passivt deltagande barnet handlar om att barnet inte vill delta och 
därför aktivt avstår eller att barnet inte får tillgång till befintlig information som möjliggör ett 
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aktivt deltagande. Inledningsvis lyfts Frideborg fram som är en verksamhet som arbetar för att 
bidra till en minskning av mäns våld mot kvinnor. Verksamheten erbjuder samtliga 
inblandade parter både individuella samtal samt gruppverksamhet. Målet med 
gruppverksamheten för barn är bland annat att informera om vad våld är och därtill ge barnet 
förståelse att pappans våldsutövning inte är deras fel. Av olika anledningar har inte alla barn 
möjlighet att på eget initiativ söka sig till verksamheten. Barnets låga ålder utgör exempelvis 
en riskfaktor för att barnet inte själv kan agera aktivt för att möjliggöra deltagande i 
verksamheten. Då Frideborg saknar egna resurser att ta hand om barn hänvisas barnen istället 
till andra liknande instanser såsom Eleonoragruppen. Nedan citat illustrerar hur information 
om verksamheten kan nå barnet.  

Oftast träffar kvinnosamordnaren inte barnen, men man försöker motivera kvinnan att 
kontakta Eleonoragruppen om barn finns med i bilden. (SOU 2004:121 :139) 

Citatet belyser hur barnets möjlighet att få information om verksamheten ligger hos mamman. 
Det synliggör därmed förälderns makt, då det är föräldern här i egenskap av mamman som tar 
beslut om barnet ska få information och därmed kunna delta i verksamheten eller inte. På så 
sätt blir det förälderns egen tolkning av barnets bästa som är utgångspunkten för aktivt 
deltagande alternativt passivt deltagande, ett ideologiskt dilemma som därmed utesluter att det 
primärt blir utifrån barnets tolkning. Det framkommer att frågor som berör vårdnad, boende 
och umgänge alltid ska avgöras utifrån vad som är bäst för barnet. Vad som i varje enskilt fall 
är bäst för barnet kan tyckas verka svårt att veta, något som nästa citat tar fasta på. 

Men man kan tänka sig situationer där det är mycket svårt att avgöra vad som är bäst 
för barnet och där barnets vilja bör, som en fristående omständlighet, bli avgörande för 
domstolens ställningstagande. (SOU 2005:43 :477) 

Ovan citat belyser barnet som ett aktivt deltagande subjekt som själv får delta i de beslut som 
ska fattas gällande stora frågor som berör barnets eget intresse. Då domstolens 
ställningstagande baseras på barnets egen vilja intar barnet här en maktposition utanför 
föräldrarnas direkta påverkan. Barnets vilja utgör därmed en del av beslutsunderlaget för att 
bedöma vad som är barnets bästa. Vidare menar socialstyrelsen att barnets bästa är ett resultat 
av barnets behov och uppfattning, föräldrarnas förmåga och uppfattning, faktorer i familj och 
miljö samt utlåtanden från sakkunniga. Det framkommer därmed att flera olika parter är 
delaktiga vilket kan leda till motsättningar, något som talar för den komplexitet som 
deltagandet kan innebära. En annan form av svårighet som berör delaktighet i relation till det 
våldsutsatta barnet är problematiken gällande att försöka fastställa hur många barn som 
berörs. Svårigheten kan handla om barnets ovilja att tala om våldet, något som nedan citat 
belyser som en av flera anledningar till barnet som passivt deltagande. 

Frågan om vad ett barn anser att våld är, är centralt för att förstå barnets upplevelser. 
Barnets förmåga till begreppsbildning är beroende av barnets ålder, men också av 
kommunikationsformer och normbildning inom familjen (SOU 2006:65 :94). 
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I ovan citat framstår flera olika faktorer som centrala för att få förståelse hur barnet förhåller 
sig i fråga om våld. För att förstå barnets upplevelse är det viktigt att veta vad barnet anser att 
våld är. För barnets förståelse av vad våld är spelar en rad olika faktorer in. För det första 
handlar det om ålder, med andra ord om barnets utvecklingsnivå och därmed hur barnet har 
förmåga att ta till sig. Det handlar därtill om kommunikationsformer vilka kan innefatta hur 
familjen talar om våld eller annan information som barnet får ta del av från föräldrarna eller 
från andra vuxna i barnets omgivning. Normer och värderingar inom familjen som visar på 
hur familjen ser på våld samt hur de själva agerar är av betydelse för hur barnet upplever våld. 
Det kan därmed även vara en fråga om genus i egenskap av vilka konstruktioner som är 
förknippade med att vara pojke respektive flicka. Var och en av dessa faktorer kan spela in för 
att förstå varför barnet förhåller sig till våldet på ett visst sätt och vilka upplevelser som våldet 
medför. I fråga om hur barnet aktivt deltar eller inte i samtal om våld kan då förstås utifrån 
många olika faktorer. Ideologiska dilemmat framgår som ett aktivt ställningstagande att inte 
vilja tala om våldet respektive ett resultat av att inte ha tillräcklig information om vad våldet 
innefattar. För att barnets behov av stöd och hjälp ska kunna tillfredsställas kan barnet 
tilldelas mer utrymme genom att förenkla tillgången till den information barnet har rätt till. 
För att förtydliga socialnämndens ansvar för barnet skedde betydelsefulla förändringar år 
2013 vilket nedan citat belyser. 

Ansvaret preciseras till stöd och hjälp som barnet ”behöver”. I bestämmelsen har 
dessutom ”närstående vuxen” ersatts av ”närstående”, vilket innebär att det inte bara 
behöver handla om en vuxen utan även kan röra sig om syskon och andra närstående. 
(SOU 2016:19 :214) 

Ovan citat visar på en förändring som innebär att närstående ges mer inflytande. Det är därav 
möjligt för exempelvis syskon att finnas som stöd och hjälpa genom att få sin röst hörd i fråga 
om våldet. Syskonets röst kan främja synliggörandet av det våldsutsatta barnet. 
Förändringarna betonar socialnämndens ansvar att ge det stöd och hjälp barnet behöver 
genom att ta hänsyn och rikta uppmärksamheten till ett vidare perspektiv för att synliggöra det 
våldsutsatta barnets konstruktion. 

6.2.3. Barnet i förhållande till rättigheter 
Ytterligare en återkommande tolkningsrepertoar är barnet i förhållande till rättigheter. 
Rättigheter berörs med utgångspunkt från ett barnperspektiv där barnet ges möjlighet att 
uttrycka sina åsikter, bli hörd, får framföra sin vilja samt ges rätt till information gällande den 
egna situationen. Rättigheter lyfts vidare till en mer allmänmänsklig nivå där mänskliga 
rättigheter och definitionen av barnet som brottsoffer medför att barnets rättigheter i större 
utsträckning likställs med vuxnas. I kontrast till barnperspektivet utläses rättigheter utifrån ett 
föräldraperspektiv. Ur ett föräldraperspektiv berörs barnets rätt till båda föräldrarna samt 
barnets position under föräldrarnas rättigheter. Med utgångspunkt i ovanstående utläses två 
subjektspositioner, nämligen barnet som ägare av rättigheter kontra barnet som underordnad 
rättigheter. Betoningen på barnets bästa framgår tydligt utifrån lagstiftning i samtliga fall 
beträffande beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets vilja ska därav respekteras och 
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uppmärksammas vid samtliga utredningar. Citatet nedan lyfter tydligt fram barnet som ägare 
av rättigheter. 

Enligt förarbetena innebär bestämmelsen, om att hänsyn skall tas till barnets vilja, att 
domstolen måste se till att barnet haft en möjlighet att närmare redovisa sin inställning. 
Finns inte underlag i målet för att ta hänsyn till barnets vilja bör därför – om barnet nått 
en sådan mognad att viljan har betydelse – utredningen kompletteras. (SOU 2005:43 
:544) 

Citatet ovan visar att barnets rättigheter inte ska förbises utan istället bedömas i relation till 
barnets mognad utifrån involverade instansers ansvar och bedömningsgrunder. Barnets 
rättigheter riskerar att förbises om barnets bästa bedöms utifrån felaktiga premisser. 
Rättigheter baserade på behov av omvårdnad ur ett föräldraperspektiv eller behov av skydd 
baserat på mänskliga rättigheter eller barnets position som brottsoffer skapar helt skilda 
förutsättningar för barnet. Oavsett vilket perspektiv som utgör utgångspunkt i förhållande till 
rättigheter ska barnet vara den centrala punkten i utredningen. I nedanstående citat betonas 
vidare barnets rätt till båda föräldrarna vilket lyfts ytterligare genom möjligheten att tilldelas 
kontaktperson som insats. Kontaktperson tilldelas med avsikt att förebygga eller undvika 
eventuella konflikter som uppstår till följd av utformandet av fungerande kontakt mellan de 
båda föräldrarna och barnet. Kontaktperson är en insats som både gynnar barnets och 
föräldrarnas rättigheter samtidigt som det medför skydd för barnet från att hamna i en utsatt 
situation.  

En vanlig insats i samband med umgänge är kontaktperson. Kontaktpersonen kan vara ett 
stöd för föräldrarna och barnet och underlätta kontakterna dem emellan. Uppgiften för en 
kontaktperson kan exempelvis vara att ledsaga barnet mellan föräldrarna så att dessa inte 
behöver mötas om risk för våld eller hot finns, eller för att undvika att barnet tvingas 
uppleva sådant våld. Syftet med kontaktpersonen är ytterst att tillgodose barnets trygghet 
i samband med umgänget. (SOU 2006:65 :188) 

Ovanstående citat visar hur barnet med kontaktperson som insats kan underlätta samt 
integrera rättigheter utifrån ett flertal olika perspektiv. Både föräldrar och barn avskrivs ett 
visst ansvar och en samverkan mellan de olika aktörerna möjliggörs till följd av detta, vilket 
genererar att barnets rätt till båda föräldrarna kan uppnås. Ytterligare effekter av detta är att 
barnets rätt till stöd och trygghet uppfylls samt att risken att barnet utsätts för våld minskar. 
Barnets bästa betonas vidare utifrån barnets rätt att delta. Sverige tillämpar barnkonventionen 
och lyfter även in barnets bästa som princip i ett flertal av de svenska lagarna där betoningen 
på barnet som bärare av rättigheter är framträdande, men förutsättningarna för barnet är trots 
dessa rättigheter begränsade då andra perspektiv kan komma att premieras. Citatet nedan 
belyser barnets rätt att få sin röst hörd samtidigt som det visar på föräldrarna som företrädare 
för barnets rättigheter. 
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Barn har rätt att komma till tals och principen om barns bästa återfinns i flera lagar. I 
Sverige är föräldrarätten uttalat stark, vilket till exempel avspeglas i att det finns en 
föräldrabalk men ingen barnbalk. (SOU 2014:49 :139) 

Citatet ovan lyfter fram avsaknaden av en barnbalk i kontrast till föräldrarättens etablerade 
föräldrabalk. Föräldrarättens företräde betonar vikten och omfattningen av föräldrars 
rättigheter över barnet, även om föräldrabalken rör barnets situation. Barnets rätt till 
omvårdnad, trygghet och god fostran framgår tydligt samtidigt som det betonas ännu tydligare 
att barnet är positionerad under föräldrarna. I ovanstående citat kan ordet under tolkas i 
egenskap av att föräldrarnas rättigheter står över barnets rättigheter. Barnet i förhållande till 
rättigheter poängteras tydligt då samtliga lagar utgår ifrån att barnets röst skall bli hörd och att 
barnets bästa alltid är det primära. Ett ideologiskt dilemma uppstår däremot då barnet är 
beroende av vuxna för att barnet ska ges möjlighet att bli medveten om sina rättigheter då 
information en avgörande faktor. Vuxna sitter inne med informationen och därmed makt. 
Skolan har därför en avgörande roll för barnets möjlighet att erhålla information då skolan 
skapar förutsättningar att nå ut och ge en enhetlig information till samtliga barn. Skolan är 
därmed oerhört viktig för att skydda barnet och barnets rättigheter vilket citatet nedan lyfter 
fram.  

Forskning visar att skolan i det långa loppet också är en av de viktigaste skyddsfaktorerna 
för särskilt utsatta barn. I dag erbjuds inte barn tillräcklig information av förskola och 
skola om våld i nära relationer. Skolan har inget särskilt ansvar att utbilda om våld i nära 
relationer. (SOU 2014:49 :150) 

Det vi kan utläsa i citaten ovan är att föräldrarnas makt gällande vilken information barnet ges 
är en ytterst central aspekt i relation till barnets rättigheter. Förutom hemmet är förskolan och 
skolan de instanser där barnet tillbringar största delen av sin tid. Skola och förskola bildar ett 
nära förhållande till barnet samt spelar en betydande roll vad gäller barnets trygghet, 
omvårdnad och fostran. Föräldrarnas möjlighet att begränsa information i kombination med 
att förskola och skola inte tilldelas särskilt ansvar att informera om våld i nära relationer är ett 
tydligt exempel på barnet som underordnad rättigheter då exemplet motsätter sig barnet som 
ägare av rättigheter. Motsättningarna mellan subjektspositionerna skapar problem då vuxna 
försvårar för barnets förutsättningar att få sin röst hörd i beslutprocesser rörande barnet själv 
och därav utgör ett hot mot barnets egenmakt. Komplexiteten i förhållande till barnets 
rättigheter och vikten av ett barnrättsbaserat synsätt framgår i nedanstående citat. 

Det innebär också att barnets rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade måste 
tillgodoses systematiskt i alla beslutsprocesser och att barnets egenmakt och deltagande 
ska vara centralt i vård och skydd av barnet. Ett barnrättsbaserat synsätt grundar sig enligt 
kommittén i en syn på barnet som rättighetsbärare och inte som föremål för vuxnas 
välvilliga handlingar. (SOU 2016:19 :286) 

Nämnda citat betonar vikten av barnets egenmakt och ägande av rättigheter som en central 
utgångspunkt vilket är något som inte bara bör utan måste tillgodoses. För att möjliggöra för 
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ett barnrättsbaserat synsätt måste barnet delta. Barnet beskrivs ovan som föremål för ett 
vuxenperspektiv där vuxna agerar utifrån välvilja och barnet därmed objektifieras. Ett 
ideologiskt dilemma framkommer då vuxenperspektivet kontrasteras mot barnet som 
rättighetsbärare. För att skydda och tillgodose barnets behov är barnets perspektiv det centrala 
vilket riskerar att förbises genom handlingar av välvilja utifrån det vuxenperspektiv barnet 
står som underordnad i förhållande till. Kontentan blir att barnets rättigheter är det primära 
samtidigt som barnet underordnad vuxnas rättigheter är avgörande för att barnet ges möjlighet 
att tillgodose sina rättigheter likväl som vuxna måste förhålla sig till de rättigheter barnet 
faktiskt har. Barnet som ägare av rättigheter är beroende av barnets position som underordnad 
rättigheter samtidigt som barnets underordning alltid måste förhålla sig till barnets rättigheter 
vilket i sin tur skapar ett ideologiskt dilemma.  

6.2.4. Barnet relaterat till ansvar  
Barnet relaterat till ansvar är något som vi ser återkomma och blir därmed en central 
tolkningsrepertoar utifrån vårt material. Ansvar berör dels föräldrarnas ansvar, vilket handlar 
om uppfostran, omsorg och tillsyn. Ansvar gäller även mamman som kan ses göra sig 
ansvarig för att hålla ihop familjen. Ansvaret blir sedan någon annans i de fall föräldrarna inte 
kan komma överens i frågor gällande barnet, då är istället myndigheters ansvar centralt. 
Ansvar handlar också om att barnet känner sig ansvarig och orsak till våldet. I materialet kan 
vi även se att ansvaret hos vuxna många gånger brister och att ansvaret då istället läggs på 
barnet. Vi kan här se att barnet ses som ett aktivt subjekt oavsett om barnet ställer sig passivt 
eller ingriper i förhållande till våldet. Barnet kan på så sätt skildras utifrån subjektspositionen 
det ansvarstagande barnet. När det gäller myndigheter och föräldraansvar för barnet kan vi se 
dem utgöra vuxna med ansvar för barnet och därav framträder subjektspositionen barnet 
under vuxnas ansvar. Nedan citat får illustrera hur vuxnas ansvar kan skildras. 

De flesta våldsutsatta kvinnor döljer våldet och de skador som man drabbas av under lång 
tid. Att bli utsatt för våld eller sexuella övergrepp i en relation är ofta förknippat med 
känslor av skuld och skam. Det systematiska våldet bryter dessutom ner kvinnan som inte 
anmäler brottet på grund av rädsla och utmattning. Det är därutöver svårare för kvinnan 
att anmäla en man (eller kvinna) som hon har en relation till och som många gånger är 
pappa (förälder) till hennes barn. (SOU 2004:61 :57) 

I citatet skildras kvinnan som döljer våldet som hon drabbats av. Kvinnan kan antas känna 
rädsla för att anmäla mannen som utövar våldet. Hennes underordnade position i förhållande 
till mannen kan dessutom försvåra i samband med att den våldsutövande mannen även är 
pappa till deras gemensamma barn. Det finns ett föräldraansvar i förhållande till barnet som 
handlar om att barnet har rätt till båda föräldrarna. Då kvinnan lärt sig ansvar genom att vårda 
och upprätthålla goda kontakter faller ett tungt ansvar på henne som den ansvarsfulla 
mamman. Rädslan ser vi stå för att stanna kvar i en våldsrelation som riskerar att eskalera och 
drabba henne och hennes barn ytterligare. Rädslan kan även förknippas med att vara den som 
inte längre håller ihop familjen, en rädsla av att hon inte kan klara sig själv utan mannen, samt 
rädslan för att våldet ska uttrycka sig på annat vis som kan ses vara ännu värre. Ansvar för att 
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barnet ska få vara med båda föräldrar eller ansvar för att barnet inte ska befinna sig i ett hem 
där våld utövas från pappan till mamman blir ett ideologiskt dilemma, där mamman ses som 
den ansvariga. Barnets utsatthet blir här påtaglig då barnet är beroende och under vuxnas 
ansvar. Ansvar för barnet och andra familjemedlemmar visar sig bland annat även genom de 
analyser av praktiska lokala verksamheter som görs utifrån ett samhälleligt perspektiv för att 
kunna arbeta med förebyggandet av mäns våld mot kvinnor. En verksamhet är 
Frideborgsmodellen vars främsta syfte är att motverka mäns våld mot kvinnor. Verksamheten 
riktar sig inte till familjen som enhet utan till familjemedlemmarna separat, det vill säga till 
kvinnan, mannen och barnen var för sig. Nedan citat skildrar verksamheten 
Frideborgsmodellens syfte. 

Arbetet går ut på att försöka göra barnen medvetna om mönster och roller som är knutna 
till kön, och att man försöker få barnen att förstå att de ska respektera andra och att de 
alltid har ett val när det kommer till våld. (SOU 2004:121 :141) 

Citatet ovan lyfter fram hur genus görs som ett resultat av de normer och värderingar som 
finns och att barnen ska bli medvetna om dessa. Genom att de poängterar medvetenhet och att 
visa respekt för varandra kan vi utläsa den problematik som föreligger då roller är knutna till 
genus. Vi kan även utläsa ideologiska dilemman som framkommer gällande att få barnet att 
förstå att de alltid har ett val när det kommer till våld. Samtidigt kvarstår det faktum att det 
våldsutsatta barnet upplever våld i nära relationer mellan den våldsutövande pappan som 
brukar våld mot mamman, vilka är omsorgspersoner för det omyndiga barnet. Barnet kan 
därmed skildras utifrån begränsade maktresurser att själv välja när det kommer till våld. 
Verksamheten tjänar vidare ett syfte med att ge information till samhällets medborgare som är 
en del av våld i nära relation. På så sätt kan verksamheten ses ha ett betydelsefullt ansvar i 
positiv riktning för både individ och samhället i stort. Citatet belyser även barnets ansvar då 
barnet ska bli medvetet att det alltid har ett val när det kommer till våld. I och med det ses 
barnet som ett aktivt subjekt som kan agera på eget initiativ, vilket vidare för med sig att 
barnet hålls ansvarig för sitt eget handlande. I vårt material framkom att barnen kan känna 
ansvar för att skydda sin mamma. Barnen kan då visa det genom att påverka våldet indirekt 
och då dra till sig pappans uppmärksamhet genom att själv börja bråka eller verka besvärlig. 
Det framkom även att lite äldre barn själva kan ingripa. Många av barnen känner sig dessutom 
ansvariga och orsaken till våldet då de varit del av en konflikt samma dag som misshandeln 
av deras mamma skedde. Nedan citat visar på olika förhållningsätt som barnet kan inta. 

Barn kan också inta olika förhållningssätt till själva våldet som mamman utsätts för. Tre 
sådana sätt är: Att försöka undkomma våldet genom att vara så passiv som möjligt; att 
aktivt ingripa för att få pappan att sluta slå; att indirekt påverka genom att bråka eller på 
annat sätt försöka påkalla uppmärksamhet. Som en överlevnadsstrategi kan barnet också 
inta olika roller: att hålla sig i bakgrunden och aldrig ställa till med något, att aldrig synas 
eller märkas, att dra uppmärksamheten till sig genom att vara överaktiv, orolig, stökig och 
störig, eller att ta på sig ansvaret för allas smärta, att vara den som familjen förlitar sig på 
när allt annat misslyckas. (SOU 2006:65 :100) 
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Citatet skildrar barnet som ett aktivt subjekt dels genom att ingripa eller aktivt undkomma 
våldet genom att hålla sig undan. Barnet som ett aktivt ansvarstagande subjekt handlar 
därmed både om att hålla sig i bakgrunden genom att inte ställa till med något, dels att agera 
genom att dra uppmärksamheten till sig i form av att själv vara stökig. Barnet kan också ta 
ansvar genom att verka som familjens trygghet, någon som familjen kan förlita sig på i en 
annars ohållbar familjesituation. Barnet som ett ansvarsfullt aktivt subjekt stämmer väl 
överens med synen på barnet som ansvarig för de val som barnet själv kan förhålla sig till i 
samband med våldet, något som tidigare nämnts. Trots det kan barnet som ett ansvarsfullt 
aktivt subjekt som gör sin del för att motverka pappans våld mot mamman framstå som 
problematiskt, då barnet får en avgörande roll i förhållande till ansvar. Det visar sig som ett 
ideologiskt dilemma eftersom det främsta ansvaret för barnet ska ligga hos föräldrarna som 
vårdnadshavare, vilka ska främja för barnets bästa i form av omsorg för barnet. Ovan nämnda 
citat belyser snarare barnet som ansvarig för sin och familjens omsorg. Bristen på ansvarsfulla 
vuxna visar sig även i samband med vårt empiriska material då det framkommer att det inte är 
ovanligt att barn hotas till tystnad av våldsutövaren. Det i sig är en brist på ansvar från den 
våldsutövande mannen och pappan. Det framkommer även att bristen på ansvarsfulla vuxna 
sker i dubbel bemärkelse, då barn och ungdomar som utsatts för våld i nära relation eller som 
vuxit upp i våldets närhet själva berättar om sina erfarenheter och brister hos myndigheter. 
Följande citat handlar om en pojke som berättar om sin erfarenhet.  

Jag vet inte. Jag vet att jag var hos skolsköterskan på undersökning. Jag sa ju som det var. 
Det hände ingenting. Hon pratade med mej, men det blev ingen…utredning…eller att 
dom pratade med morsan…dom brydde sej inte. (pojke). (SOU 2014:49 :142) 

Ovan citat visar på en pojke som anförtror sig till skolsköterskan för att få hjälp i sin situation. 
Han menar att det inte hände något efter samtalet och att det är ett tecken på att de inte brydde 
sig om vad han sa, att hans situation inte togs på allvar. Citatet lyfter fram en ansvarstagande 
pojke men då skolsköterskan brister i sitt ansvar blir det problematiskt. Barnets utsatthet blir 
därmed påtaglig och barnets behov blir inte tillfredsställt i samband med vuxnas bristande 
förmåga att lyssna till vad barnet har att berätta. För att återgå till bristen på ansvar hos den 
våldsutövande pappan visar materialet på att ett grundproblem kan vara att det ställs 
orealistiska förväntningar på barnen då det saknas en förståelse för barnets utvecklingsnivå. 
Nedan citat belyser en våldsutövande pappas brist på ansvar. 

Det kan vidare finnas problem med såväl känslomässig otillgänglighet, självcentrering 
som känslomässig gränslöshet. I det senare fallet kan männen använda barnen som ett 
känslomässigt stöd (det gäller inte minst flickor/döttrar) och förvänta sig känslomässig 
tillgänglighet från både partnern och barnen. (SOU 2015:55 :69) 

Ovan citat visar på några av de brister som den våldsutövande pappan kan ha så som att han 
inte finns där för barnet känslomässigt, utan sätter sig själv främst eller att han förväntar sig 
att barnet ska finnas där som känslomässigt stöd på samma sätt som han förväntar sig 
partnerns stöd. Barnet är under utveckling och beroende av föräldrarna som borde anpassa sig 
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efter barnet. Istället visar citatet på bristande ansvarsförmåga och brist på omsorg som 
föräldraansvaret innebär. Vidare visar sig hur flickor/döttrar förväntas ge ett känslomässigt 
stöd vilket åskådliggör de förväntningar som finns och som förknippas med könstillhörighet. 
Barnet och framförallt dottern blir ansvarig för att fungera som förälderns känslomässiga stöd. 
Att ta ansvar och därmed anpassa sig efter barnet är något som vi kan utläsa i materialet som 
viktigt. Det är därmed viktigt att socialtjänsten är känd, tillgänglig samt anpassad för barn. 
Trots det så framkommer det i materialet att barn har erfarenhet av att socialtjänsten inte är 
tillgänglig för barn som befinner sig i en utsatt situation. Citatet som följer får visa detta. 

Barnen beskriver en situation där de lämnas att själva ta till vara sina rättigheter. (SOU 
2016:19 :235) 

Citatet belyser hur barnen lämnas utan vuxnas stöd och hur de är ensamt ansvariga i deras 
utsatta situation. Barnet blir till det ansvarsfulla aktiva subjekt som står i kontrast till barnets 
behov av vuxnas ansvar och omsorg för barnet. Avsaknad av vuxna som sätter barnet främst 
och låter barnet ta ansvar utifrån barnets egen utvecklingsnivå visar sig vara en betydande del 
av hur vi ser på ansvar gällande det våldsutsatta barnet utifrån vårt empiriska material. 

6.2.5. Barnet i relation till omsorg 
Vår avslutande tolkningsrepertoar är barnet i relation till omsorg. Att barnet är i behov av 
omsorg, tillsyn och omvårdnad är en självklarhet. Barnets omsorg är baserad på rättigheter 
och ansvar vilken kan se oerhört olika ut och utgå ifrån helt olika premisser. De mest 
framträdande subjektspositionerna inom denna tolkningsrepertoar är den omsorgsfulla 
mammans barn och den våldsutövande pappans barn. Subjektspositionerna påvisas i 
nedanstående citat då gemensam vårdnad grundas på båda föräldrarnas rätt till barnet samt 
barnets rätt till båda föräldrarna. I förhållande till våld i nära relationer kan gemensam 
vårdnad skapa situationer vilka kan utgöra risk för barnet som brottsoffer. 

Gemensam vårdnad gör det svårt för kvinnan att skydda både sig själv och ge barnen den 
trygghet och omsorg som de behöver. Detta är en situation som är oacceptabel ur ett 
brottsofferperspektiv, och det strider dessutom mot FN:s barnkonvention, artikel 19. 
Kvinnor som vid gemensam vårdnad inte samarbetar med pappan riskerar dock att mista 
vårdnaden om sina barn. (SOU 2004:61 :52) 

I citatet ovan framställs mamman som ett offer vars uppgift är att förse barnet med omsorg, 
trygghet och skydd, något som blir problematiskt i närvaro av den våldsutövande pappan. 
Mammans situation benämns som oacceptabel både utifrån ett brottsofferperspektiv likväl 
som ett barnperspektiv. Framställningen av mamma som brottsoffer och pappa som 
våldsutövare framgår tydligt, men i relation till gemensam vårdnad förefaller denna 
framställning inte med samma tydlighet. Mamma tillskrivs informellt ansvaret för omsorgen 
och förväntas uppenbarligen att skydda barnet. Men att skydda barnet från pappa är ingen 
enkel uppgift vid gemensam vårdnad då mammas skydd kan komma att strida mot de 
samarbetskrav som förväntas mellan föräldrar. En mamma som förhindrar barnet att träffa sin 
pappa kan förlora vårdnaden om barnet även om mammans intention grundar sig i omsorg, 
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vilket innebär ett ideologiskt dilemma. Mamma förväntas handla med utgångspunkt från 
omsorg och ett brottsofferperspektiv samtidigt som pappa har rätt att träffa sitt barn. Pappa 
utgör en risk för barnet både utifrån ett brottsofferperspektiv och ett barnperspektiv men 
pappa kan tilldelas vårdnaden om mamma hindrar barnet från att träffa sin pappa. 
Föräldrarnas samarbete premieras alltså framför barnets behov av skydd. Framställningen av 
mamma som omsorgsfull respektive pappa som våldsutövare medför en allmän förståelse av 
våld i nära relationer kopplat till ett könsmaktsperspektiv vilket citatet nedan påvisar. 

Nationellt råd för Kvinnofrid formulerar en allmän förståelse av våldet som utgår ifrån en 
könsmaktsförståelse. Utgångspunkten formuleras i följande definition: ”Mäns våld mot 
kvinnor är det yttersta uttrycket för den obalans som råder i maktförhållandet mellan 
kvinnor och män.” Våldets syfte sägs vara makt och kontroll, och detta möjliggörs av 
”djupt förankrade patriarkala tankar och idéer om att vissa grupper (i dessa fall män) har 
en naturlig rätt till makt och kontroll över andra”. Här håller man alltså samman våld, 
makt och kön. (SOU 2004:121 :179) 

I ovanstående citat formuleras en definition av mäns våld mot kvinnor utifrån genus och 
bristande jämställdhet. Makt och kontroll tillskrivs mannen som en naturlig rätt över andra 
med utgångspunkt i en normaliserad patriarkal föreställning. Benämningen ovan av “andra” 
inkluderar självklart kvinnan men innefattar retoriskt även barnet. Våld och makt kopplas till 
genus där kvinnan och barnet blir offer medans mannen blir utövare av detta våld och denna 
makt. Det som sker är inte enbart att den våldsutövande mannen normaliseras utan det 
framgår även tydligt att den våldsutövande pappans omsorg utgörs av makt och kontroll. 
Förespråkandet av en könsmaktsförståelse medför att patriarkala strukturer socialt 
reproduceras och att mamman som resultat av detta tar på sig omsorgen för barnet. Den 
våldsutövande pappan positioneras utanför familjen då den omsorgsfulla mamman har för 
avsikt att skydda barnet. I citatet nedan framgår särskiljandet av pappan från mamman och 
barnet ytterligare. 

Personalen vid Alla Kvinnors Hus betonar vidare vikten av att få möjlighet att tala med 
papporna, för att kunna ge dem en chans att höra och förstå hur deras barn har påverkats 
av våldet. Man har också erfarenhet av att mamman och barnet velat att pappan ska vara 
med vid samtal med barnet så att han kan höra hur barnet har upplevt våldet. (SOU 
2006:65 :187) 

Ovannämnda citat talar i termerna av att ge pappan en chans att kunna lyssna och förstå 
barnets upplevelse av våldet, något som innebär att aspekterna lyssnade och förståelse inte 
inkluderas i pappans omsorg av barnet. Återigen framgår hur mamman ser till omsorgen både 
i relation till barnet och familjen. Samtidigt lyfts barnets delaktighet utifrån ett 
omsorgsperspektiv vilket skapar förutsättningar att kunna se till barnets bästa. Betoningen 
gällande vikten av att pappan uppnår förståelse för barnets perspektiv synliggör problematik 
som ligger till grund för patriarkala strukturer. Mamman och barnet förblir nämligen en 
integrerad enhet medan pappan endast förblir en våldsutövare i relation till familjen. 
Kommande citat lyfter barnets bästa i förhållande till insatsen skyddat boende. Utifrån förslag 
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gällande tillståndsprövning bedöms den våldsutövande pappans omsorgsförmåga i relation till 
pappans rättigheter och skyldigheter som förälder.  

För barn på skyddade boende kommer ovanstående förslag inte att lösa alla komplexa 
problem. Även om tillståndsprövningen för skyddade boende förutsätter kvalitetskrav 
utifrån barnets bästa, kommer barn fortfarande att följa med till skyddade boende som ett 
bihang till den skyddssökande föräldern. (SOU 2014:49 :179) 

Citatet ovan konstaterar att det utifrån ett omsorgsperspektiv finns avsikt att lyfta barnets 
bästa ytterligare. Behovet av att kontrollera hur principen barnets bästa tillämpas framgår 
tydligt då barnet är nära sammanlänkat med mamman, något citatet påvisar genom att barnet 
följer med den skyddssökande föräldern till skyddat boende. Mamman definieras som 
skyddssökande, alltså ett offer, medans barnet talas om i termer av ett bihang vilket resulterar 
i en utsatthet utifrån barnets perspektiv. Inom tolkningsrepertoaren barnet i relation till 
omsorg framgår tydligt att mamma ansvarar för omsorg i högre utsträckning än pappa. 
Benämningen av barnet som ett bihang flyttar behovet av stöd och skydd från barnet till 
mamma. Barnets omsorg blir då baserat på mammas behov, med andra ord återigen omsorg 
som resultat av pappas våldsutövande. Samtliga citat ovan lyfter fram komplexiteten när det 
gäller barnets bästa i relation till omsorg samt att båda föräldrarna oavsett graden av närvaro 
ständigt påverkar omsorgen av barnet. Ytterligare exempel på motsättning utifrån barnets 
bästa följer i citatet nedan. 

Genom det fria vårdvalet finns numera många olika vårdgivare, såväl offentliga som 
privata. Många vårdgivare i landet tillämpar inte sammanhållen journalföring.  
Det innebär att familjer med barn som lever med våld kan flytta mellan olika kommuner 
och skolor, neka samtycke till att journaler följer med barnet och därmed undgå upptäckt. 
Ett exempel där familjen flyttat är det uppmärksammade fallet med tioårige Bobby som 
avled 2006 i Småland. (SOU 2014:49 :189) 

Ovannämnda citat visar på att föräldrarätten premieras framför barnets välmående. Mamman 
har för avsikt att genom det fria vårdvalet skydda barnet från pappans våld vilket uppvisar att 
mamman återigen handlar utifrån ett omsorgsperspektiv. Konsekvensen av mammas försök 
att skydda barnet genom nekande av samtycke att tillåta journalen följa barnet kan ske på 
bekostnad av barnets hälsa. Mammas välmening kan därmed generera i förödande 
konsekvenser för barnet. Ett ideologiskt dilemma uppstår då mammas åtgärd förhindrar att 
barnet blir offer för pappas våld, kontroll och makt. Samtidigt som åtgärden medför risk och 
ytterligare utsatthet då barnet riskerar få felaktig behandling till följd av att vårdgivaren inte 
erhåller information som kan vara av stor relevans. I ovanstående fall med Bobby blev 
konsekvensen tyvärr att barnet avled. Sammanfattningsvis framgår tydligt att barnet ständigt 
står under vuxnas omsorg vilket antingen skapar förutsättningar för barnet eller medför 
negativa konsekvenser för barnets situation.  
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6.3. Sammanfattning av resultat  
Den första tolkningsrepertoaren är barnet som offer vilken skapar subjektspositionerna 
brottsoffer och omyndig. Det som går att utläsa är att brottsoffer kan definieras utifrån flertalet 
olika villkor. Brottsoffer dels i form av att barnet själv är direkt utsatt till att även definieras 
som brottsoffer då barnet indirekt utsätts som följd av att bevittna våld i nära relationer. 
Barnet är även offer via sin omyndiga position i förhållande till familj och samhälle. Det 
ideologiska dilemmat framgår då brottsoffret framställs som ett aktivt subjekt där barnets eget 
intresse är av vikt samtidigt som omyndig innebär att barnet är i behov av omsorg. 

Tolkningsrepertoaren delaktighetens svårigheter skapar subjektspositionerna det aktivt 
deltagande barnet och det passivt deltagande barnet. Genom att barnet kommer till tals eller 
på annat sätt deltar skapas det aktivt deltagande barnet. Det passivt deltagande barnet skildrar 
ett barn som inte vill alternativt inte får tillgång till information och därmed inte deltar. Det 
aktivt deltagande barnet lyfts fram som grund för barnets bästa samtidigt är barnet beroende 
av vuxnas hjälp för att agera som ett aktivt subjekt vilket skapar ett ideologiskt dilemma.  

Tolkningsrepertoaren barnet relaterat till rättigheter framkallar subjektspositionering barnet 
som ägare av rättigheter och barnet som underordnad rättigheter. Barnet som ägare av 
rättigheter handlar om att barn har rättigheter som inte ska förbises. Barnet som underordnad 
rättigheter handlar om barnets position under föräldrarnas rättigheter. Barnets bästa är 
utgångspunkten för samtliga intressenter vilket bland annat innebär att barnet ska få komma 
till tals vilket skapar ett ideologiskt dilemma i relation till information som avgörande faktor 
för att barnet ska bli medvetet om sina rättigheter. 

Tolkningsrepertoaren barnet relaterat till ansvar skapar subjektspositionerna det 
ansvarstagande barnet och barnet under vuxnas ansvar. Det ansvarstagande barnet ses som 
ett aktivt subjekt vilket tar ansvar oavsett om barnet ställer sig passivt eller ingriper i 
förhållande till våldet. Barnet under vuxnas ansvar skildrar barnet som beroende och under 
vuxnas ansvar. Det ansvarsfulla barnet lyfts fram som ett kompetent aktivt subjekt vilket tar 
ansvar både för sina egna handlingar samt för familjens situation. Paradoxalt befinner sig 
barnet under vuxnas ansvar även då vuxna många gånger brister i sitt ansvar som föräldrar 
eller myndighetspersoner vilket skapar ett ideologiskt dilemma. 

Avslutningsvis lyfts tolkningsrepertoaren barnet i relation till omsorg som skapat 
subjektspositionerna den omsorgsfulla mammans barn och den våldsutövande pappans barn. 
Den omsorgsfulla mammans barn framställs genom att tillskriva mamman ansvar för barnets 
omsorg och därmed även barnets beskydd. Den våldsutövande pappans barn åskådliggör en 
man som tycks ha en naturlig rätt att bruka makt och kontroll över barnet och andra. 
Ideologiska dilemman framstår eftersom gemensam vårdnad grundas på barnets rätt till båda 
föräldrarna samt båda föräldrarnas rätt till barnet. I samband med våld i nära relationer kan 
det utgöra risk för barnet som brottsoffer. 
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7. Diskussion 
 
I den avslutande delen i vår uppsats summerar vi vad vi kommit fram till i vårt resultat samt 
sätter det i relation till uppsatsens olika delar. Inledningsvis presenteras på vilket sätt vi 
besvarat uppsatsens syfte samt frågeställningar. Därpå diskuterar vi vårt resultat i relation till 
tidigare forskning. Vi åskådliggör därmed om det framkommit resultat som skiljer sig från 
etablerade mönster genom att se till likheter och skillnader. Därefter ser vi till hur resultatet 
kan förstås och tolkas utifrån vår uppsats teoretiska referensramar integrerat med metod. 
Avslutningsvis för vi en självkritisk reflektion samt ger förslag till framtida forskning som vi 
finner intressant.   

7.1. Syfte och frågeställningar 
Vi såg från början den komplexitet som det våldsutsatta barnet befinner sig inom. Att vi valde 
att avgränsa vår studie till att innefatta en ganska generell utgångspunkt har möjliggjort att vi 
fått en grundbild av problematiken kring det våldsutsatta barnet. Vi har granskat det 
våldsutsatta barnet i relation till omgivande sociala förutsättningar som uppstår i kontakten 
med föräldrar, olika organisationer och myndigheter. Även då vi är nöjda med vår 
utgångspunkt som dessutom öppnat upp för en förståelse utifrån olika perspektiv och  
nivåer, har vi haft med i tanken att det finns ännu fler infallsvinklar och problematik  
kring det våldsutsatta barnet. Exempelvis kan nämnas missbruk, fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning samt etnicitet. Det våldsutsatta barnet är således ett komplext ämne där 
patriarkala strukturer och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt styr synen på 
vilka som är offer alternativt förövare. Beteenden ärvs och våldet upprepar sig, vilket är en 
viktig utgångspunkt att ha med sig både när det gäller ett individperspektiv likväl som utifrån 
ett samhällsperspektiv.  

Vi har som en följd av detta sett hur pojkar retoriskt framställs som potentiella manliga 
våldsutövare medan flickor framställs som möjliga våldsutsatta kvinnor. Det visar på vikten 
av att uppmärksamma det våldsutsatta barnet som ett offer för att möjliggöra en förändring 
och då undgå att våldet normaliseras som en effekt av uråldriga värderingar från vår levda 
kultur. Genom att betona att det våldsutsatta barnet är ett brottsoffer i förhållande till våld i 
nära relation, skildras det våldsutsatta barnet som en egen individ vilken förutsätts ha egna 
intressen. Barnet fastställs därmed som ett brottsoffer med rättigheter oavsett könstillhörighet. 
 

Via barnet som ett brottsoffer, får acceptans för våldet mindre grogrund och våldet  
framstår som oacceptabelt. Reproduktion av barnet som brottsoffer gynnas, således inte 
reproduktionen av uråldriga normer och värderingar som inte kopplar samman barnet 
integrerat med våld mot kvinnan. Genom att integrera barnet går det inte längre att se den 
våldsutsatta mamman som ett ickeproblem i relation till barnet. Den våldsutsatta mamman får 
då tillsammans med barnet som brottsoffer ett mer tydligt språk som förmedlar att våldet är 
oacceptabelt samt drabbar och berör fler än utifrån den våldsutsatta kvinnans perspektiv. 
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På vilket sätt olika organisationer och myndigheter framställer det våldsutsatta barnet har att 
göra med den struktur som finns i samhället. Arbetet för att främja det våldsutsatta barnet sker 
på så sätt utifrån lagar och samhällsnormer. Barnet framställs idag som ett brottsoffer med 
rättigheter där barnets deltagande lyfts fram som grund för barnets bästa. Samtidigt är barnet 
omyndigt och behov av omsorg. För att barnet ska få vetskap om sina rättigheter är 
information kring dessa rättigheter avgörande. Barnen är under vuxnas ansvar vilket för med 
sig att de barn som inte har föräldrar eller andra närstående som informerar kring rättigheter 
vid våld i nära relation, inte heller kan ta del av det arbete som är förutsättningen för att få den 
hjälp och det stöd som barnet är i behov av. Med hänsyn till ovannämnda blir det påtagligt att 
information måste förmedlas där barnet kan ta del utav den, utan att barnet är beroende av 
föräldrarnas eller andra närståendes engagemang. Här ser vi skolan som en avgörande faktor 
gällande att nå ut med kunskap. Att skolan enligt lag är obligatorisk medför att information 
kan nå ut till barnen på lika villkor. På så sätt blir det inte en fråga gällande hur och på vilket 
sätt föräldrar tar ansvar utifrån ett omsorgsperspektiv som avgör den information som barnet 
får ta del av, i frågor kring våld i nära relation. Idag har inte skolan ett särskilt ansvar gällande 
att förmedla denna information, vilket vi ser som problematiskt med hänsyn till ovan 
resonemang. 

Genom att se till ett vidare perspektiv där det våldsutsatta barnet sätts i relation till individ och 
samhälle har vi fått svar på olika frågor om hur det våldsutsatta barnet konstrueras. Frågor 
som tillsammans bidrar till en helhet om hur vi kan förstå vilka konstruktioner som 
möjliggörs respektive omöjliggörs. Vi har sett att på vilket sätt barnet konstrueras har att göra 
med vilket perspektiv som det våldsutsatta barnet sätts i relation till. Dessa perspektiv har 
tillsammans med varandra många gånger innefattat motsättningar i förhållande till varandra, 
vilket medfört att det våldsutsatta barnet hamnat mellan olika riktlinjer och förhållningssätt.  

Våldet ska inte vara ett alternativ med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Allt våld är 
därmed fel oavsett kön eller situation. Genom att lyfta frågan gällande det våldsutsatta barnet 
och arbeta tillsammans på olika nivåer samt utifrån flera olika perspektiv, möjliggörs en 
medvetenhet om det våldsutsatta barnets situation. Att aktivt arbeta med att synliggöra och 
ifrågasätta de förväntningar som finns på kvinnligt och manligt leder till den medvetenhet 
som skapar förutsättning för förändring. Flickor och pojkar ges därmed möjlighet att växa upp 
under förhållanden där alternativa förebilder skapas. Ett samhälle där patriarkala strukturer 
granskas och ifrågasätts ser vi vidare som absolut nödvändigt för att skapa bättre 
förutsättningar för det våldsutsatta barnet. I annat fall riskeras det våldsutsatta barnet att 
endast bli en reproduktion av redan förekommande produktion. Utifrån ovan diskussion skulle 
det vara problematiskt både för individ samt samhället i stort.  

7.2. Tidigare forskning 
Eriksson (2010:66,75) menar att barnet som utsätts för våld eller bevittnar våld mot en 
förälder kan definieras som våld mot barnet. Vi koppla ihop det med barnet som offer då vårt 
material visar på att den våldsutövande pappans våld mot mamman skadar barnet. Vi sätter 
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även det i relation till brottsoffer genom att lyfta fram barnet i egenskap av att vara 
brottsoffer. 

Vidare menar Eriksson (2010:66,74) att denna förståelse bygger på att frågan om det 
våldsutsatta barnet ses som en fråga som är integrerad i frågor som berör våld mot kvinnor. 
Denna förståelse kopplar vi samman med omyndig. Det gör vi då även vårt material visar på 
att barnet genom sin omyndiga position är bunden till föräldrarna i egenskap av 
vårdnadshavare. Tidigare forskningen lyfter även fram att delad vårdnad och en hög grad av 
föräldrarnas samarbete efter en separation förespråkas. Det framgår även tydligt i vårt 
material och som dessutom lyfter fram att kontaktperson kan i de fall då föräldrarna inte 
lyckas samarbeta, utgöra en viktig funktion för att barnet ska kunna ha en god kontakt med 
båda föräldrarna. Bruno (2015:167) lyfter fram att antagandet om kontakt med båda föräldrar 
är stark och generellt ställs framför beskydd. Eriksson (2011:165) menar vidare att vårdnad 
inte är länkad till barnets bästa då hänsyn till risk inte tas efter att barnets förälder dömts för 
brott. Det framkommer även i vår studie som ett tydligt mönster då barnet bland annat kan 
uppsökas av pappan trots åtgärder som skyddat boende, vilket även Forsell & Carter 
(2015:339) menar utgör problem. 

Ytterligare problematik lyfts fram i studien av Ekström & Lindström (2016: 260) gällande 
sannolikheten att åtal väcks. Situationen kan förvärras för våldsutsatta mamman eller/och 
barnen, vilket kan medföra att hon tar tillbaka anmälan eller slutar samarbeta med polisen. Vi 
kan ytterligare se risk utifrån vår analys som lyfter fram att kvinnor som vid gemensam 
vårdnad inte samarbetar med pappan riskerar att mista vårdnaden om sina barn. 

Eriksson (2011:171) menar att barns rätt att delta har fått en större uppmärksamhet sedan år 
1996 genom klargörande av att barnets önskan ska beaktas i rättsliga processer, beroende på 
ålder och mognad. Barnens rättighet att uttrycka sig och ta ställning i beslut om vårdnad, 
boende och kontakt utvecklades ytterligare år 2006. 

Utvecklingen om barnets rätt att delta stämmer väl överens med vår analys då det år 2013 
även skedde förändring vilket medfört att inte bara närstående vuxna kan medverka till det 
stöd och hjälp som barnet behöver, utan även närstående, vilket innebär att även syskon kan 
medverka som stöd och hjälp. Ovan skildrar vad vi i vår studie lyfter fram som det aktivt 
deltagande barnet. Det aktivt deltagande barnet skildras i vår analys som ett kompetent 
subjekt. Iversen (2014:274) lyfter i sin studie upp att det deltagande barnet beskrivs som 
kompetent, dock att barnet endast skildras på detta sätt i samband med att barnet agerar 
utifrån det förväntade sätt som socialarbetaren förespråkar. Eriksson (2010:79) och Eriksson 
& Näsman (2012:63) tar i studierna upp frågor kring delaktighetsdiskursen vilken konstruerar 
barnet som ett kompetent subjekt med rättighet att delta, samtidigt konstruerar 
välfärdsdiskursen barn som objekt för vuxnas rätt till omhändertagande och kontroll. Den 
tolkningen har även vi gjort i vår analys och kopplar samman den med delaktighetens 
svårigheter. Vi har utifrån vår analys sett att barnets rätt att delta många gånger får stå tillbaka 
på grund av föräldrarnas kontroll över barnen. Det då föräldrarna inte låter barnen få 
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tillräcklig information för att de ska ha möjlighet att delta. Denna position kopplar vi således 
ihop med det passivt deltagande barnet. Vi har utifrån vårt material sett att i de fall som det 
kan vara svårt att se till vad som är bäst för barnet bör barnets vilja som en fristående 
omständighet, bli avgörande för domstolens ställningstagande. Vi kopplar som en följ av detta 
samman barnet relaterat till ansvar och det ansvarstagande barnet. Då domstolens 
ställningstagande baseras på barnets egen vilja tolkar vi det som att barnet hamnar i en 
maktposition utanför föräldrarnas direkta påverkan. Det kan vidare dock problematiseras då vi 
uppfattar det i egenskap av att det läggs ett väldigt stort ansvar på barnet i de fall som tydligen 
inte domstolen lyckas ta en avgörande ställning i frågan, som istället lämnar över ansvaret till 
barnet. 

I studien av Bruno (2015:167) lyfts fram att delad vårdnad förespråkas och sedan år 1998 kan 
delad vårdnad tilldelas trots att den ena föräldern motsätter sig detta. Detta är något som även 
vi sett som ett mönster i vår analys, vilket vi kopplar till barnet i relation till omsorg. I de 
domstolsbeslut som Bruno (2015:172) analyserat är den dömda våldsutövaren pappan i 213 
av totalt 224 fall. Även vår studie visar på hur genus lyfts fram som en betydande roll i 
relation till omsorg. Vi ser den våldsutövande pappans barn kopplas samman med barnet i 
relation till omsorg. Våld och makt kopplas till genus, kvinnan och barnet blir offer för 
pappans våld och maktutövning. I studien av Eriksson & Hester (2001:787) framkommer 
dessutom att kvinnans handlingar i syfte att skydda barnet, med argument utifrån mäns våld, 
ofta uppfattas som icke samarbetsvilliga samtidigt som mammans ansvar för fortsatt kontakt 
betonas. Det kopplar vi till barnet under vuxnas ansvar. Vidare har vi sett tydliga mönster av 
att kvinnan handlar i egenskap av att skydda barnet från den våldsutövande pappan även i vår 
analys, vilket vi kopplar ihop med den omsorgsfulla mammans barn. Vi kan se hur mamman 
vid gemensam vårdnad får svårt att ge barnen trygghet och omsorg då mammans åtgärd 
strider mot det samarbetskrav som förväntas mellan föräldrarna. Vi anser att det visar på att 
föräldrarnas samarbete premieras framför barnets behov av skydd. 

Det finns en komplexitet kring det våldsutsatta barnets situation. Människors erfarenheter, 
identiteter samt möjligheter konstrueras utifrån ett flertal positioner i samhället, vilka endast 
kan förstås i relation till varandra. Utifrån ett intersektionellt perspektiv får, som Sandberg 
(2016:452) lyfter fram, patriarkala strukturer, konsekvenser av våld i nära relationer samt 
pappans makt och auktoritära hållning över kvinnan stor betydelse. Denna komplexitet kan vi 
se även i vårt material då det framgår att kvinnans underordnade position i förhållande till 
mannen kan försvåra i samband med att den våldsutövande mannen även är pappa till deras 
gemensamma barn. Det finns ett föräldraansvar i förhållande till barnet som handlar om att 
barnet har rätt till båda föräldrarna. Ansvar för att barnet ska få vara med båda föräldrar eller 
ansvar för att barnet inte ska befinna sig i ett hem där våld utövas från pappan till mamman 
blir en angelägenhet där mamman ses som ansvarig. Det framkom dessutom att barnen kan 
känna ansvar för att skydda sin mamma. Barnen kan då visa det genom att påverka våldet 
indirekt genom att dra till sig pappans uppmärksamhet genom att själv börja bråka eller verka 
besvärlig. Detta medför att barnet utsätts för risk att själv utsättas för våld. 
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Hultman & Broberg (2016: 2974) belyser i deras studie att flickor i högre utsträckning utsätts 
för våld inom familjen. Kopplat till ett samhälleligt perspektiv och i relation till vår studie kan 
betydelsen av verksamheter vars främsta syfte är att motverka mäns våld mot kvinnor förstås. 
I vår analys framkommer att barnet som en del av verksamheten ska bli medvetet om de 
normer och värderingar som finns samt att barnet alltid har ett val när det kommer till våld. 
Därmed tjänar verksamheten ett syfte genom att ge information till samhällets medborgare 
som är en del av våld i nära relation, att motverka mäns våld mot kvinnor. Det innebär utifrån 
ett individperspektiv att barnet får ta del av de alternativ som finns i relation till våld, något 
som påverkar både individ och samhälle i positiv riktning. 

Eriksson (2011:165) lyfter fram en syn på barnet som brottsoffer med utgångspunkt från 
Familjerätten, vilket ses som en avgörande faktor när det kommer till att se till barnets bästa 
utifrån barnets perspektiv, vilket vi kan koppla till Barnet i förhållande till rättigheter. Det 
framkommer i vår analys att barnets rättigheter inte ska förbises, något som vi ser utgöra 
barnet som ägare av rättigheter. Rättigheterna ses dock i relation till barnets mognad och 
lämnas till involverade instansers ansvar och bedömningsgrunder. Barnets rättigheter riskerar 
därmed att förbises genom att barnets bästa kan komma att bedömas med betoning på behov 
av omvårdnad utifrån ett föräldraperspektiv eller beträffande behov av skydd baserat på 
mänskliga rättigheter och barnets position som brottsoffer. Eriksson (2011:165) menar att 
barnets intresse kolliderar med barns behov av vuxnas omsorg och kontroll. Något som vi kan 
koppla till barnet som underordnad rättigheter. Vi kan således se ett tydligt mönster i vår 
analys av den komplexitet som råder mellan att vara ägare av rättigheter och samtidigt befinna 
sig underordnad rättigheter. 

7.3. Teoretisk och begreppslig referensram samt metod  
I detta avsnitt är avsikten att klargöra vårt resultat i relation till våra utvalda teorier samt  
vår metod. Först diskuterar vi hur våra resultat kan förstås utifrån socialkonstruktionism, 
diskurspsykologi som teori samt genus. Därefter behandlar vi resultatet i förhållande till 
diskurspsykologi som metod.  

Genom att se till det våldsutsatta barnet utifrån premissen att verkligheten är socialt 
konstruerad framgår tydligt att det våldsutsatta barnets konstruktion bygger på olika 
maktordningar. Samtliga tolkningsrepertoarer och subjektspositioner som framgår i vår analys 
skulle inte existera utan en social kontext inom vilka de är verksamma. Exempelvis vår 
tolkningsrepertoar barnet som offer möjliggörs som resultat av en social kontext då att vara 
offer förutsätter social interaktion. Vidare framgår även delaktighetens svårigheter utifrån att 
det våldsutsatta barnet talas om samt förstås utifrån ett specifikt diskursivt synsätt. Diskursers 
inverkan på barnet som diskursivt subjekt framgår i analysen genom aktivitet kontra passivitet 
i relation till delaktighet. Barnets bästa baserat på att få sin röst hörd ställs i kontrast till att 
bristen på information begränsar barnets utifrån en delaktighetsdiskurs. Att konstruktioner 
premieras respektive omöjliggörs som resultat av en historisk kontext samt ett tidsperspektiv 
blir tydligt genom att förändringar i lagar skett, vilket föranleder att barnets rättigheter idag 
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framträder i samtliga lagar där barnet som bärare av rättigheter betonas. I kontrast till detta 
står barnet under en annan central diskurs, nämligen föräldradiskursen. Utifrån ovan nämnda 
diskurser går att utläsa en ständigt pågående diskursiv kamp mellan rådande diskurser. 
Diskursen kring det våldsutsatta barnet är kopplad till flertalet olika diskurser vilka 
tillsammans tydligt påvisar komplexiteten som råder i relation till barnet. Rättighetsdiskursen 
innefattar barnets, föräldrarnas, myndigheternas, skolans och samhällets rättigheter, där vår 
studie visar på dilemmat gällande att barnets bästa samt barnets rättigheter premieras. Det 
råder ständigt en diskursiv kamp gällande hur barnets rättigheter bör definieras.  

Dilemma of stake blir därmed ett ytterst centralt begrepp i vår studie. Det våldsutsatta barnets 
konstruktion baseras på vad som sägs och görs utifrån ett flertal olika parters insatser och 
intressen. Utifrån dilemma of stake är retoriken ständigt närvarande i konstruktionen av vår 
verklighet. Vår studie påvisar tydligt att det våldsutsatta barnets konstruktion ständigt är under 
förhandling genom interaktion. Vi ser tydligt hur olika intressen vidmakthålls genom att dessa 
försvaras eller genom att ofördelaktig information undanhålls. Tolkningsrepertoaren det 
ansvarsfulla barnet går att sätta i relation till dilemma of stake då det våldsutsatta barnet 
beskrivs ta ansvar dels för våldet och dels för de situationer då vuxnas ansvar brister, två 
aspekter vilka kan ställas i relation till familjens intresse. Subjektspositionen som lyfter fram 
barnet under vuxnas ansvar innefattar även den ett ideologiskt dilemma då vuxna i detta fall 
inkluderar både föräldrars ansvar samt myndigheters ansvar, vuxna vars insatser och intressen 
innefattar motsättningar.  

Följaktligen lyfts vår feministiska teoribildning med betoning på genus. Relationen mellan 
kvinna och man, eller snarare mamma och pappa, i förhållande till våld i nära relationer har 
en betydande roll när det gäller både tillblivelsen samt konstruktionen av det våldsutsatta 
barnet. Utgångspunkten att genus innefattar mer än bara kön lyfter vidare fram hur vi tänker 
angående manligt respektive kvinnligt utifrån ett bredare perspektiv. Vi ser i vår studie att 
relationen mellan manligt och kvinnligt är en komplex angelägenhet med bakgrund av 
rådande över- respektive underordning, utövad makt samt vanmakt. Barnets behov av omsorg 
är inget som ifrågasätts, däremot framkommer det i vår analys att denna omsorg kan se 
väldigt olika ut. Den största skillnaden görs i förhållande till mamma respektive pappa, då 
mamma övervägande framställs som våldsoffer och pappa som våldsutövare. Mamma 
beskrivs i termerna omsorg, trygghet och skydd medans pappa beskrivs i egenskap av makt 
och kontroll. Språkanvändningen genererar därmed i relation till performativitet, språket som 
handling, språkets effekter och verkan i interaktionen då språket gör något med verkligheten. 
Abstraktioner, tankekonstruktioner, vilka uppkommer är resultat av synen på manligt 
respektive kvinnligt och dessa ständigt förs vidare.  

Vikten av att lyfta det våldsutsatta barnets konstruktion framgår tydligt då det i vår analys 
framkommer att kön och genus reproduceras genom handling över tid, där även vår teori 
betonar att upprepande vidmakthåller rådande föreställningar. Att genus är socialt konstruerat 
blir därmed tydligt, den socialt konstruerade framställningen av pojkar som potentiella 
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våldsutövare och flickor som potentiella offer som framkom i vår analys reproduceras och är 
därmed normbildande. Barnet konstruerar sig själv och andra utifrån rådande normativa 
föreställningar av genus. Här kan vi se att barnet som brottsoffer skapar möjlighet för barnet 
genom det ger förutsättningar att erhålla kunskap om alternativa förhållningssätt till 
våldsutövning. Utifrån det som framkom i vår analys ser vi vikten av att betona att själva 
upprätthållandet gällande synen på mamma respektive pappa vidmakthålls av mannen och 
kvinnan tillsammans, vilket innebär att varken mannen eller kvinnan enskilt kan förändra 
denna syn eller det våldsutsatta barnets position. Det våldsutsatta barnet är därav performativt, 
något som gör det våldsutsatta barnets situation ytterligare komplex. Att se till det våldsutsatta 
barnets konstruktion utifrån detta socialkonstruktionistiska förhållningssätt där diskurser 
innefattar språkanvändningens retoriska konstruktion över tid påvisar diskurspsykologins 
relevans i vår studie. Genus blir ytterst relevant i relation till makt och performativitet, 
kopplat till kvinnligt respektive manligt, då mannen och kvinnan inte enbart styrs aktivt av 
diskurser utan även nyttjar dessa aktivt som resurs.  

Vårt resultat påvisar tydligt att insatser och intressen styrs utifrån samtliga parters perspektiv 
när det kommer till konstruktionen av det våldsutsatta barnet vilket ständigt utgör ett 
ideologiskt dilemma baserat på att det som sägs och görs är en konstruktion utifrån just dessa 
insatser och intressen, producerade beskrivningar styrda av dilemma of stake. De tankesätt 
som finns att tillgå sätter i sin tur prägel på allt ifrån situationer och myndigheter till synen 
gällande politik och världen, en prägel vilket ständigt och integrerat producerar samt 
reproducerar diskursen kring det våldsutsatta barnet. 

Med diskurspsykologi som metod är vår avsikt att se till vilka konstruktioner som är möjliga 
för det våldsutsatta barnet samt att sätta dessa konstruktioner i relation till större sammanhang 
och rådande diskurser. Vårt resultat påvisar tydligt att det våldsutsatta barnet är ytterst 
fragmenterat då barnet kan anta ett flertal olika subjektspositioner beroende på diskurs. Dessa 
multipla möjligheter medför konflikter mellan olika subjektspositioner. Subjektspositioner 
vilka vi i vår analys relateras till ett större sammanhang, en bredare ideologisk kontext i 
förhållande till de olika intressenterna. Utifrån varje tolkningsrepertoar med dess innefattande 
subjektspositioner framgår det tydligt ett flertal ideologiska dilemman, då motsägelsefulla 
idéer krockar med varandra som följd av att de verkar parallellt i våra levda ideologier. 
Tolkningsrepertoaren barnet i relation till omsorg lyfter fram barnets behov av och rätt till 
omsorg. Med utgångspunkt i en normaliserad patriarkal föreställning kopplas våld och makt 
till genus där kvinnan och barnet blir offer medans mannen blir utövare av detta våld och 
denna makt. Det som sker är inte enbart att den våldsutövande mannen normaliseras utan att 
det även framgår tydligt att den våldsutövande pappans omsorg utgörs av makt och kontroll. 
Det framgår tydligt ett ideologiskt dilemma i förhållande till ett omsorgsperspektiv sett utifrån 
mammans perspektiv där omsorg istället relateras till trygghet och skydd för barnet.   

Avsikten med vårt urval har varit att belysa hur det våldsutsatta barnet i relation till våld i nära 
relationer framställs från ett vidare perspektiv. Genom att vi har sett till olika aspekter samt 
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olika nivåer kan vi öka förståelsen för konstruktionens innebörd samt konsekvenserna av 
framställningarna, både vad gäller det våldsutsatta barnet samt samhället på en mer 
övergriplig nivå. De svagheter vi presenterat gällande vårt urval baseras på generalisering 
utifrån de medvetna exkluderingar vi gjort. Återigen vill vi betona att dessa baseras på att vi 
efter medvetet övervägande kommit fram till att denna komplexa problematik behöver 
generaliseras för att sedan kunna behandlas utifrån ytterligare komplexitet. Därav utgör vårt 
resultat endast en möjlig bild av verkligen utifrån vårt urval, våra tolkningar samt våra 
premisser. Alla antaganden vi gör baseras på retoriska mönster som går att finna i materialet 
med fokus på diskursen kring det våldsutsatta barnet, inte våra subjektiva antaganden. Barnets 
subjektiva upplevelse, barnets röst, är inget vi lyfter fram i vår studie då vårt syfte är att se till 
den retoriska framställningen av det våldsutsatta barnet.    

Samtliga tolkningsrepertoarer vi fann i vårt material synliggjorde ideologiska dilemman, 
nämligen motsägelser mellan det våldsutsatta barnets olika subjektspositioner inom varje 
uttagen tolkningsrepertoar. Ett tydligt exempel på detta är hur barnets rätt till båda 
föräldrarna, baserat på barnets bästa i relation till omsorg, kan utnyttjas och därmed komma 
att istället utgöra risk för barnet som brottsoffer. Gemensam vårdnad är en aspekt vilken kan 
bidra till att mamman förhindras från att kunna skydda barnet då uteblivet samarbete med 
pappan utgör en risk för mamman att mista sin vårdnad. Ytterligare en aspekt gällande risk i 
relation till omsorg framgår av det citat i analysen där barnet benämns som bihang till 
mamma, en benämning vilket lyfter fram mamma som brottsoffer men inte barnet. Barnets 
perspektiv förbises dels som konsekvens av konflikter mellan de olika motsägelsefulla 
tolkningsrepertoarerna och även på bekostnad av subjektspositionernas retoriska kraft i 
relation till det våldsutsatta barnet. I vår studie vill vi lyfta dessa motsättningar i egenskap av 
att de medför positiva förutsättningar, inte negativa, då de skapar förutsättning att 
argumentera samt reflektera över rådande verklighet gällande det våldsutsatta barnet och 
därmed möjliggöra en förändring. 

Våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter har tillfört att vi kan se det våldsutsatta 
barnet utifrån ett bredare perspektiv. Genusperspektivet problematiseras genom att vi i vår 
studie satte mannen och kvinnan i relation till mamma och pappa. Socialkonstruktionism 
tillsammans med diskurspsykologi skildras det våldsutsatta barnet som en social konstruktion 
vilket medför att barnets situation är föränderlig och därmed inte given.  

7.4. Självkritik och förslag till framtida forskning 
Vår studie är en diskursiv konstruktion av det våldsutsatta barnet där vi utifrån 
diskurspsykologi betonar den retoriska användningen av språket. Utifrån en vetenskaplig 
diskurs där kunskaper, sociala relationer samt framställningar både produceras och 
reproduceras språkligt, påverkas vi ständigt av rådande verklighetssyn och värderingar.  

I vår studie har vi medvetet valt att inte behandla det våldsutsatta barnet kopplat till 
exempelvis samkönade relationer, etnicitet och funktionsnedsättning, då vi anser att dessa 
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studieområden förtjänar sin egen plats. Vårt resultat skulle kunna sett annorlunda ut om vi 
utgått från en annan typ att material, såsom domar, barnintervjuer eller självbiografier, vilket 
vi även resonerade kring vid vårt urval. Med utgångspunkt från vårt syfte finner vi vårt urval 
baserat på SOU-rapporter relevant att studera. SOU-rapporterna ligger till grund för lagförslag 
och påverka därmed både den enskilda individen samt samhället i stort.  

I analysen har avsikten varit att ha ett öppet förhållningssätt till materialet. Vi har samtidigt ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt vilket medför att aspekter som att vi båda är kvinnor 
och mammor färgar vårt synsätt. Vår version är en av flera möjliga som finns att tillgå och 
inte någon objektiv sanning, detta innebär dock inte att vår studie inte är representativ. Våld 
orsakar skador vilket medför konsekvenser för både individ och samhälle. Utifrån ett 
barnperspektiv påverkas barn i stor utsträckning av våld i nära relationer. Vi ser att vårt 
material och tillvägagångssätt uppmärksammar det våldsutsatta barnets situation vilket bidrar 
till förståelse. Insikten skapar förändringsmöjligheter vilka vidare kan generera att barnets 
makt utökas och i förlängningen bidra till jämställdhetsutvecklingen. Med hänsyn till 
ovanstående ska barnet inte enbart ställas i relation till våldet i sig utan även till ytterligare 
diskurser, därmed relevansen av ett intersektionellt perspektiv då vi finner det våldsutsatta 
barnets situation ytterst komplex. 

Med detta som utgångspunkt hänvisar även våra förslag på framtida forskningsfrågor inom 
området till intersektionalitet. Vi ser vikten av att fördjupa forskningen av det våldsutsatta 
barnet genom att inkludera etnicitet, samkönade relationer, funktionsnedsättningar samt 
ytterligare aspekter av relevans. Vi ser behov av att ständigt aktualisera forskningen kring det 
våldsutsatta barnet då samhällsutvecklingen sker parallellt. Att vidta åtgärder kopplade  
till barnets situation är därmed centralt utifrån en samhällelig relevans då diskurser  
gällande våld i nära relationer, genusproblematik samt jämställdhetsutveckling medför stora 
samhällskostnader. Samhällskostnader i form av pengar och resurser kopplat till ohälsa som 
konsekvens, samtidigt som föråldrade förhållningssätt och levnadsmönster reproduceras. 
Genom att istället förändra vårt beteendemönster och hur vi framställer det våldsutsatta barnet 
skapas därmed förutsättningar att förändra diskurserna i riktning mot ett mer jämställt 
samhälle.  
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