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Förord

Nu har jag satt punkt. Avhandlingen är klar. Det har blivit en bok och som
dess författare är jag ensam ansvarig för innehållet. Men avhandlingsarbetet
har inte varit ett ensamarbete, tvärtom har jag haft förmånen att ingå i ett
större forskningsprojekt och att delta i forskarnätverk och forskargrupper.
Det finns därför många personer jag vill tacka i detta förord, personer utan
vars hjälp och stöd det inte hade blivit någon avhandling.
Allra först ett stort tack till er informanter. Tack för att ni ställde upp och
samtalade med mig om ert arbete. Utan er medverkan – ingen avhandling.
Nästa tack går till Maria Eriksson som har varit min handledare. Du har
inspirerat, hjälpt och stöttat mig under hela arbetet och fått mig att tro att jag
skulle kunna genomföra uppgiften. Jag kan nu se tillbaka på ett mångårigt
samarbete och ett ständigt pågående samtal om frågor som rör mäns våld
mot kvinnor och barn som upplevt pappas våld mot mamma. Vårt samarbete
och våra samtal sträcker sig långt bakåt i tiden, till mitten av 1990-talet då du
jobbade i kvinnojouren och jag som jämställdhetshandläggare i landstinget
med kvinnomisshandelsfrågor. Vi genomförde i slutet av 90-talet den första
kursen i sitt slag Barn till kvinnor som misshandlas med målgrupper som
socialsekreterare, poliser, hälso- och sjukvårdspersonal med flera. År 2005
fick jag möjlighet att ytterligare fördjupa mig i dessa frågor som forskningsassistent i projektet Barn som upplevt pappas våld mot mamma möter
familjerätten. Utsatta barn som sociala aktörer i utredningar om vårdnad,
boende eller umgänge med dig som projektledare. Ur projektet växte avhandlingen fram. Tack Mia för allt stöd. Nämnas bör också att projektet
finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) (ett
av delprojekten) samt Brottsofferfonden.
Elisabet Näsman har varit vikarierande handledare under de sista lite
stressiga månaderna. Tack Elisabet för ovärderliga insatser under denna
period men också för ett inspirerande samarbete under hela avhandlingsarbetet. Du har ingått i ovan nämnda forskningsprojekt och därför varit en
ständig samtalspartner.
Ett stort tack går också till Jeanette Sundhall och Karin Röbäck. Jeanette,
du har varit min doktorandkollega i projektet, tack för gott samarbete. Karin,
du har inte formellt ingått i projektet men deltagit i våra möten, ett särskilt
tack för att du delat med dig av gedigna kunskaper i socialt arbete.
Biträdande handledare var under en period Minna Salminen-Karlsson och
sedan Michael Allvin. Ett stort tack till er.
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Värdefulla synpunkter på mitt manus fick jag av Helena Johansson och
Lisa Salmonsson som var opponenter på mitt slutseminarium. Varmt tack till
er båda. Ett särskilt tack går till Clara Iversen. Du gav mig många goda
synpunkter på delar av slutmanuset.
Under hela avhandlingsarbetet har jag haft min arbetsplats på
Sociologiska institutionen i Uppsala. För mig har det varit en vänlig och
inspirerande miljö. Tack alla kollegor för både roliga och allvarliga samtal
vid luncher och fikapauser
Viktiga forskningssammanhang har också varit nätverk och grupper jag
har tillhört under avhandlingstiden. Först vill jag nämna det nordiska
nätverket Nordisk forskning om insatser för att skydda och stödja barn som
upplever våld i sin familj under ledning av Maria Eriksson. Ett varmt tack till
alla er nätverksmedlemmar för öppna och givande diskussioner under våra
möten. På Sociologiska institutionen har forskargruppen Utsatta barndomar
och Genusseminariet varit inspirerande sammanhang att vara med i. Tack
alla deltagare för intressanta paper och diskussioner, som lett till nya tankar
och insikter.
Margareta Thomas du har varit en stöttande rumskamrat. Tack för
välkommen hjälp med språklig (såväl svensk som engelsk) granskning av
manuset för att få det klart för tryck. Tack Keith Pringle för snabb
granskning av Summary och Abstract och tack Eva Hassel Calais för
korrekturläsning av manuset.
Uppmuntran och stöd har jag också fått av Berit, Christina, Eva, Marie,
Mia och Vivi-Anne. Tack för ett ständigt pågående feministiskt samtal i vår
sköldpaddsgrupp. Nu kommer jag till min närmaste familj, tack Gittan och
Uffe för goda råd och idéer inför tryckningen. Annika och Lena, tack för att
ni hela tiden har uppmuntrat och stöttat och tack för värdefulla synpunkter
på det första och sista kapitlet. Stort tack också till dig Lena för den engelska
översättningen av sammanfattningen. Och Rasmus, tack vare dig har jag
ibland, som tur är, varit tvungen att koppla bort tankarna på avhandlingen.
Då har det varit annat som gällt, fotboll och matteläxa, till exempel. En stor
kram till dig. Till sist, Lasse, du har som alltid varit min fasta punkt i
tillvaron. Tack för markservice och annat som är betydelsefullt här i livet.
Du får det mesta att växa.
Uppsala i september 2011
Gunilla Dahlkild-Öhman

12

Kapitel 1. Att implementera politiska
intentioner om familjerätt och våld

Utredare: Ja, då kom [barnet] ju ihåg hur pappa jagade mamma med kniven
och det var [barnet] väldigt uppjagat över, upprörd, fast det hade varit ett tag
sedan och flera sådana där händelser berättade [barnet] om då.
***
Utredare: Jamen, jag tänker så här, att det här samtalet [intervjun] har gett
mig, tycker jag, att reflektera över hur vi gör […]. Att sitta så här och prata.
För jag tänker på mitt eget hinder. Vad är det som gör då, med barn, vi vet
om, det kan vara en uppgift som mamman har om våld, vad är det som gör att
man inte pratar om det?

Barns rätt att komma till tals i frågor som rör dem själva finns inskriven i
FN:s barnkonvention. Det gör även barns rätt till skydd mot fysiskt och
psykiskt våld, sexuella övergrepp och vanskötsel. Barnet har också rätt till
båda föräldrarna. Om barnet är skilt från en eller båda föräldrarna har det rätt
till direktkontakt med båda om det inte strider mot barnets bästa. En grundläggande princip i konventionen är att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 12, 19, 9 och 3).1
Dessa rättigheter är inte alltid lätta att förena. Möjligheten att förena dem
ställs på sin spets när föräldrar, vars relation präglas av våld, inte kan komma
överens om barnet vid en skilsmässa/separation. Vid en tvist om vårdnad,
boende eller umgänge, vad är då barnets bästa? Är det till barnets bästa att ha
umgänge med en förälder som utsätter den andra för våld, typiskt sett med
en pappa som utövar våld mot mamma? Vilka möjligheter har utsatta barn
att komma till tals i sådana tvister?
Den här avhandlingen handlar om hur barn som upplevt pappas våld mot
mamma kan komma till tals när de möter socialtjänsten i utredningar om
vårdnad, boende och umgänge. Jag undersöker familjerättssekreterares2 utredningspraktik vid föräldrars tvist om barnets vårdnad, vem barnet ska bo
hos och hur umgänget ska se ut med den förälder barnet inte bor hos. Inriktningen är på den del av utredningspraktiken som gäller samtal med
1

FN:s konvention om barns rättigheter (1989), se Bartley (1998, 243). Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990.
2
Socialsekreterare som arbetar med familjerättsliga frågor.
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barnen, särskilt samtal med barn som utredarna vet eller misstänker har upplevt pappas våld mot mamma.3
För att studera familjerättspraktiken i detta avseende har jag intervjuat
arbetsgrupper av familjerättssekreterare och frågat dem hur de gör när de
möter dessa barn. Jag har även tagit del av utredningsrapporter (se kapitel
2).4

Utgångspunkter
Tidigare forskning tyder på det kan finnas svårigheter för barn att komma till
tals i utredningar om vårdnad, boende och umgänge (Dahlstrand 2004, 272,
283; Rejmer 2003, 189). I Erikssons studie av familjerätten och hantering av
fäders våld, uppger familjerättssekreterare att de i utredningar om vårdnad,
boende eller umgänge i många fall talar med barnen men mer sällan om
våldet. Barnsamtalen liksom andra arbetsmetoder och synsätt på våld
varierar dock mellan olika utredare och arbetsplatser (Eriksson, M. 2003,
290; 2007, 227).
För att våld ska uppmärksammas i familjerättsliga utredningsprocesser är
det, enligt Eriksson, av betydelse vilken förståelse av våld som används av
utredare. En avgörande skillnad finns mellan utredare med ”den separerade
kärnfamiljen”5 i fokus och utredare med kvinnomisshandel i fokus. De
förstnämnda använder, enligt Eriksson, vanligen en tolkningsram för våld
där våld konstrueras som konflikt mellan könsneutrala, jämlika parter och
pappors våld mot mammor ses som mindre relevant för utredningen.
Utredare med kvinnomisshandel i fokus använder en tolkningsram där våld
förstås som mäns våld mot kvinnor och våldet uppfattas som avgörande för
3

Avhandlingens ämne är avgränsat till att handla om våld i heterosexuella parrelationer där
det är mannen/pappan som är förövare. Ju mer utvecklat och allvarligt våld i den typen av
relationer är, desto tydligare är mönstret att det är män som utövar våld mot kvinnor (Hester et
al 2007, 18). Detta utesluter inte att även kvinnor/mammor kan vara förövare eller att våld
förekommer även i samkönade relationer (om våld i samkönade relationer se NCK-rapport
2009:2).
4
Avhandlingen har kommit till inom ramen för forskningsprojektet ”Barn som upplevt
pappas våld mot mamma möter familjerätten. Utsatta barn som sociala aktörer i utredningar
om vårdnad, boende eller umgänge.” Projektet, under ledning av Maria Eriksson, byggde i
sin tur på Erikssons avhandling om familjerätten och hanteringen av fäders våld (Eriksson, M.
2003). Övriga medverkande i projektet har varit Elisabet Näsman, professor, Sociologiska
institutionen, Uppsala universitet och Jeanette Sundhall, doktorand, Institutionen för
Genusvetenskap, Göteborgs universitet. Projektet finansierades av Brottsofferfonden och FAS
(Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) (ett av delprojekten), och avslutades
2007.
5
Eriksson menar att efterkrigstidens ökande antal skilsmässor och separationer har ”bemötts
politiskt genom en modifiering av kärnfamiljen som institution”, genom ”den separerade
kärnfamiljen”, vilken innebär ”juridiskt reglerade relationer både mellan fäder och mödrar
och mellan vuxna/föräldrar och barn” också efter skilsmässor och separationer (Eriksson, M.
2003, 64).
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arbetsmetoder och bedömning av vårdnad, boende och umgänge (Eriksson,
M. 2003, 211, 225-226, 299, 309-310).
Eriksson konstaterar att det är modellen med den separerade kärnfamiljen
i fokus som ”ligger i linje med en etablerad konstruktion av familjerättssocionomprofessionen” där ”(köns)neutralitet och opartiskhet” betonas
(Eriksson, M. 2003, 311). Modellen med kvinnomisshandel i fokus går,
enligt Eriksson, däremot ”emot den etablerade definitionen av professionalitet” genom dess betoning av ”könad makt” (Eriksson, M. 2003, 311).
Eriksson menar således att en tolkningsrama för våld med kvinnomisshandel i fokus är betydelsefull när det gäller att uppmärksamma pappans
våld mot mamman. Men samtidigt konstateras att utredare som använder en
tolkningsram för våld med kvinnomisshandel i fokus dock inte tycks
uppmärksamma barnets upplevelser av våld och inte talar med barnet om
pappas våld (Eriksson, M. 2003, 303-304, 310). Ett antagande är att det
förutom tolkningsram för våld, har betydelse vilket perspektiv på barn som
präglar utredarnas praktik. Ses barnet i första hand som i behov av omsorg
och beskydd eller som en kompetent aktör som har rätt att komma till tals
om sin situation? (se Eriksson, M. 2003, 8, 317, 322).
I vårt samhälle finns en dubbelhet i synen på barn. Vuxna har ansvar för
att skydda barn men ska även ha respekt för barns rättigheter att komma till
tals. Denna dubbelhet kommer till uttryck i barnkonventionen där barnet ses
både som en person i behov av omsorg och som en kompetent aktör. Vuxnas
önskan att skydda barnet kan dock innebära att barnet inte görs delaktigt i
beslut om sin situation. Å andra sidan kan ett barn som är delaktigt ses som
så kompetent att dess behov av omsorg inte erkänns (Eriksson och Näsman
2008b; 2009). Detta är frågor och dilemman som familjerättssekreterare har
att förhålla sig till i sitt dagliga arbete med vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar. Det är också frågor som genomsyrar denna
avhandling.

Barn som upplevt pappas våld mot mamma
Det finns uppgifter om att ungefär tio procent av barnen i Sverige rapporterar att de upplevt våld i sin familj (Annerbäck et al 2010)6 och forskning
har visat att sådana upplevelser kan få allvarliga konsekvenser för barns
hälsa, utveckling och trygghet (se t.ex. Christensen 2007, 67–80; för en
översikt se Näsman et al 2008, 13-18; Överlien 2007). Hot eller våld mot
mamman är så skrämmande att det kan leda till att barn utvecklar post6
I den refererade studien används benämningen ”parental intimate-partner violence”. Det
framgår inte hur stor andel som är pappas våld mot mamma. En vuxen i familjen kunde även
vara mammans eller pappans partner (Annerbäck et al 2010). Jfr även Svensson et al (2007,
38) som i en studie visar att elva procent av barn i niondeklasser och fem procent av barn i
mellanstadiet angav att ”de vuxna i familjen slagit varandra.”
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traumatiska stressyndrom (PTS) (Almqvist et al 2004, 10). Samtidigt påpekas att erfarenheter av våld bör ses som en faktor som kan skada barn och
hindra dem i deras utveckling. Barn kan reagera på olika sätt och i olika grad
på upplevelser av våld i familjen (Näsman et al 2008, 14). Forskare har visat
på betydelsen av ett starkt stöd från mamman när det gäller barnets möjlighet
att hantera situationen (se Överlien 2007). Sammantaget visar forskningen
att barnen upplever våldet på flera sätt. De lever mitt i våldet, försöker hantera det och är ofta inblandade i det på olika vis (se t. ex Hydén 2010; Näsman et al 2008, 17; Överlien och Hydén 2007; 2009).7
Koppling mellan våld mot kvinnor och våld direkt mot barnet har tydliggjorts i flera svenska studier (Almqvist och Broberg 2004, 32; Jansson och
Almqvist 2000; Lundgren et al 2001, 36).8 Det gäller såväl fysiskt som
psykiskt och sexuellt våld. Det psykiska våldet kan vara riktat direkt mot
barnet men att som barn uppleva pappas våld mot mamma är också att vara
utsatt för psykisk misshandel (SOU 2001:72, 335).
Pappans våld och hot om våld mot mamman kan fortsätta även efter en
skilsmässa/separation mellan föräldrarna. Ekbrand visar att ”hot, varningar
och psykiskt våld är vanligt efter separation” (Ekbrand 2006, 216; se även
Lundgren et al 2001, 33). När barnet bor hos mamman kan barnets umgänge
med pappan var en arena för pappans fortsatta hot och våld mot både mamma och barn (Hester et al 2007, 56-57).

En bred syn på våld och på barns upplevelser av våld
I avsnittet ovan tar jag upp forskning om barn som upplevt pappas våld mot
mamma. Här vill jag betona att barn kan uppleva våldet på många olika sätt.
De kan ”se, höra eller involveras i det eller i dess konsekvenser” (Näsman et
al 2008, 18). När jag i fortsättningen talar om barn som upplevt våld menas
alla dessa sätt, men även direkt våld mot barnet (barn är alla personer under
18 år).
Jag har i avsnittet också talat om olika slags våld (fysiskt, psykiskt och
sexuellt) liksom hot om våld och det är detta relativt breda våldsbegrepp jag
använder i studien.9 Det är också det våldsbegrepp som kommunicerades till
de familjerättsekreterare jag intervjuade. I samband med den första intervjun
(i varje arbetsgrupp gjorde jag två intervjuer, se kapitel 2) bad jag dem att ta
7

För nordiska studier om hur det är att växa upp i en familj där pappa utövar våld mot
mamma se i övrigt Almqvist och Broberg (2004); Christensen (1984; 2002); Eskonen (2007);
Forsberg (2005); Cater Källström (2004); (2008); Leira (2002); Solberg (2007); Weinehall
(1997).
8
För internationell forskning som pekar på samband mellan mäns våld mot kvinnor/pappors
våld mot mammor och mäns/pappors fysiska och sexuella våld mot barn, se Hamby et al
(2010); Herrenkohl et al (2008). För en översikt se Hester et al (2007).
9
Jfr FN:s ”Declaration on the elimination of violence against women” (1993).
www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (11 09 05).

16

fram utredningar där det förekommer uppgifter eller misstankar om att
pappan/manlig partner använt våld mot mamman. Våld angavs som ”våld
och/eller hot om våld, såväl fysiskt och sexuellt som psykiskt” (se Bilaga 2:
Kriterier för urval av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar). I min
inledande fråga i gruppintervjun var jag inte lika utförlig. Där formulerade
jag ämnet för intervjun som samtal kring gruppmedlemmarnas arbete med
barnsamtal och möten med barn i ”utredningar om vårdnad, boende och
umgänge” och ”där ni vet eller det finns misstanke om pappas våld mot
mamma eller hot om våld” (se Bilaga 1). I intervjumaterialet finns exempel
på utsagor som handlar om såväl fysiskt, som psykiskt och sexuellt våld.

Tvist om vårdnad, boende och umgänge
Vid en skilsmässa eller separation kommer de flesta föräldrar själva överens
om vårdnaden av barnen. I en del fall behöver föräldrar hjälp för att nå en
överenskommelse. Sådan hjälp kan man få till exempel inom socialtjänstens
familjerättsverksamhet genom samarbetssamtal. Endast en liten andel skilsmässor/separationer (cirka 10 procent) leder till en tvist i domstol (Ewerlöf
2004, 65). Bland dessa finns det ett stort antal fall där det förekommer våld.
Det finns uppgifter om att det år 2002 förekom våld i ungefär hälften av mål
om vårdnad, boende och umgänge (Barnombudsmannen 2005, 10).10
Det är med anledning av en tvist om vårdnad, boende eller umgänge som
domstolen kan ge socialnämnden - i dess egenskap av att ha ansvar för och
kunskap om barn och familj - i uppdrag att utreda barnets/barnens situation.
I de flesta fall begär domstolen en sådan utredning (Barnombudsmannen
2005, 10; SOU 2005:43, 246) och de som i praktiken utför den är familjerättssekreterarna. Utredningen dokumenteras i en rapport som numera ska
innehålla förslag till beslut om barnets situation.11 Rapporten ingår i domstolens beslutsunderlag (se vidare nedan).
Tvister om vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalken (FB),
en lag som mer allmänt rör förhållandet mellan barn och föräldrar, inte bara
efter en skilsmässa. Vad säger föräldrabalken om utsatta barns möjligheter
att komma till tals i utredningar om vårdnad, boende och umgänge? Det står
10
Barnombudsmannen har undersökt 504 mål om vårdnad, boende och umgänge som har
avgjorts i domstol under år 2002. Ungefär hälften av målen (258 mål) innehåller uppgifter om
våld. Undersökningen begränsades till de mål där det fanns uppgifter om våld av fysisk art
mot en familjemedlem. ”Psykiska övergrepp som telefonterror, hot med mera, ingår inte i
studien […]. Den specifika formen av psykisk misshandel som det rör sig om när barnet
bevittnar våld ingår däremot eftersom det då också har förekommit fysiskt våld inom familjen” (Barnombudsmannen 2005, 11). Studien bygger på de 505 mål som Socialstyrelsen
fick in genom en förfrågan till landets samtliga domstolar om att skicka in ”de mål som avgjordes och som rörde vårdnad, boende och umgänge under år 2002” (Barnombudsmannen
2005, 10; Socialstyrelsen 2004a).
11
Enligt 1998 års lagstiftning som gällde när min studie utfördes fanns inte detta krav.
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inte uttryckligen i lagen att utredaren, om det visar sig att det förekommit
våld, ska tala med barnet om våldet. Enligt föräldrabalken, ska den som gör
en vårdnads-, boende- eller umgängesutredning undersöka barnets inställning (om det inte är direkt olämpligt) och redovisa den inför rätten (SFS: FB
6 kap. 19§). Utredaren ska också ta reda på ”om det har förekommit våld,
hot, kontroll eller andra kränkningar mellan föräldrarna” (Socialstyrelsen
2003a, 5). För att få ”en bild av barnets hela situation” (Socialstyrelsen
2003b, 88) verkar det dock rimligt att utredaren även möjliggör för barnet att
komma till tals om sina våldserfarenheter. Min tolkning av lagstiftarens intentioner är således att familjerättssekreterare bör tala med barnet om våldet
om de vet eller misstänker att barnet upplevt pappas våld mot mamma (se
vidare nedan).

Problemområde
Tidigare forskning tyder således på att barn som upplevt pappas våld mot
mamma kan ha svårt att komma till tals i utredningar om vårdnad, boende
och umgänge (Eriksson, M. 2003, 290; 2007, 227). Det tycks finnas ett glapp
mellan lagstiftarens intentioner om att barn bör få komma till tals och utredningspraktiken. Det handlar om brister i implementeringen av lagstiftarens
intentioner. Förklaringar till sådana implementeringsgap är en väl etablerad
forskningsfråga inom statsvetenskapen där den behandlas främst som en
styrningsfråga (se vidare nedan). Jag har valt att närma mig implementering
som en fråga om lärande. Jag tänker mig att det är en läro- och förändringsprocess att tillägna sig ny förståelse och ny praktik.
Mäns våld mot kvinnor och barns situation i familjer där pappa utövar
våld mot mamma var länge frågor som inte uppmärksammades i utredningar
om vårdnad, boende och umgänge (Eriksson 2005, 123; Eriksson och Hester
2001). Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma förutsätter fortfarande för många familjerättssekreterare en förändrad professionell praktik
kopplad till förändrad förståelse av våld och av barns utsatthet (Eriksson, M.
2003, 310-311). Jag kommer i fortsättningen att tala om förändrad förståelse
som byte av diskurser.12

Implementering som kollektivt lärande på gruppnivå
Implementeringen av lagstiftarens intentioner om att barn i utredningsprocesser bör få komma till tals om pappas våld mot mamma betraktar jag
således som en läroprocess. Det är familjerättssekreterarna som i sin dagliga
praktik ska lära sig att tillämpa dessa intentioner. Det innebär, menar jag, ak12

Med diskurs menar jag ”formationer av utsagor, föreställningar och tankar, som hänger
ihop på ett bestämt sätt” (Jacobsson 1997, 38); se vidare kapitel 2.
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tualisering av andra diskurser än de dominerande. Det är dock inte ett individuellt lärande jag är intresserad av utan kollektiva läroprocesser. Vad man
kan se från tidigare nämnda forskningsprojekt (not 4), som avhandlingen
bygger på, är att handläggning av ärenden om vårdnad, boende och umgänge
ofta är en kollektiv process. Utredare arbetar tillsammans, föredrar ärenden i
arbetsgruppen och har handledning i grupp. Implementeringen som en lärooch förändringsprocess kan därför, menar jag, betraktas som en kollektiv
process, ett kollektivt lärande. Jag ser byte till och integrering av nya diskurser som läro- och förändringsprocesser på arbetsgruppsnivå.
Avhandlingen bygger på arbetsgruppsintervjuer med vårdnads-, boendeoch umgängesutredare och en central frågeställning är vad arbetsgruppen
betyder för lärandet och därmed för implementeringen av lagstiftarens intentioner. Jag har valt att fokusera på arbetsgruppsnivå eftersom det är där implementeringen sker. Arbetsgrupperna ingår naturligtvis i ett större institutionellt sammanhang. De är en del av socialtjänsten och utgör därmed en
del av en kommunal byråkratisk organisation. Vare sig den kommunala nivåns eller förvaltningsnivåns betydelse för implementeringen är dock något
jag undersöker närmare i denna avhandling. Det kan synas märkligt eftersom
det är på dessa nivåer avgörande beslut om policy, verksamhet, resurser och
budget fattas i en kommun. Familjerättsverksamheten är dock en relativt
självständig verksamhet inom socialtjänsten, särskilt när det gäller utredningar om vårdnad, boende och umgänge.13 Samtliga utredningsuppdrag
kommer från domstolen i dessa ärenden och kan inte styras av socialnämnden. Domstolens uppdrag innehåller både vad som ska utredas (vårdnad, boende och/eller umgänge) och hur lång tid utredningen får ta. Resultatet av utredningen skickas slutligen som ett yttrande direkt från familjerättsenheten tillbaka till domstolen. Socialnämnden har genom lagändringar14 frikopplats från utredningsarbetet och har ingen kontroll över utredningens resultat. Utredarna redovisar direkt till domstolen (Ewerlöf 2004,
72).
Familjerättssekreterare är samtidigt ”första linjens” tjänstemän som i sitt
arbete har direktkontakt med klienter. Deras professionella situation har
fångats av begreppet ”gräsrotsbyråkrater”, vilka karaktäriseras av att de har
en stor handlingsfrihet inom de ramar som bland annat lagstiftning sätter
(Johansson 1992, 44-45; Lipsky 1980). Familjerättssekreterarnas handlingsfrihet är framför allt begränsad av domstolens uppdrag men det gäller främst
vad de ska göra, inte hur. Hur en utredning om vårdnad, boende eller umgänge ska genomföras regleras visserligen i föräldrabalken men utan några
13

Åtminstone i kommuner där det finns en speciell familjerättsenhet. I en del mindre kommuner finns inte en speciell enhet. Där kan en socialsekreterare ha fler uppgifter, bland annat
familjerättssekreteraruppgifter.
14
Föräldrabalken ändrades 1991 (SOU 2005:43, 582). Anledningen var långa väntetider innan
domstolen fått in begärd utredning. Syftet med lagändringen var att utredningar om vårdnad,
boende och umgänge skulle effektiviseras och påskyndas (Ewerlöf 2004, 72).
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tydliga riktlinjer. Det finns således ett stort handlingsutrymme för enskilda
tjänstemän och arbetsgrupper (se vidare nedan). Man kan säga att det är detta
handlingsutrymme och hur det används som min avhandling berör.

Implementering som radikalt lärande
Lagstiftning betraktas ofta som del av en vidare policyprocess där vissa
politiska intressen mobiliseras (Bengtsson 1998b, 26-68). Lagen kan ses som
”frusen” politik, i vilken makt är inbäddad i meningen att lagstiftningen är
präglad av maktrelationer och har effekter på maktrelationer. Min utgångspunkt är att lagstiftarens intentioner om utsatta barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge kan få barnpolitiska och könspolitiska konsekvenser. Intentionerna kan tolkas som att barnet bör komma
till tals i utredningsprocessen, vilket kan utmana maktrelationen vuxen-barn.
Att låta barn komma till tals och lyssna på barn innebär att barn liksom
vuxna ses som aktörer med egen kompetens. I ärenden där barnet har upplevt
pappas våld mot mamma, ska dessutom det könade våldet uppmärksammas
och få betydelse för bedömningen av barnets bästa (se nedan). En sådan
praktik kan synliggöra och ifrågasätta maktrelationen pappor-mammor, inte
bara relationen män-kvinnor. Ur barnets perspektiv handlar ju mäns våld mot
kvinnor om pappors våld mot mammor. Pappor kan därmed göras ansvariga
för våldet och det kan ställas krav på att pappor ska förändra sitt beteende.
Handlingsutrymmet för pappor kan minska medan det kan öka för mammor
och barn (jfr Eriksson, M. 2003, 328).
Eriksson har påtalat att det är svårare i vårt samhälle att benämna pappors
våld än mäns våld just för att det pekar ut män som fäder (inte bara som
män) och därmed synliggör fler maktordningar som då kan utmanas. Det
gäller maktordningar kopplade till såväl kön, ålder som släktskap (Eriksson,
M. 2003, 325): ”Därmed kan fler rättigheter kopplade till positionen far bli
en fråga för förhandling, utmanas och potentiellt undergrävas, mer ansvar
utkrävas” (Eriksson, M. 2003, 324). Familjerättslagstiftningen kan tolkas
som att den potentiellt kan utmana könsordning, åldersordning och makt
knuten till släktskap. I den här avhandlingen har jag begränsat mig till att
enbart fokusera på könsordning och åldersordning.
Implementeringen av lagstiftarens intentioner ser jag därmed som en
förändrings- och läroprocess som inte bara innebär byte av diskurser och
förändring av praktik utan även som en process som innebär utmaning av
rådande maktordningar i samhället. I den meningen blir det en radikal
process och jag kommer i fortsättningen att benämna en läroprocess som
utmanar etablerade maktordningar, såsom ålders- och könsordning, för
radikalt lärande.
Att genomföra lagstiftarens intentioner framstår därmed som en stor utmaning för familjerättssekreterarna som är de som (tillsammans med domstolen) ska tillämpa lagen. Man skulle kunna tro att tillämpningen av en lag20

stiftning som tycks innebära så stora utmaningar borde vara kopplad till omfattande satsningar på stöd i genomförandet. Så är dock inte fallet. Det finns
inget ”genomförandeprogram” för förändringarna i lagstiftningen på familjerättsområdet. Det saknas omfattande utbildningssatsningar riktade mot tilllämparna, centralt, och åtminstone beträffande de kommuner som ingår i
min studie, även lokalt. Det som finns är råd och rekommendationer från
Socialstyrelsen: Allmänna råd och rekommendationer för vårdnads-,
boende- och umgängesutredningar (Socialstyrelsen 2003a) samt en så kallad
vägledande skrift: Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning
och handläggning inom socialtjänstens familjerätt (Socialstyrelsen 2003b).
Dessa skrifter är relativt allmänt hållna och behandlar till exempel inte närmare hur utredare ska förhålla sig till uppgifter om pappas våld mot mamma
i samtal med barnet (se vidare nedan; jfr Kaldal 2010, 139).15 16 Här kan en
jämförelse med fördel göras med missbruksfrågan, där det finns ett genomförandeprogram från Socialstyrelsen.17 Skillnaden i insatser kan hypotetiskt
ha att göra med att det på missbruksområdet finns en tydlig missbrukspolitik men vad gäller våld i nära relationer har det inte på samma sätt
funnits en uttalad våldspolitik.18 Frågan om varför det inte finns mer påtagliga utbildningsinsatser knutna till ovan nämnda förändringar i familjerättslagstiftningen är en fråga som går utöver min avhandlings syfte men
som borde undersökas närmare.19 För mitt syfte räcker det att konstatera att
den lagstiftning som ska tillämpas inte har åtföljts av omfattande utbildningsinsatser. Det finns därmed ingen metod, projektorganisation eller
utbildning som kan bli föremål för undersökning. Detta skiljer min studie
från genomförandestudier inom andra delar av socialtjänsten, som till exempel en studie om införandet av ett nytt sätt att arbeta inom social barnavård
(se nedan). Jag har därför i stor utsträckning rekonstruerat lagstiftarens intentioner genom att ta del av lagen och dess förarbeten, Socialstyrelsens råd
och stöd samt rättsvetenskaplig forskning på området.
Avhandlingens problemområde kan sammanfattas med att det tycks
finnas ett glapp mellan lagstiftarens intentioner och professionellas praktik.
15
I juni 2011 utgav Socialstyrelsen skriften Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Socialstyrelsen 2011). I handboken berörs
även samtal med barn i utredningar om vårdnad, boende och umgänge när det förekommer
våld. Det är dock fortfarande främst de nämnda skrifterna från 2003 som ligger till grund för
handbokens råd beträffande sådana utredningar (se vidare kapitel 3 nedan).
16
I kunskapsöversikten Samtal med barn i socialtjänsten (Socialstyrelsen 2004b) behandlas
samtal med barn främst i barnavårdsutredningar även om vårdnads-, boende och umgängesutredningar nämns. Barn som upplevt pappas våld mot mamma berörs dock inte.
17
Se Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Implementerings- och utbildningsstöd.
18
I nästa kapitel talar jag om våldspolitik i ett historiskt perspektiv men det är den politik
andra forskare analyserat fram ur offentliga dokument. I kapitlet visar jag att det finns tecken
på att en offentlig våldspolitik är på väg att formuleras.
19
Det kan vara värt att notera att det finns utbildning om kvinnofrid, men att den inte specifikt
fokuserat familjerättsfrågor (Socialstyrelsen 2009).
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Det finns också ett glapp mellan lagstiftarens intentioner och ansvariga
myndigheters stöd för implementeringen. Man kan säga att det är dessa
glapp som kräver eller möjliggör ett radikalt lärande, ett lärande som innebär
diskursbyte från diskurser som upprätthåller etablerade maktordningar till
diskurser som utmanar rådande ordning.
Mitt empiriska exempel för att belysa dessa frågor är implementering som
lärande inom socialtjänstens familjerättsverksamhet. Det handlar om att som
familjerättssekreterare börja tala med barn om pappas våld mot mamma i
utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Exemplet kan betraktas som
extremt i den meningen att det berör barn som upplevt våld i sin familj.
Genom att välja extrema exempel kan frågor ställas på sin spets, i detta fall
frågan om barns rätt att komma till tals och rätt till skydd.
Frågor om vårdnad, boende och umgänge ligger dessutom i brännpunkten
när det gäller förhandling av köns- och åldersrelationer. När är det till barnets bästa att ha umgänge med en pappa som misshandlar mamma? Mer allmänt tycks enligt flera forskare barn, barndom och föräldraskap ha ersatt familjen i förhandlingar om köns- och åldersrelationer (se t.ex. Bekkengen
2002; Eriksson, M. 2003; Nordborg 1997).

Syfte och disposition
Avhandlingens syfte är att undersöka hur lagstiftarens intentioner när det
gäller att tala med barn om pappas våld mot mamma i vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar implementeras i arbetsgrupper. Jag undersöker
även möjligheterna för en sådan implementering. Dels är jag intresserad av
vilka förståelse av våld respektive barn som finns tillgängliga och används
på gruppnivå. Dessa möjligheter kan ses som en diskursiv möjlighetsstruktur (jfr Eriksson 2010a; Ferree 2003). Dels är jag intresserad av vad
som organisatoriskt karaktäriserar de arbetsgrupper jag undersöker. Finns det
mönster på gruppnivå som möjliggör eller förhindrar implementering? Dessa
mönster kan betraktas som organisatorisk möjlighetsstruktur.
Mitt upplägg av studien utgår alltså från förståelsen att diskurser om våld,
utsatthet och risk samt om barn har betydelse för hur lagstiftningen implementeras och för möjligheten till implementering. Denna diskursiva möjlighetsstruktur behandlas i avhandlingens första empiriska del. Frågeställningarna är: Vilka av diskurserna om våld respektive om barn finns tillgängliga för utredarna och hur kommer de till uttryck i deras tal om samtal
med barn i utredningar om vårdnad, boende eller umgänge och där barnen
upplevt pappas våld mot mamma? Vilka av diskurserna om våld och om
barn kommer till uttryck i utredarnas bedömningar av barnets bästa?
Vidare utgår upplägget alltså från att gruppnivån är av betydelse att studera. Det är i arbetsgruppen den implementering jag intresserar mig för sker.
Teoretiskt förstår jag implementering på den här nivån som lärande och
22

dessa förändringsprocesser handlar alltså om läroprocesser där ny förståelse,
nya diskurser inkorporeras av gruppmedlemmarna. Det sker byte av diskurser. Gruppnivån - den organisatoriska möjlighetsstrukturen - behandlas i
avhandlingens andra empiriska del. Här är frågeställningarna: Vad karaktäriserar de arbetsgrupper jag undersöker ifråga om interaktionsmönster och
gruppstruktur? Finns det mönster på gruppnivå som kan möjliggöra eller förhindra lärande? Finns det olika förhållningssätt till lärande? Hur ser läroprocesserna ut?
I resten av detta kapitel sätter jag in familjerättssekreterarpraktiken vid
utredningar om vårdnad, boende och umgänge i en professionskontext och i
ett organisatoriskt sammanhang samt relaterar min studie till annan forskning om implementering och kollektivt lärande. Därefter följer ett kapitel om
studiens teoretiska utgångspunkter, metodologiska grepp och material. Härnäst kommer de två empiriska delarna vilka består av fyra respektive tre kapitel. Avhandlingen avslutas med ett kapitel där jag för samman slutsatserna
från de empiriska delarna och diskuterar mitt teoretiska bidrag i relation till
diskussionen om implementering och lärande.

Socialtjänsten och utredningar om vårdnad, boende och
umgänge
Socialtjänstens familjerättssekreterare har som en viktig uppgift att, på uppdrag av domstol, genomföra utredningar när föräldrar vid en separation inte
kan komma överens om vårdnaden om barn, barns boende och umgänge
med barn.20 Dessa frågor finns reglerade i föräldrabalken (SFS: FB 6 kap.).
Båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn från dess födelse om de är
gifta med varandra, i annat fall har mamman ensam vårdnad. Föräldrar som
inte är gifta kan dock genom anmälan få gemensam vårdnad (Socialstyrelsen
2003b, 18). Den gemensamma vårdnaden fortsätter även om föräldrarna skiljer sig. Också föräldrar som inte är gifta men som har gemensam vårdnad
fortsätter att ha det om de separerar. 21 Den gemensamma vårdnaden kan
upplösas om båda föräldrarna eller en av dem begär det hos domstol och
domstolen finner det vara till barnets bästa (Socialstyrelsen 2003b, 29-30).22
Lagstiftningen utgår från att gemensam vårdnad normalt är till barnets bästa
20

Andra uppgifter är adoptionsärenden, faderskapsutredningar och samarbetssamtal.
”År 2008 var omkring 48 500 barn med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar
drygt 3 procent av alla barn med gifta eller samboföräldrar” (SCB:s hemsida: www.scb.se/
Pages/TableAndChart___27475.aspx) (Hämtat 2011 07 25). ”För 95 procent av barnen som
var med om en separation under 2008 hade föräldrarna fortfarande gemensam vårdnad i mars
2009. För 5 procent av barnen hade mamman ensam vårdnad och endast i 0,3 procent av
fallen hade pappan ensam vårdnad” (SCB:s hemsida: www.scb.se/Pages/Table
AndChart__255870.aspx) (Gemensam vårdnad) (Hämtat 2011 07 25).
22
Domstolen kan även i äktenskapsskillnadsmål självmant eller efter ansökan av socialnämnden besluta om att upplösa den gemensamma vårdnaden (Socialstyrelsen 2003b, 29).
21
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och rätten kan enligt nuvarande lagstiftning besluta om gemensam vårdnad
även mot en förälders vilja (Ewerlöf et al 2004, 52).
Vårdnad i lagens mening innebär en vårdnadshavares rättsliga ansvar för
sitt barn till dess barnet fyllt 18 år.23 Ansvaret för den dagliga omsorgen av
barnet när föräldrar som har gemensam vårdnad har separerat har vanligtvis
den förälder som barnet bor med. Detta gäller utom när barnet bor växelvis
hos båda föräldrarna eller vid umgänge med den andra föräldern
(Socialstyrelsen 2003b, 18-19).
Den svenska lagstiftningen främjar således fortsatt gemensam vårdnad
vid separation och framhåller värdet av samförståndslösningar vid tvister.
Föräldrarna ska få hjälp att komma överens i frågor som rör barnet, till
exempel genom samarbetssamtal, för att undvika tvist i domstol om vårdnad,
boende och umgänge (Socialstyrelsen 2003b, 29). Samarbetssamtal är en
metod som introducerades i början av 1970-talet för att lösa sådana tvister i
samförstånd (Ewerlöf 2004, 68). Samarbetssamtal är vanligtvis en uppgift
för socialtjänstens familjerättssekreterare (se nedan).
När föräldrar inte kan komma överens i vårdnads-, boende- och/eller
umgängesfrågan kan den förälder som vill ha en ändring väcka talan vid
domstol till exempel då någon av föräldrarna vill ändra den gemensamma
vårdnaden till ensam vårdnad. Domstolen ska då ge socialnämnden tillfälle
att lämna upplysningar. Domstolen kan även besluta att ge socialnämnden i
uppdrag att göra en närmare utredning (Socialstyrelsen 2003b, 30, 139). I
praktiken genomförs sådana utredningar av familjerättssekreterare.
Socialstyrelsen framhåller att lagstiftningen inte innehåller några tydliga
bestämmelser vad gäller innehåll och upplägg av en utredning om vårdnad,
boende eller umgänge (Socialstyrelsen 2003b, 148). I följande beskrivning
och tolkning av lagstiftningen stödjer jag mig främst på de allmänna råd och
rekommendationer samt stöd för handläggning som Socialstyrelsen meddelat.24
Enligt föräldrabalken ska barnets bästa komma i främsta rummet när det
gäller vårdnad, boende och umgänge (SFS: FB 6 kap. 2§). Angående
bedömning av ”barnets bästa”25 skriver Socialstyrelsen:
Bedömningen av vad som är barnets bästa behöver grundas på dels kunskap
genom forskning och erfarenhet om barn i allmänhet, dels kunskap om det
individuella barnet, vilket bl.a. handlar om att samtala med barnet och lyssna
på det […] (Socialstyrelsen 2003b, 75).
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Eller dessförinnan gifter sig (Socialstyrelsen 2003b, 27).
Allmänna råd och rekommendationer för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
(Socialstyrelsen 2003a) samt Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och
handläggning inom socialtjänstens familjerätt (Socialstyrelsen 2003b). Båda skrifterna är
utgivna tidsmässigt innan min studie genomfördes. Det är således dessa rekommendationer
och stöd som är aktuella för de familjerättssekreterare jag intervjuar.
25
För en diskussion om ”barnets bästa” se Singer (2000, 89-92).
24

24

Denna skrivning innehåller två olika synsätt på barn. Barn är dels objekt för
bedömning, dels subjekt, en aktör att samtala med och lyssna på. Jag menar
att dessa båda synsätt kan sägas prägla föräldrabalken och jag återkommer
till dem senare.
Av lagen framgår vidare att den som gör en utredning om vårdnad,
boende och umgänge ska ”om det inte är olämpligt” försöka ”klarlägga
barnets inställning och redovisa den för rätten” (SFS: FB 6 kap. 19§)26.
Enligt Socialstyrelsen innebär det att ”[u]tredaren bör ge barnet tillfälle att
berätta eller på annat sätt åskådliggöra hur det ser på sin situation […].
Utredaren bör inte pressa barnet att lämna synpunkter eller ta ställning i sak”
(Socialstyrelsen 2003a, 6). Utredarna förväntas således göra barnet delaktigt
i utredningsprocessen. Barnet betraktas som en aktör. Det är dock utredarna
som avgör om det är lämpligt eller olämpligt att göra barnet delaktigt.
Utredningen bör börja med samtal med föräldrarna där de informeras om
utredningen och får råd om hur de kan informera och förbereda barnet/barnen. Därefter bör utredarna ha fortsatta samtal med föräldrarna för att de ska
beskriva och ge sin syn på barnet/barnen. Utredarna föreslås göra hembesök
hos vardera föräldern med barnet/barnen närvarande och därefter bör utredarna ha enskilt samtal med barnet i socialtjänstens lokaler – om barnet är
moget för det. Utredaren förväntas tillsammans med barnet komma överens
om vad som ska föras vidare från deras samtal till föräldrarna och vad som
ska redovisas i den utredningsrapport som ska lämnas till rätten (Socialstyrelsen 2003b, 164). Barnet bör också, ”om det är lämpligt” informeras om
”vad utredaren kommit fram till i utredningen” (Socialstyrelsen 2003a, 6).
I rätten betraktas föräldrarna som parter i ett civilrättsligt mål. De
företräds vanligen av var sin advokat. Barnet har inte talerätt27 och inte rätt
till eget ombud i mål om vårdnad, boende eller umgänge (Dahlstrand 2004,
119).28 Barnets situation och inställning ska istället framkomma i utredningsrapporten från familjerättsutredarna. Dessa är dock vanligtvis inte med i
rätten. Det innebär att det ställs stora krav på dokumentation och presentation av barnets berättelse (Kaldal 2010, 145). Sundhall (2008) undersöker
hur barnet och dess berättelse presenteras i utredningstexten. Hon kommer
fram till att om utredare återger barnets egna ord, så är det lättare för läsare
av texten att ta del av barnets inställning och större möjlighet för barnet att
påverka beslut om sin situation (Sundhall 2008, 103). Dahlstrand (2004)
konstaterar att:
26
Det gjordes ändringar i föräldrabalken 2006 (se nedan). I 2006 års lag skrevs det in i 19§ att
den som verkställer en utredning även skall ”lämna förslag till beslut” (Prop. 2005/06:99, 11).
I övrigt har denna del av paragrafen har i stort sett samma lydelse i 2006 års lag som i den
tidigare 1998 års lag.
27
Talerätt betyder att man har rätt att vara part i en rättegång (Dahlstrand 2004, 113).
28
Barnet kan höras i domstol i mål om vårdnad, boende och umgänge men då krävs att barnet
uttalat en sådan vilja och att både domstol och föräldrar godkänner det. ”Bestämmelsen ska
tillämpas med stor restriktivitet och är i första hand tillämplig på äldre barn som själva uttryckt en önskan om att få framträda i rätten” (Kaldal 2010, 141).
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När det gäller barnets möjligheter att påverka domslutet enligt den nuvarande
lagstiftningen om barns rätt att komma till tals är barnet lämnat åt försök att
övertala en vuxen – företrädesvis socialnämndens utredare […], undantagsvis
domstolens ledamöter […], att dess åsikter och önskemål är värda att ta i
beaktande (Dahlstrand 2004, 115-116).

Förutom att framföra sin inställning till familjerättsutredarna kan barnet
naturligtvis även försöka påverka domslutet genom att tala med sina
föräldrar. Att det kanske inte alltid är ett alternativ för barn som upplevt våld
i sin familj framgår av några internationella studier (Neale 2002; Parkinson
et al 2007; se kapitel 4 nedan).
Detta för oss över från en generell beskrivning av hanteringen av frågor
som rör vårdnad, boende och umgänge till en beskrivning av hur dessa
frågor hanteras i ärenden med våld. Vad säger lagstiftningen om ärenden där
det förekommer uppgifter eller misstankar om våld? Jag kommer nedan att ta
upp både den rådande lagstiftningen enligt föräldrabalken och den tidigare
lydelsen enligt 1998 års lag. Anledningen till det är att det pågick
lagändringar, speciellt när det gäller hanteringen och bedömningen av
ärenden med våld, när min studie inleddes.29 När mitt empiriska material i
form av intervjuer med utredare samlades in gällde fortfarande 1998 års
lagstiftning.30
I 1998 års föräldrabalk står:
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende
särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar
eller annars far illa skall beaktas (SFS: Lag 1998:319; Prop. 2005/06:99, 6).

I den nya lagstiftningen har denna paragraf (SFS: FB 6 kap. 2a§) skärpts vad
gäller beaktande av våld. I 2006 års version av föräldrabalken är ordningen i
paragrafen omvänd. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska
enligt den nya lydelsen ”det fästas avseende särskilt vid”:
– risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller
att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
– barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (SFS: Lag
2006: 458; Prop. 2005/06:99, 6).

Den nuvarande skrivningen innebär en starkare betoning av riskerna för
barnet. För det första betonas att våld ska ha betydelse i den riskbedömning
29

Bakgrunden till lagändringarna tar jag upp närmare i kapitel 3.
Vårdnadskommittén tillsattes dock redan 2002 och dess innehåll diskuterades under den tid
min datainsamling pågick. Betänkandet kom 2005 (SOU 2005:43) och kommuner hade
möjlighet att lämna remissvar. Innehållet var således spritt offentligt.
30
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som alltid ska göras vid bedömning av vad som är bäst för barnet.31
Skrivningen ”eller någon annan i familjen” har också lagts till. Det kan
tolkas som att våld mot mamman även kan vara en risk för barnet. En sådan
tolkning får stöd i en senare skrivelse från regeringen:
Ändringarna [i föräldrabalken] förtydligar kraven på att bedöma risken för att
ett barn eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Det kan
exempelvis gälla ärenden om kvinnor som blir utsatta för våld eller barn som
blir utsatta för eller bevittnar våld (Skr. 2007/08:39, 18).

Hur avvägningen mellan olika risker ska göras, var ”gränsen går mellan
vikten av kontakt mellan barn och föräldrar och barnets behov av skydd” är
dock oklart (Kaldal 2010, 225, 226). Den övergripande bestämmelsen är att
”barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör vårdnad,
boende och umgänge” (Socialstyrelsen 2003b, 74; SFS: FB 6 kap. 2§).
Som jag redan framhållit förutsätter lagstiftningen att gemensam vårdnad
”normalt är till barnets bästa” (Socialstyrelsen 2003b, 30). Det finns en stark
presumtion om att barnets bästa är en nära och god kontakt med båda föräldrarna.32 Det som kan tala mot gemensam vårdnad är att ”konflikten mellan
föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i
frågor som rör barnet eller om en förälder är olämplig som vårdnadshavare”
(Socialstyrelsen 2003b, 30). Det kan handla om att ”en förälder har gjort sig
skyldig till våld eller kränkningar mot barnet eller mot den andre föräldern”
(Socialstyrelsen 2003b, 30). Även missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom
eller allvarlig psykisk störning hos en förälder kan göra att gemensam vårdnad inte är lämplig (Socialstyrelsen 2003b, 30).
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd angående utredningar om vårdnad,
boende eller umgänge bör utredarna börja med att samtala med föräldrarna
om barnet och barnets behov. Utredaren bör då vara uppmärksam på sådant
som tyder på allvarliga problem hos föräldrarna. Det som nämns är missbruk, personlighetsstörning, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning. Därefter tas även förekomst av våld upp på följande sätt:

31
Här bör påpekas att risken för att barnet utsätts för övergrepp inte bedöms enligt brottmålslogiken i ett vårdnadsmål. ”[E]tt påstående om övergrepp ska beaktas i vårdnadsmålet
även om t.ex. en förundersökning hos polisen lagts ned” (Kaldal 2010, 235). Det avgörande i
vårdnadsmålet är att det finns en risk för framtida övergrepp. ”Detta medför också att en
nedlagd förundersökning, ett negativt åtalsbeslut eller en friande dom, inte med automatik
innebär att riskfaktorn övergrepp inte bedöms finnas i barnets miljö. Inte heller innebär en
fällande dom mot en förälder avseende övergrepp mot barnet med automatik att tillräcklig
risknivå är uppnådd vid riskbedömningen i vårdnadsmål” (Kaldal 2010, 235).
32
Enligt gällande rätt kan beslut om umgänge omfatta annan kontakt än direkt umgänge (SFS:
FB 6 kap. 15§). 2002 års Vårdnadskommitté föreslog att domstol skulle ha möjlighet att
besluta om kontakt genom ”t.ex. brev, telefon, e-post eller liknande” (SOU 2005:43, 185).
Enligt regeringens proposition ska domstol dock bara i undantagsfall kunna besluta om annan
kontakt än att barnet och föräldrarna träffar varandra (Prop. 2005/06:99, 55).
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[u]tredaren bör ställa frågor på ett sådant sätt att det kommer fram om det har
förekommit våld, hot, kontroll eller andra kränkningar mellan föräldrarna.
Om något tyder på sådana problem, bör utredaren ställa frågor om hur dessa
har påverkat barnet, vad det har bevittnat och vad barnet självt eventuellt har
utsatts för. Utredaren bör ta reda på hur svårigheterna påverkar föräldrarnas
omsorgsförmåga (Socialstyrelsen 2003a, 5).

Det står inte uttryckligen i vare sig lagen eller Socialstyrelsens råd att utredaren även bör ställa frågor till barnet om våld. Socialstyrelsen tar dock i
sina råd upp barnets rätt att komma till tals om ”traumatiska händelser” på
följande sätt:
När en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt möjligt klarläggas.
Hänsyn ska tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad (3
kap. 5§ andra stycket SoL). Det innebär att barnet har rätt att uttrycka sin
åsikt i saker som rör det personligen – både i vardagliga situationer och i
samband med traumatiska händelser som berör barnet (Socialstyrelsen
2003b, 84).

Enligt Socialstyrelsen syftar barnsamtal i en utredning om vårdnad, boende
och umgänge till ”att barnet ska få berätta om sig självt och hur det har det.”
Handläggaren ska få ”en bild av barnets hela situation och få del av barnets
perspektiv på familjen, boendet, förskola eller skola, kamrater, nätverk,
framtid, etc.” (Socialstyrelsen 2003b, 88). Dessa råd är utformade som stöd
för rättstillämpningen och en rimlig tolkning av dem är att barnet, om det
inte är direkt olämpligt, bör få komma till tals om hela sin livssituation,
inklusive våld om det är eller har varit en del av barnets situation. Kaldal ger
i ett rättsvetenskapligt perspektiv stöd för en sådan tolkning. Hon framhåller
att i ”svåra vårdnadstvister” där barn riskerar att fara illa kan ”[b]arnets uppgifter […] vara avgörande för bedömningen av om barnet behöver skyddas
från en förälder” (Kaldal 2010, 149). Kaldal menar att ”[j]u allvarligare fråga
målet rör desto viktigare är det att barnets uppgifter tillförs utredningen”
(Kaldal 2010, 169).
Lagens lydelse ”om det inte är olämpligt” ger dock ett visst tolkningsoch handlingsutrymme för utredarna vad gäller om de överhuvudtaget ska
tala med barnen men även för vad de ska tala om. Lagen ger även ett handlingsutrymme för i vilken mån utredare (och rätten) behöver ta hänsyn till
vad barnet säger: ”Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av
barnets ålder och mognad” (SFS: FB 6 kap. 2a§; Prop. 2005/06:99, 6).33
Hänvisningen till ”ålder och mognad” lämnar här ett handlingsutrymme för
utredarna.
Sammanfattningsvis kan sägas att lagstiftningen dels innehåller skrivningar som innebär att barn bör betraktas som aktörer med rätt till del33

I 1998 års lag: 6 kap. 2b§ (SFS: Lag 1998:319). I 2006 års lag: 6 kap. 2§ (SFS: Lag
2006:458; Prop. 2005/06:99, 6.
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aktighet, dels skrivningar som begränsar barns möjlighet till inflytande.
Nedan återkommer jag till denna dubbelhet genom att tala om två olika
diskurser om barn, omsorgs- respektive delaktighetsdiskursen.

Våld och profession
Familjerättssekreterare är som sagt socialsekreterare specialiserade på
familjerätt. I litteraturen har diskuterats om yrken som socialsekreterare bör
ses som en profession (se t.ex. Castro 1992, 217; Wingfors 2004).34 Familjerättssekreterare kan dock, menar jag, betraktas som en profession om man
med profession menar en yrkesgrupp som har ett avgränsat arbetsmässigt
område som den har kontroll över, en ”jurisdiktion” (Antoft 2008, 162).
Familjerättssekreterarna har kontroll över den jurisdiktion som utgör socialtjänstens familjerättsverksamhet. Familjerättssekreterarna kan även betraktas
som att de har en självständighet gentemot övrig socialtjänst. Till exempel
sänds inte, som nämnts, färdiga vårdnads-, boende- och umgängesutredningar till socialnämnden för beslut (till skillnad från barnavårdsutredningar). De sänds istället direkt till rätten. Familjerättssekreterare har även
en egen yrkesförening, vilket kan indikera att de ser sig själva som en
särskild grupp av socialarbetare.35 Yrkesföreningen ger också familjerättssekreterare en möjlighet att agera som remissinstans för statliga utredningar
om bland annat vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.
Familjerättssekreterare arbetar när det gäller vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar på uppdrag av rätten som i sin tur inte behöver följa
utredarnas förslag till beslut (Socialstyrelsen 2003b, 140). Familjerättssekreterarna kan således betraktas som en profession som befinner sig under
domarprofessionen i en professionshierarki.
Vad betyder ärenden med våld för professionen? Lagstiftningen förutsätter att dessa ärenden hanteras inom den etablerade organisationen för
utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Det tycks också som att
ärenden där det finns uppgifter om våld är minst lika vanliga som ärenden
utan uppgifter om våld (Barnombudsmannen 2005, 10). Det betyder att det
”normala” ärendet knappast kan tolkas som ett ärende utan våld. Anledningen till att en stor del av de ärenden som familjerättssekreterare utreder
på uppdrag av rätten handlar om våld är förmodligen att bara de riktigt svåra
fallen kommer till domstolen. Övriga fall löses genom samarbetssamtal och
överenskommelser mellan föräldrarna (jfr Ekbrand 2006, 217). Det betyder
dock inte att alla sådana fall är fall utan förekomst av våld eller att fall med
våld saknades tidigare. Mammor som utsatts för våld av pappor och barn
som upplevt detta våld är inget nytt fenomen i samhället och inte heller
34
Socionomyrkets professionalisering i Sverige har bland annat behandlats av Kåhl (1995)
och Wingfors (2004).
35
Familjerättssocionomernas riksförening, http://www.sfsr.se
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bland familjer i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Det som är
relativt nytt är att lagstiftningen ställer ökade krav på att våld ska
uppmärksammas och få betydelse för bedömningen av barnets bästa.36
Hur vet utredare att de i en utredning om vårdnad, boende eller umgänge
har att göra med ett ärende där pappan är eller har varit våldsam mot
mamman? Det kan vara uppgifter som kommer fram genom mammans
berättelse. Mamman kan ha berättat om hot och våld från pappan och hur
rädd hon är för honom. En viktig förutsättning för att mamman ska våga
berätta om våldet kan vara en utredningspraktik som inte rutinmässigt förutsätter gemensamma samtal med mamman och pappan (se kapitel 5). En
annan informationskälla kan vara Rikspolisens belastnings- och misstankeregister. Uppgifter kan då tidigt komma fram i utredningen om huruvida
pappan är dömd för någon form av våld eller hot om våld mot mamman. Det
kan även finnas uppgifter om besöksförbud med mera. Föräldrarna kan
också vara kända hos familjerättssekreterarna sedan tidigare utredningar, då
uppgifter om våld kan ha framkommit.
I ett professionsperspektiv kan man tänka sig att familjerättsutredarna kan
förhålla sig på flera sätt till ärenden med våld. Utredningsuppdraget från
domstolen bygger på socialnämndens ansvar för och kunskap om barn och
familjer, inte på dess myndighetsansvar och utgör ingen myndighetsutövning. Det är utredarens kunskap och utredningens kvalitet som har betydelse
för domstolen (Kaldal 2010, 225). När det gäller kunskap om våld i nära
relationer och om våldets risker och konsekvenser för barnen är det ett relativt nytt kunskapsområde för familjerätten. Det är först på senare tid som
våld och barnskyddsfrågor har uppmärksammats i tvister om vårdnad, boende och umgänge (jfr Kaldal 2010, 331). För våld och barnskydd finns
andra professioner och organisationer som kan förväntas ha expertkunskap
på områdena. Det kan till exempel gälla polisen, psykologer, (psyko)terapeuter, barnläkare, barnavårdsutredare och kvinnojourer. För familjerättssekreterare är hantering av ärenden med våld framför allt en kunskapsfråga
men det är också en fråga om förhållandet till andra professioner och organisationer.
Familjerättssekreterare kan på olika vis bedriva vad som i professionsforskningen kallas ett gränsarbete gentemot andra professioner (Witz 1992,
46). De kan försöka hantera ärenden med våld som att vissa frågor angående
våldet tillhör andra professioner, till exempel att det är psykologer som bör
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Redan 1993 skrevs det visserligen in i föräldrabalken att rätten i samband med umgänge
skall ”beakta risken för att barnet […] utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls
eller annars far illa” (Prop. 1992/93:139, 6). 1998 skärps denna skrivning till att gälla inte
bara umgänge utan vid ”alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge” (Prop. 1997/98:7,
7). 2006 sker ytterligare en skärpning när det gäller att beakta våld vid riskbedömningar (se s.
30 ovan).
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tala med barn om våld och inte familjerättssekreterare. Utredare kan även
hantera ärenden med våld i samarbete med andra professioner.37
Vad gäller kontakten med andra aktörer och professioner kan ärenden
med våld innebära att redan etablerade kontakter utökas och nya tillkommer.
Nedanstående exempel har jag hämtat från mitt empiriska material.
Familjerättssekreterare har, liksom andra yrkesgrupper, skyldighet att
anmäla till socialnämnden om ett barn riskerar att fara illa.38 När det gäller
till exempel missbruk hos föräldrarna kan utredarna behöva kontakt med
barnavårdsutredare om missbruket innebär risker för barnet. Detsamma
gäller för ett barn som upplevt pappas våld mot mamma. Vid föräldrars
missbruk kan familjerättssekreterare i många kommuner hänvisa barn till
socialtjänstens stöd- och behandlingsverksamheter för barn till föräldrar med
missbruk. Flera kommuner har även sådan verksamhet för barn som upplevt
våld (Eriksson 2006, 206-214). Utredare kan även ha kontakter med barnoch ungdomspsykiatri (BUP) om barnet har bedömts behöva psykiatrisk
behandling för till exempel traumatiska upplevelser av våld. Kontakter som
kan tillkomma är kontakt med kvinnojour. Mamman och barnet som är med i
en utredning kan till exempel ha bott på kvinnojour för att undkomma
pappans våld. Viktig information om mammans och barnets situation kan
utredarna i vissa kommuner också få från socialtjänstens kvinnofridssamordnare.39
De verksamheter jag tar upp ovan tillhör olika delar av välfärdsorganisationen och styrs av olika logiker eller ideologier (Eriksson 2007, 210).
Man kan även säga att de präglas av olika diskurser.40 Forskare som studerat
socialt arbete med fokus på barn som upplever våld i sin familj har i skilda
nationella kontexter kunnat uppmärksamma sådana skillnader inom respektive välfärdsorganisationer. Lessard med kollegor (2006) analyserar samarbetspraktiker bland olika grupper av professionella i Kanada som arbetar
med familjer där det förekommer både våld i nära relationer (domestic violence) och barn som far illa (child maltreatment). Forskarna menar att dessa
problemområden ”are constructed as two distinct social problems, as well in
37

Samarbete mellan professioner på samma arena har även analyserats som ”förhandlad
ordning” (Antoft 2008, 165 med referens till Strauss 1978). Strauss benämning är ”negotiated
order” (Strauss 1978, 5-7 ff).
38
”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom
hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet
gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som
berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och
sjukvården eller på socialtjänstens område” (SFS: SoL 14 kap. 1§).
39
Kvinnofridssamordnare finns på vissa ställen och i Rinkeby-Kista i Stockholms stad finns
även en kvinnofridsenhet med ansvar för myndighetsutövning.
40
BUP, till exempel, som hör till sjukvården kan sägas präglas av en medicinsk/ psykiatrisk/
behandlingsdiskurs.

31

their definitions and theoretical explanations as in the social responses to
them.” De sociala åtgärderna karaktäriseras, menar de av ”various institutions, laws, and social policies” (Lessard et al 2006, 512).41
Eriksson (2007) gör i en svensk kontext med hjälp av begreppet domäner
av politik och praktik en likartad analys. Resonemanget bygger på Hesters
metafor tre olika planeter som hon använder för att beskriva hur politik och
praktik delas upp beträffande mäns våld mot kvinnor, föräldraskap och barnskydd (Hester 2004; se även Eriksson och Hester 2001). Eriksson har senare
kompletterat med domänen råd, stöd och behandling (Eriksson 2007, 219222).
Jag kommer i fortsättningen att urskilja fyra domäner: ”våld i nära relationer”, ”vårdnad, boende och umgänge”, ”barnskydd” samt ”stöd och behandling” (jfr Eriksson 2007, 216-222; Eriksson och Dahlkild-Öhman 2008,
156). Domänerna karaktäriseras av ”olika historia, problemdefinitioner, professionella grupper” samt anknytning till olika delar av rättssystemet
(Eriksson 2007, 216; Eriksson och Hester 2001; Hester 2004).42 Varje domän
präglas vidare av en för domänen dominerande diskurs (Eriksson 2007, 216).
Historiskt är domänerna kopplade till olika delar av socialpolitiken (jfr
Lessard et al 2006; se vidare nedan och kapitel 3).

Diskurser om våld, utsatthet och risk
De diskurser som präglar respektive domän kan sägas utgöra en del av en
diskursordning som ger betydelse åt ”barn som upplevt våld”. En diskursordning betecknar ”olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de
kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt” (Jørgensen och Philips
2000, 134; se kapitel 2 nedan). De olika diskurserna i denna diskursordning
ger alla innehåll och mening åt fenomenen ”våld”, ”utsatthet” och ”risk” när
det gäller barn som upplevt pappas våld mot mamma.
I tidigare forskning urskiljs följande diskurser kopplade till i tur och
ordning domänerna våld i nära relationer, barnskydd, stöd och behandling
samt vårdnad, boende och umgänge (se Eriksson, M. 2003, 85-90; 2007,
216-222; Eriksson och Dahlkild-Öhman 2008, 139-157):
Könsvåldsdiskursen, som präglar domänen våld i nära relationer, uppmärksammar och framställer våld som tydligt könat - som ”mäns våld mot
kvinnor” - och därmed som uttryck för könsrelaterad makt samt som ett våld
som även drabbar barn. Barnet konstrueras som indirekt eller direkt utsatt för
pappas våld mot mamma. Våld framställs som ett brott och barn som brotts-

41

Jfr även Parr (2009) om ”policy domains”.
Se även Humphreys och Carter (2006, 6). Jfr också begreppet verksamhetsdomän som
används inom organisationsforskningen i studiet av samverkan mellan organisationer (Grape
2006, 53ff).
42
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offer. I en förskjutning inom diskursen framställs våldet som ”pappas våld
mot mamma”. Den största risken för barnet är att bli kvar i våldet.
Medan könsvåldsdiskursen har fokus på mäns våld mot kvinnor har
barnskyddsdiskursen fokus på barnet och våld framställs som direkt riktat
mot barnet i form av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Våldet är inte
könat, det är ”föräldrar”, inte mamma eller pappa, som kan vara våldsamma.
Den största risken för barnet är att det far illa. Barnmisshandel eller att barn
på annat sätt far illa är anledningar till en anmälan till socialnämnden (jfr
Eriksson, M. 2003, 90; Eriksson och Dahlkild-Öhman 2008, 154).
Behandlingsdiskursen framställer våld som en upplevelse som kan få
konsekvenser för barnets hälsa (och mammans hälsa) och barnets normala
utveckling genom till exempel obearbetade trauman om inte stöd och
behandling sätts in. Även den våldsutövande mannen framställs som i behov
av behandling för att förändra sitt beteende (jfr kapitel 4 nedan; Eriksson
2007, 219-222; Eriksson och Dahlkild-Öhman 2008, 152). Den största risken
för barnet är att få bestående hälsoproblem.
Domänen vårdnad, boende och umgänge präglas av en familjerättsdiskurs
där fokus är på barns rätt till båda sina föräldrar och på samarbete och överenskommelser mellan föräldrarna.43 Familjerättsdiskursen, framställer inte
våldet som könat utan som konflikt eller ”bråk” mellan två jämbördiga parter
(Eriksson, M. 2003, 80). Barnet kan också drabbas genom att dras in i konflikten. Det värsta som kan hända barnet är att föräldrarnas konflikt blir så
allvarlig att barnet förlorar kontakten med någon av föräldrarna (se Eriksson
och Dahlkild-Öhman 2008, 147). I den här diskursen är ett professionellt
förhållningssätt att utredare förhåller sig ”neutral” till konflikten, inte ”tar
parti” för någon part och inte ”trappar upp” konflikten (Eriksson, M. 2003,
299).
Min utgångspunkt är att det har betydelse vilken diskurs som används när
utredare tolkar och hanterar ärenden med våld. Olika diskurser får olika konsekvenser för praktiken, vilket kan innebära motstridigheter. I familjerättsdiskursen är det värsta som kan hända barnet, eller den största risken, att
barnet förlorar en förälder, till exempel pappan. I en könad våldsdiskurs, där
det könade våldet är i fokus, kan det värsta för ett barn tvärtom vara att det
bli kvar i våldet. Den största risken i familjerättsdiskursen kan således vara
barnets bästa i könsvåldsdiskursen. Ett annat exempel på motstridigheter är
när barnavårdshandläggare ställer krav på en mamma som är utsatt för pappans våld att hon ska skydda barnet från våldet och det på samma mamma
samtidigt ställs krav från familjerättsenheten om att hon ska underlätta barnets umgänge med pappan (se Eriksson 2007, 218). De skilda diskurserna
som är kopplade till barnavårdspraktiken respektive familjerättspraktiken
leder till motstridiga krav på mamman. Barnskyddsdiskursen har skydd av
barn som far illa i fokus medan i familjerättsdiskursen det värsta som kan
43

Eriksson benämner diskursen den separerade kärnfamiljsdiskursen (Eriksson, M. 2003, 85).
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hända barnet är att förlora en förälder. Ytterligare ett exempel på
motstridigheter är när ett barn som upplevt pappas våld mot mamma av
socialtjänstens stödverksamheter eller av BUP bedöms behöva stöd och
behandling. Samtidigt kan det finnas en dom om gemensam vårdnad, vilket
innebär att pappan kan säga nej till att barnet ska få behandling (jfr Ds
2011:5, 25).44 Behandlingsdiskursen har barnets hälsa i fokus och barnets
behov av behandling medan familjerättsdiskursen har barnets behov av båda
föräldrarna i fokus och pappans rättigheter vid gemensam vårdnad.

Politikområden, diskurser och domäner
Det finns tydliga urskiljbara politiska områden kopplade till domänerna
barnskydd, stöd och behandling samt vårdnad, boende och umgänge. För
barnskydd eller barn som far illa finns i Sverige en historiskt etablerad
barnskyddspolitik. Även området stöd och behandling till barn finns som ett
hälso- och sjukvårdspolitiskt område. Skilsmässor och separationer samt
vårdnad, boende och umgänge är också ett historiskt väletablerat socialpolitiskt område. När det gäller våld i nära relationer/mäns våld mot kvinnor
har det inte på samma sätt funnits en tydlig avgränsad politik.45 På detta
område har forskare inom statsvetenskap och sociologi analyserat en
våldspolitisk utveckling (Eriksson, M. 2003; Wendt Höjer 2002).
I följande figur sammanfattar jag ovanstående resonemang om domäner,
diskurser och politik med anknytning till barn som upplever våld. Figuren
bygger på Eriksson och Hester (Eriksson 2007, 216-222; Eriksson och
Hester 2001; Hester 2004) samt Lessard med kollegor (2006) och åskådliggör de domäner som är aktuella i denna avhandling: våld i nära relationer,
barnskydd, stöd och behandling samt vårdnad, boende och umgänge.
I figuren anges vilka delar av lagstiftningen som främst karaktäriserar de
olika domänerna: brottbalken (BrB)46, socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård
44

Den 1 januari 2012 träder en förändring av lagstiftningen i kraft vad gäller beslutanderätt
vid gemensam vårdnad. Socialnämnden får då besluta om psykiatrisk och psykologisk
utredning och behandling av ett barn trots att endast en av föräldrarna vid gemensam vårdnad
samtycker (Ds 2011:5, 7-8; se kapitel 3 nedan).
45
Sedan 2007 finns dock regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39) (se
kapitel 3 nedan).
46
Brottbalken ingår i kriminalpolitiken och är en reaktiv lag till skillnad från föräldrabalken
och lagen om vård av unga (LVU) som rör framtida risker för barnet. ”Till skillnad mot
prövning i brottmål, där den centrala frågan är om den vuxne gjort sig skyldig till brott mot
barnet och består av prövning av ett visst historiskt skeende, är frågan i vårdnads- och LVUmål barnets framtida skydd” (Kaldal 2010, 71). Detta gäller misstankar om brott direkt mot
barnet, som barnmisshandel och sexuella övergrepp. Att utsätta barn för att bevittna våld mot
en närstående person är inte ett brott enligt svensk lagstiftning. Men ”barns bevittnande av
våld är en försvårande omständighet vid bedömningen av gärningens straffvärde” om ”brottet
är ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående”
(Kaldal 2010, 49). Anklagelser om pappans våld mot mamman kan prövas i ett brottmål och

34

av unga (LVU), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och föräldrabalken (FB)
samt yrkesgrupper som typiskt är aktiva i de olika domänerna. Den diskurs
som präglar respektive domän är också angiven liksom det politiska område
som främst kan kopplas till varje domän:

Domäner

Våld i nära
relationer

Barnskydd

Stöd och
behandling

Lagar

BrB

SoL LVU

HSL SoL

Yrkesgrupper

Polis, kvinnojourskvinna,
socialsekreterare
Könsvåldsdiskurs

Socialsekreterare
Barnskyddsdiskurs

Terapeut,
psykiater,
psykolog,
barnläkare
Behandlingsdiskurs

Våld i nära
relationer

Barnskyddspolitik

Dominerande
diskurs
PolitikOmråde

Hälso- och
sjukvårdspolitik

Vårdnad,
boende och
umgänge
FB
Familjerättssekreterare
Familjerättsdiskurs
Skilmässor och
separationer
samt vårdnad,
boende och
umgänge

Figur 1. Domäner
Mitt huvudintresse i denna avhandling är familjerättssekreterarpraktik i
vårdnads-, boende- och umgängesärenden med våld. Figuren ovan är ett
försök att åskådliggöra en del av den kontext jag menar har betydelse för
familjerättspraktiken. Figuren är en förenkling och en abstraktion. Hur
praktiken i konkreta arbetsgrupper av familjerättssekreterare ser ut är en
empirisk fråga som belyses i denna avhandling.
Jag har angett en viss diskurs som dominerande i respektive domän. Det
betyder inte att jag menar att den diskursen endast kommer till uttryck där.
Istället, menar jag, att de fyra diskurserna om våld, som jag tar upp, kan aktualiseras i samtliga domäner. Figuren ska vidare förstås som att den tydliggör just de diskurser om våld som jag behandlar i avhandlingen. Naturligtvis
kan många andra diskurser tänkas komma till uttryck i mitt material, både
andra diskurser om våld och andra slags diskurser. Familjerättsdiskursen och
könsvåldsdiskursen kan till exempel på olika sätt relateras till en mer övergripande jämställdhetsdiskurs (se t.ex. Magnusson 2000). I denna avhandling
begränsar jag mig dock till de diskurser om våld som jag tar upp i figuren.
Därutöver behandlar jag de diskurser om barn, omsorgs- och delaktighetsbarnets bevittnande av våldet kan då vara en försvårande omständighet. Parallellt kan riskerna
för barnet utredas och prövas enligt FB och LVU (Kaldal 2010, 18).
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diskurserna, som jag tidigare visat kommer till uttryck i barnkonventionen
och föräldrabalken. Diskurserna om barn redogör jag för i nedanstående
avsnitt. Barndiskurserna kan dock inte på samma sätt som diskurserna om
våld kopplas till olika domäner utan de går snarare tvärs igenom domänerna.
Det politiska området barnpolitik kan på samma sätt sägas gå tvärs igenom figurens andra politiska områden. Barnpolitiken är nära förbunden med
FN:s barnkonvention och handlar om barns rättigheter, både till omsorg och
skydd samt till delaktighet (se kapitel 3). Rätten till delaktighet finns till
exempel inskriven i de aktuella lagstiftningarna inom socialpolitiken: SoL,
HSL och FB men däremot inte i BrB. Sveriges ratificering av barnkonventionen innebär dock att domstolar ska tolka svensk lagstiftning i ”fördragsvänlig anda” (Schiratzki 2010, 23).
Fokus i avhandlingens första del ligger på tillgängligheten av de ovan
nämnda diskurserna på gruppnivå. Min utgångspunkt är att diskurser har
effekter. Det gör skillnad för praktiken vilken diskurs som används (jfr
Purvis och Hunt 1993). I kapitel 4 och 5 visar jag hur samtliga ovanstående
diskurser, inklusive diskurserna om barn, kommer till uttryck i gruppintervjuerna med familjerättssekreterarna samt diskuterar diskursernas möjliga
effekter. Diskurserna är dock som beskrivits ovan inte bara tillgängliga på
lokal nivå utan samtliga kommer även till uttryck i socialpolitiken (jfr Eriksson, M. 2003, 61-98). Lokala tillgängliga diskurser måste därför ses i ett
vidare sammanhang och som kopplade till diskurser på politisk nivå. Avhandlingens del I inleds därför med en beskrivning av hur de olika politiska
områdena har utvecklats historiskt. Avsikten är att analysera om det i statliga
utredningar och andra politiska dokument finns uttryck för diskurserna i figuren ovan samt för diskurserna om barn.

Diskurser om barn
Förståelser av barn har, liksom förståelser av våld, betydelse för professionellas praktik när det gäller vårdnad, boende, umgänge. Ovan har jag tagit
upp hur det i barnkonventionen och lagstiftningen finns skrivningar som
innebär en dubbelhet i synen på barn. Eriksson och Näsman menar att det
tyder på att det i vårt samhälle finns en ”tvetydighet i synen på barn som å
ena sidan objekt å andra sidan aktörer” och de formulerar det som olika
perspektiv på barn, omsorgsperspektiv respektive rättighets-/delaktighetsperspektiv (Eriksson och Näsman 2009, 22). Jag förstår detta som diskurser
men när det gäller innehållet följer jag i stort sett deras framställning.
Omsorgsdiskursen innebär ett behovsorienterat och utvecklingsorienterat
synsätt på barn, där barn inte ses som fullt socialiserade men som beroende
med behov av vuxnas omvårdnad, skydd och kontroll. Barnet är ett objekt
för vuxnas omsorg. I delaktighetsdiskursen konstrueras barnet som subjekt.
Barnet framställs som en aktör med kompetens och förmåga att handla och
36

påverka sin barndom (Eriksson och Näsman 2007, 81; se även Bartley 1998,
37-38; Lee 1999; Neale 2002; Qvortrup 1994, 2-5, 18-23; Singer 2000, 83).
Omsorgsdiskursen och delaktighetsdiskursen har diskuterats som att de
står i motsättning till varandra. Ett perspektiv på barn som beroende och med
behov av omsorg och skydd uppfattas stå i motsättning till ett perspektiv på
barn som kompetenta aktörer med förmåga att påverka (se t.ex. Neale 2002).
Omsorgsdiskursen kan innebära att barn inte får komma till tals om sin situation. Barnet kan till exempel framställas som i behov av skydd från att tala
om våld. Omsorgsdiskursens objektifiering av barnet kan göra att barnets
erfarenheter och (tal)praktik hanteras som tecken på om barnet är eller inte
är i ett åldersadekvat utvecklingsskede av barndomen. Barnets erfarenheter
och agerande kategoriseras då som adekvata eller inadekvata i förhållande
till dess ålder snarare än som något att lyssna till och bekräfta (se Kenkel och
Couling 2006). Det är framförallt delaktighetsdiskursen som ger barnet en
röst. Samtal med barnet om dess våldserfarenheter för in barnets röst i utredningsprocessen. Barnets kunskaper och levda erfarenheter kan därmed
bidra till utredningen.
Eriksson och Näsman ifrågasätter att det behöver finnas en motsättning
mellan omsorgsdiskursen och delaktighetsdiskursen och menar att de två kan
samverka i ett dubbelt förhållningssätt. Det gäller särskilt utsatta barn som är
med i en vårdnadstvistutredning (Eriksson och Näsman 2007). Omsorgsdiskursen kan framställa det som eftersträvansvärt att barnet är delaktigt, eftersom barns delaktighet kan bidra till giltiggörande av upplevelser av våld
(Eriksson och Näsman 2007; 2008b; Leira 2002; Mellberg 2002, 151-171).
Att göra barn delaktiga i familjerättsliga processer kan således vara en del i
en giltiggörandeprocess.
Leira framhåller betydelsen av att bearbeta kulturella tabun mot att tala
om våld i familjen såsom pappas våld mot mamma. Sådana tabun kan leda
till att våldsupplevelserna blir osynliga både för den som är utsatt och för
dem runtomkring. Våldsupplevelsen kan även upphöra att existera för den
som är utsatt eftersom det inte finns någon ”inter-subjective confirmation of
its existence” (Leira 2002, 287). För att bli verklig för barnet måste
våldsupplevelsen ”giltiggöras” intersubjektivt (Mellberg 2002, 153-154).
Mellberg betonar att ”[g]iltiggörandets process […] därmed med nödvändighet [är] en socialt interaktiv process (Mellberg 2002, 154; se även
Eriksson, M. 2003, 103, 296; Eriksson och Näsman 2007). Eriksson och
Näsman menar därför att ”[b]arns delaktighet kan bidra till att skapa goda
förutsättningar för giltiggörande och i förlängningen för barns återupprättelse och återhämtningsprocess efter upplevelser av våld” (Eriksson och
Näsman 2007, 87). På detta sätt försöker de alltså kombinera diskurserna så
att omsorgsdiskursen även kan omfatta barnets delaktighet.
Vad gäller barns möjlighet att påverka sin situation kan det dock finnas en
motsättning mellan omsorgs- och delaktighetsdiskursen. Omsorgsdiskursen
bygger på ett behovsorienterat synsätt på barns vilja. Barn har ”behov och
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önskningar som behöver skyddas, tillvaratas och tillgodoses av vuxna”
(Singer 2000, 83). Visserligen måste barn ”ges möjlighet att uttrycka sina
önskningar och åsikter men det är vuxna som avgör om det barnet säger är
relevant för det beslut som den vuxne har att fatta” (Singer 2000, 83). I
denna diskurs varken kan eller ska barn ”fatta beslut i frågor som rör viktiga
personliga angelägenheter” (Singer 2000, 83). Delaktighetsdiskursen bygger
i sin tur på ett kompetensorienterat synsätt på barns vilja. Barn framställs
som att de, liksom vuxna, har ”förmåga att själva uttrycka vilja och förmåga
att bestämma i frågor som rör deras personliga förhållanden” (Singer 2000,
83).
Med omsorgsdiskursen blir det möjligt att tala om barns ”verkliga” vilja.
Vuxna kan därmed ifrågasätta om det som barn uttrycker är deras verkliga
vilja. Barn ses som lättpåverkade och de kan vara pressade av vuxna att säga
bestämda saker (se Röbäck 2008, 126). Barns vilja får bara betydelse när den
överensstämmer med de vuxnas bedömning av vad barnets behov är. ”Barnets rätt till självbestämmande saknar med detta synsätt i praktiken ofta betydelse eftersom rätten finns endast så länge barnet beslutar på samma sätt
som de vuxna skulle ha gjort” (Singer 2000, 83; jfr Röbäck 2008, 128).47 Ur
ett kompetensorienterat perspektiv kan istället hävdas att det i och för sig
kan vara ett problem att sätta sin tilltro till vad ett barn säger, men att det
även gäller vuxna (jfr Mattsson 1998). Att man inte alltid kan ”lita på” vad
en person säger bör därför enligt Mattsson ”inte rättfärdiga att barn inte blir
hörda” (Mattsson 1998, 54; se även Röbäck 2008, 128).

Implementering som lärande på gruppnivå
I detta avsnitt behandlar jag det forskningssammanhang jag placerar min
studie i. Det handlar om tre olika forskningsfält, implementeringsforskning,
forskning om lärande i arbetsgrupper och organisation samt radikalt lärande.
En slutsats blir att mitt ämne, implementering och lärande på gruppnivå som
utmanar etablerade maktordningar, är ett relativt obeforskat område. De
forskningsfält jag behandlar kan vart och ett på sitt sätt ge kunskap till min
studie.

Implementeringsforskning
Implementeringsforskning inom socialt arbete handlar framför allt om
implementering av nya arbetssätt och metoder (Alexandersson 2006; Roselius och Sundell 2008). Johansson (2004) analyserar förutsättningar för
implementering inom socialtjänsten av den så kallade BBIC-modellen
(Barns behov i centrum), som innebär ett nytt sätt att arbeta inom social
47

Se även Lee (1999) för ett liknande resonemang.
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barnavård. Syftet är att ”stärka barnens ställning i den sociala barnavården,
ett mål som också står i samklang med FN:s barnkonvention” (Johansson
2004, 10). Enligt Johansson kan BBIC-projektet ses som ett svar på en kritik
som gällt att barn sällan kommer till tals i den sociala barnavården.48 BBICmodellen innebär i mitt perspektiv en utmaning av maktförhållandet vuxen–
barn. Socialsekreterarna ska i högre grad göra barn delaktiga och låta barn
komma till tals, en praktik som utmanar vuxen–barn relationen. Utmaningen
omtalas av Johansson som ”viss ambivalens i attityderna till BBIC-konceptet” (Johansson 2004, 60). Störst tycks ambivalensen vara när det gäller den
strukturering och systematik som följer med modellen, även om de positiva
attityderna till den överväger. Den nya värdegrunden, inklusive barns ökade
delaktighet, verkar mer allmänt ha ”anammats” av socialsekreterarna (Johansson 2004, 60, 61).
Det sistnämnda kan emellertid tolkas på flera sätt. Den positiva inställningen som framkommer till barns ökade delaktighet kan förstås som uttalanden på en principiell nivå, där barns delaktighet i allmänhet inte är en
kontroversiell fråga. Studien har däremot inte ställt frågor om det praktiska
barnavårdsarbetet och barns konkreta deltagande. En annan tolkning är att
barns delaktighet inom barnavårdsområdet inte är lika utmanande som barns
delaktighet i familjerättsliga utredningar. Anledningen till det kan vara den
barnskyddsdiskurs som dominerar domänen barnskydd (se ovan). Fokus
ligger där på barnet och risken att barnet far illa. Det kan tänkas att det är
mindre utmanande att göra barnet delaktigt i en barncentrerad praktik än i
familjerättspraktiken som är mer inriktad på föräldrarnas konflikt.49 Johansson analyserar inte utmaningen närmare. Hans syfte är främst att analysera
villkor för genomförandet av modellen på kommunnivå. De skillnader i
resultat som framkom mellan kommunerna kan enligt Johansson bland annat
förklaras av skillnader i förändringsorientering och i ledningens attityder
(Johansson 2004, 65-66, 74).
Ett annat intressant exempel på en implementeringsstudie inom socialt
arbete är en studie av 1994 års handikappreform i Sverige (LSS reformen)
(Bengtsson 1998a; Bengtsson och Åström 1998, 298-308). Forskarna studerar med utgångspunkt i institutionell teori implementeringen av lagstiftarens intentioner på kommunal nivå. De empiriska resultaten ”pekar på
en viss diskrepans” mellan lagstiftningens mål och faktiskt genomförande av
reformen i kommunerna (Bengtsson och Åström 1998, 301). Slutsatsen är att
LSS reformen inte har ”institutionaliserats”. Enligt forskarna tycks ”de normativa värden som ingår i beslutet […] inte i tillräcklig omfattning drivas
vidare på lokal nivå” (Bengtsson och Åström 1998, 302, 303). Man finner
även skillnader i genomförande mellan kommunerna. Olikheterna tolkas som
48
Kritiken har framför allt gällt att familjevårdsplacerade barn sällan kommit till tals under
placeringarna (Johansson 2004, 10).
49
Muntlig synpunkt från Maria Eriksson.
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uttryck för skilda värderingar kopplade till ”rutiner och invanda idé- och
handlingsmönster” i respektive kommun (Bengtsson och Åström 1998, 302).
Forskarna menar att frånvaron av lokala policydokument talar för en sådan
tolkning. Man föreslår därför att (lokala) politiker måste behålla kontroll
över normbildningens utveckling: ”[f]ör att nå en ökad styrning utifrån de
värderingar som skall prägla handikappverksamheten i enlighet med en enig
riksdag […]” (Bengtsson och Åström 1998, 303).
Utredningen om kvinnofridsuppdragen (SOU 2004:121) kommer till liknande slutsatser inom ett för denna avhandling mer näraliggande område,
mäns våld mot kvinnor. Utredningen utvärderar hur myndigheter och kommuner genomfört de så kallade kvinnofridsuppdragen.50 Även i denna utredning står normer, värderingar och förståelser i fokus, dock utan koppling
till implementeringsteori. Liksom i studien ovan konstateras att de värden
som underbyggs och förutsätts i besluten eller uppdragen inte drivs vidare på
lokal nivå. Det finns, menar utredarna, ingen samsyn vad gäller kvinnofridsreformens könsmaktsförståelse av våldet (SOU 2004:121, 12, 17). Arbetet
mot mäns våld brister i ”kontinuitet, institutionalisering och politisering”
(SOU 2004:121, 17). Utredaren påpekar att det i hög utsträckning saknas
kommunala handlingsplaner för arbetet (SOU 2004:121, 203). Här finns en
tydlig parallell till resonemanget om LSS reformen.
Båda utvärderingarna pekar på gapet mellan politiska intentioner och det
faktiska eller praktiska genomförandet av dessa. Det är den traditionella
frågan inom implementeringsforskningen som behandlas (se nedan). Sammanfattningsvis lyfter studierna fram att bristande implementering handlar
om att invanda förståelser och handlingsmönster finns kvar och att ny förståelse inte har institutionaliserats.
Implementering som forskningsområde handlar främst om styrning och
genomförandet av fattade politiska beslut. Forskningsområdet har vuxit fram
som en del av statsvetenskaplig forskning där implementering studeras som
en del av en vidare policyprocess (Bengtsson 1998b, 23).51 Två framträdande
modeller för empirisk analys är ”top-down”-perspektivet, där forskare fokuserar på det politiska beslutet och dess officiella mål, och som en kritik av
denna modell, ”bottom-up”-perspektivet som fokuserar på de tjänstemän
som har till uppgift att genomföra politiska beslut, ”street-level bureaucrats”
(Winter 2003, 214-215; Lipsky 1980).52 I modellen betonas dessa tjänste50

I de kvinnofridsuppdrag som riktades till Socialstyrelsen ingick bland annat ”att leda ett
utvecklingsarbete i frågor om våld mot kvinnor” (SOU 2004:121, 109).
51
Policyprocessen som ”idealmodell” framställs schematiskt i följande steg: ett problem
formuleras, det initieras politiskt, förs vidare till politisk beredning varefter beslut fattas om
politisk åtgärd och rättslig form (till exempel en lag). Därefter kommer genomförandefasen,
implementeringen och till sist policyutvärderingen, det vill säga åtgärdens utfall eller effekter
på det ursprungliga problemet (Bengtsson 1998b, 23).
52
På svenska ”gräsrotsbyråkrater” eller ”närbyråkrater”, se Johansson (1992); Sannerstedt
(1997).
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mäns handlingsutrymme och handlingsfrihet. De har direktkontakt med klienter, patienter med flera och får därmed en speciell maktposition. Det är
dessa ”gräsrotsbyråkraters” handlande som slutgiltigt bestämmer hur den
offentliga politiken utformas (se Johansson 1992, 44-45). Johansson tar sin
utgångspunkt i denna modell men har istället fokus på organisatoriska och
arbetsmässiga begränsningar i gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme
(Johansson 1992, 45).
”Top-down”- studierna visar att enkelhet och klarhet i målformulering är
viktiga inslag för att nå en ”lyckad” implementering (Sannerstedt 1997, 2633). Vidare visar studier att det är lättare att implementera en policy som
stämmer överens med rådande individuella, professionella och/eller organisatoriska värderingar, normer och arbetssätt, än en policy som bryter mot
sådana normer (Sannerstedt 1997, 26–45). Detta kan tyckas självklart, men
det finns studier som pekar på att även beslut som strider mot tidigare institutionella logiker kan genomföras relativt lätt. Blom (2006) undersöker ett
”lyckat” genomförande av ett lokalt politiskt beslut om marknadsorientering
inom socialtjänsten i en kommun i Sverige, ett beslut som innebär att en
etablerad offentlig byråkratisk kultur ska ersättas av en helt annan kultur: Ett
ekonomiskt tänkande ska ersätta ett socialt/humanitärt inriktat tänkande
(Blom 2006, 173-202). Med referens till Berger och Luckmann53 för Blom i
sin studie fram språket som den viktigaste mekanismen för att socialarbetarna börjar tänka, tala och agera på ett nytt sätt. Blom menar att marknadsmodellens språk, dess rutiner, strukturer och begrepp påverkar socialarbetarna i deras sätt att prata och agera i klientarbetet (Blom 2006, 192196).54 Ett liknande exempel finns i en brittisk studie där Schofield (2004)
studerar införandet av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvården.
Schofield menar att det framför allt är tjänstemännens lärande av nya
tekniker/rutiner som bidrar till implementeringen (Schofield 2004). Det
intressanta med dessa båda studier är att de för det första för fram betydelsen
av användandet av nya begrepp och rutiner för en ”lyckad” implementering.
För det andra är de exempel på implementering av beslut som bryter med
institutionella och professionella normer. Min tolkning är att besluten
visserligen utmanar rådande normer på organisationsnivå och därmed borde
vara svåra att genomföra, men att de samtidigt är i samklang med det
marknadsorienterade tänkandet på samhällsnivå: ”new public management”.
Det finns därmed en etablerad förståelse att anknyta till som underlättar
tillämpningen. Att det är lättare att införa en förändring som anknyter till
mer ”överordnade idéer” och ”långsiktiga trender” i samhället visar
forskning inom den så kallade (ny)institutionalismen (Johansson 2006, 27). I
53
Bloms referens är Berger och Luckmann (1967). The Social Construction of Reality. Jag
har använt Berger och Luckmann (1991) (1966). The Social Construction of Reality; se
referenslistan.
54
Se även Granberg (1996, 28) som studerar införandet av ett nytt ekonomiskt system i ett
lärandeperspektiv.
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övrigt förs tillgång till respektive brist på resurser i form av administrativ
kapacitet, kunskap och utbildning fram som faktorer som kan underlätta
respektive försvåra implementering (Sannerstedt 1997, 34).
Implementeringsforskarna har sammanfattningsvis intresserat sig för policyns utformning och för implementerarna, gräsrotsbyråkraterna, och deras
villkor. Den gemensamma frågan är bristen på kongruens mellan de politiska
intentionerna och det faktiska utfallet. Om man ser implementeringen som
en process kan man säga att forskarna söker förklaringar i båda ”ändarna” av
processen, både i själva policyutformningen och hos implementerarna. Det
man inte har intresserat sig för i lika hög grad är det som är mitt fokus, processen på mikronivå eller gruppnivå (jfr Schofield 2004). Implementeringsforskningen har således i mindre utsträckning tillfört en analys på gruppnivå.
Däremot kan konstruktionen av gräsrotsbyråkraten och dennes villkor för
implementering bidra till att förstå de gemensamma villkoren på en övergripande organisationsnivå för gräsrotsbyråkrater/socialsekreterare. Gemensamt är att de kan förväntas ha ett relativt stort handlingsutrymme, vilket
dock kan variera beroende på relation till klienter och till organisationen
(Johansson 1992, 55 ff.).
Lärandeperspektivet har inte heller varit särskilt framträdande (jfr
Haavisto 2002, 37-68; Schofield 2004). Det finns dock exempel på
implementeringsstudier där man kompletterar med teorier på mikronivå (se
t.ex. Blom 2006, 173-202) och med teorier om lärande och organisation (se
t.ex. Haavisto 2002, 37-68; Schofield 2004). För att närmare förstå implementering som lärande på gruppnivå har jag gått till forskning om lärande i
arbetsgrupper samt om organisation och lärande.

Lärande i arbetsgrupp och organisation
Litteraturen om lärande i arbetsgrupp och organisation är omfattande.55 Min
ingång är ett socialt perspektiv på lärande till skillnad mot ett traditionellt
psykologiskt perspektiv på lärande i arbetet och i organisationer (jfr Chiva
och Alegre 2005). Det lärande jag är intresserad av är inte en individuell
process utan främst en social process. Det handlar om ett kollektivt lärande
(jfr Lave och Wenger 1991; se vidare kapitel 2 nedan).
Oavsett ett individuellt eller socialt perspektiv på lärande finns det inom
forskningen om lärande i organisationer ett stort intresse för att undersöka
betingelser för å ena sidan reproduktivt lärande, det vill säga lärande som
innebär förbättringar inom givna referensramar och som förstärker redan
etablerade synsätt, arbetssätt och rutiner, å andra sidan lärande som innebär
byte av referensramar och som utmanar rådande synsätt och utvecklar nya
arbetssätt (Ellström 2004, 22-24). Det finns många olika begrepp för att
55

För en genomgång av internationell forskning inom området lärande i arbetsgrupp, se Boud
och Garrick (1999), och för nordisk forskning, se Elkjaer et al (2007).
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fånga detta: ”single” och ”double- loop-learning” (Argyris 1976; Argyris och
Schön 1974, 18-19), reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande
(Ellström 2004), ”exploitation/exploration in organizational learning”
(March 1991), ”incremental learning” och ”radical learning” (Miner och
Mezias 1996), lärande inom ramen för existerande förståelse och lärande
som förändring av förståelse (Sandberg och Targama 1998). Engeström
ställer reproduktivt lärande mot ”expansive learning” (Engeström 2001).
Även Kuhns klassiska diskussion om paradigmskifte berör denna fråga
(Kuhn 1962). Av dessa två aspekter av lärande är jag främst intresserad av
utvecklingsinriktat lärande, det vill säga lärande som förändring av förståelse.
Exempel på betingelser för ett utvecklingsinriktat lärande i litteraturen om
organisation och lärande är att arbetsgrupper bör vara heterogena och inte
homogena. Logiken är att utveckling kräver utrymme för variation och
mångfald. I homogena grupper menar man att det kan utvecklas ett grupptänkande som hindrar förändring och nytänkande (Ellström 2004, 34-39; jfr
”groupthink” hos Janis 1982).
I litteraturen finns visst stöd för att icke-hierarkiska, jämlika relationer på
arbetsplatsen främjar utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2004, 30). Ellström kopplar i detta sammanhang jämlikhet till ett ”klimat” i gruppen som
utmärks av förtroende och tillit, ett klimat som innebär ”en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar” (Ellström 2004, 30).
Genomgående i organisationslitteraturen är betoningen av ledarskapets
betydelse för lärandet. En stor del av den så kallade managementlitteraturen
handlar om det. För att ett utvecklingsinriktat lärande ska initieras krävs ett
ledningsstöd (Ellström 2004, 33; Sandberg och Targama 1998, 144). Företagsekonomerna Sandberg och Targama diskuterar hur ett ledarskap som
befrämjar ett lärande som leder till förändring av rådande förståelse ska se
ut. De menar att detta ledarskap karaktäriseras av ett konsultativt förhållningssätt, vilket handlar om att ”vägleda, förklara, stödja och stimulera”
(Sandberg och Targama 1998, 144). Schematiskt uttryckt skulle således
möjligheterna för utvecklingsinriktat lärande i organisationer och grupper
kunna vara förekomst av heterogenitet, frånvaro av hierarki (förekomst av
jämlikhet) samt ett konsultativt ledarskap. Därtill kan läggas faktorer som
utrymme för reflektion, alternativtänkande och prövning av nya arbetssätt,
som alla lyfts fram som viktiga för att stimulera utvecklingsinriktat lärande
(Ellström och Ekholm 2004, 150-156).
Utvecklingsriktat lärande, såsom det används i litteraturen, täcker dock
inte det lärande som är i fokus i min studie, det vill säga ett lärande som inte
bara går utöver ramen för det givna, utan även utmanar dominerande maktordningar. För att finna litteratur som även innebär att dominerande maktordningar utmanas har jag valt att vända mig till området ”radical adult
learning”, en riktning inom internationell utbildningsforskning som handlar
om vuxnas lärande utanför skolsystemet och arbetet. Lärandet är radikalt i
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meningen att syftet är att ifrågasätta och bekämpa sociala orättvisor. Detta
sker bland annat i sociala rörelser. Motsvarigheten i Sverige skulle kunna
vara begreppet folkbildning med betoning på dess samhällskritiska innebörd.
I den meningen har begreppet historiskt sett förknippats med arbetarrörelsen
och andra folkrörelser. Idag finns ett motsvarande lärande både i Sverige och
internationellt inom olika proteströrelser och andra ”nya” sociala rörelser
(Walter 2007). Ett exempel på detta är kvinnorörelsen. Det utmärkande för
radikalt lärande är att det ifrågasätter och bekämpar rådande social ordning.
Radikalt lärande tillsammans med kritisk pedagogik (”popular education”)
växte fram genom Freires arbete med grupper av människor som saknade
resurser och makt (Freire 1972; se även Choules 2007; Jesson och Newman
2004, 251-264). I det arbetet utvecklade Freire sin ”pedagogik för
förtryckta” (Freire 1972). Freire ser lärandet som ett kollektivt lärande i
kampen för att förbättra den egna underordnade samhällsgruppens situation
(Freire 1972).
Det finns även en mer individuell syn på radikalt lärande. Mezirows
”transformation theory” är inspirerad av bland annat Freires och Habermas
kritiska tänkande (Hagström 2003, 8; Mezirow 2003a; 2003b). Mezirow utvecklar en modell för en process i vilken en individ byter perspektiv, referensramar och världsuppfattning. Han tänker sig att man upplever ett dilemma av något slag eller ett oönskat resultat, som får en att reflektera. När
denna reflektion utmanar själva premisserna för lösningen av problemet, rör
man sig mot en transformation av sin världsuppfattning. Mezirow definierar
transformativt lärande som:
the process of transforming a frame of reference to make it more inclusive,
differentiating, open to change, critically reflective, and integrated so that we
will produce beliefs and understandings that are more likely to prove true or
justified in guiding action (Mezirow 2003a, 56).

Enligt Hagström utvecklade Mezirow från början sin teori i ett forskningsprojekt som handlade om ett program för kvinnors återinträde i studier i
USA under 1970-talet, ett program knutet till kvinnorörelsen (Hagström
2003, 10). Mezirows teori gör dock anspråk på att vara en generell teori om
vuxnas transformativa lärande, men problematiserar vare sig klass eller kön.
Det kollektivt radikala lärande som utvecklades av Freire gäller förtryckta
samhällsgrupper som lär sig för att förändra sin underordnade situation. Lärandet utgår från och sker i den vardagliga situationen och en bas för lärandet
kan vara lokalsamhället. I en svensk historisk kontext har bland annat fackföreningen kunnat vara en sådan bas. Feministiska kvinnogrupper är exempel på grupper där medlemmarna lär sig om sin underordnade position i syfte
att förändra den. Ett viktigt inslag i läroprocessen är medvetandehöjning
(Cohen 2003).
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I avhandlingen använder jag begreppet radikalt lärande i en helt annan
kontext än den ursprungliga. Det handlar inte, som i sociala rörelser, om
underordnade som i frigörande syfte lär sig om sin egen underordnade position utan om professionella som i en överordnad position i relation till
klienterna lär sig i syfte att förbättra sin praktik. Med radikalt lärande menar
jag här att innehållet i lärandet, vad de lär sig, är radikalt. Det handlar om att
i en läroprocess integrera diskurser som utmanar maktordningar som könsoch åldersordning. En sådan läroprocess kan se olika ut beroende på om det
sker i en över- eller underordnad position i den maktordning som utmanas
(se vidare kapitel 10).
Ett exempel på forskning om lärande från överordnad position är ett
aktionsforskningsprojekt i Australien med pro-feministiska män som deltog i
en anti-patriarkal medvetandehöjande gruppverksamhet (Pease 2003). Tanken med projektet var att genom grupprocessen utveckla ett lärandesammanhang där medlemmarna kritiskt skulle kunna granska sina egna värderingar
och praktiker (Pease 2003, 62, se även Pease 2000). Flood och Pease (2005)
har fortsatt att undersöka hur mäns privilegier kan göras ogjorda eller
kullkastas. De anknyter till Baileys (1998) begrepp ”traitorous identities”
(”förrädaridentiteter”) där förrädare är ”those who refuse to reproduce their
privilege and who challenge the worldviews to which dominant groups are
expected to adhere” (Flood och Pease 2005, 131). Premissen är att dessa
”förrädare” kan identifiera sig med undertryckta grupper och deras
erfarenheter. Författarna menar att processen att utveckla en
”förrädaridentitet” är en läroprocess. Det är en process där medlemmar av
dominerande samhällsgrupper kan lära sig att ”see the world through the
experiences of the oppressed” (Flood och Pease 2005, 131). Författarna
lägger till att detta kanske inte är fullt ut möjligt men att privilegierade har
ett val att acceptera eller inte acceptera sin del i den etablerade ordningen
(Flood och Pease 2005, 131).56
Det finns få studier om hur det är att som vuxen lära sig och integrera ett
delaktighetsperspektiv som innebär att barnet ses som en kompetent aktör i
sitt eget liv. Ett exempel är en studie som handlar om hur det är att lära
studenter inom socialt arbete ett barnperspektiv (Mullin och Canning 2006,
444). Studenterna skulle tränas i att byta från ett vuxenperspektiv till ett
barnperspektiv vilket innebar att läraren i undervisningen gav studenterna tid
att ”imagine children and how they experience their world” (Mullin och
Canning 2006, 444). Författarna menar att ”barnperspektivet” genererade
ångest och rädsla hos studenterna på samma gång som det genererade intresse. Rädslan/ångesten har, hävdar författarna, flera orsaker. När barn synliggörs så följer med barnet ofta (dolda) problem, som påverkar barnen. Det
56
Utbildning av privilegierade i att ifrågasätta sina privilegier går också under beteckningar
som ”pedagogy for the privileged” (Curry-Stevens 2007) och ”pedagogy of the oppressors”
(van Gorder 2007); jfr Pease (2010, 172).
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kan vara trauman, övergrepp och separationer. Problemen är dessutom ofta
mycket komplexa. Ytterligare en anledning till ångest och rädsla är, enligt
författarna, våra behov som vuxna av ordning och reda, vilka kan hotas av
barns oordning (Mullin och Canning 2006, 444).57
I litteraturgenomgången har jag haft svårt att finna studier som behandlar
radikalt lärande i arbetsgrupper. Det närmaste jag kunnat komma är en kanadensisk studie inom området mäns våld mot kvinnor i litteratur om feministiskt socialarbete: Training Social Workers in a Feminist Approach to Conjugal Violence (Pâquet-Deehy et al 1992). Studien handlar om hur socialarbetare, enbart kvinnor, lär sig en ny feministisk behandlingsmetod riktad till
kvinnor som varit utsatta för mäns våld.
I studien uppmärksammas emotionella aspekter av läroprocessen. Det
gäller bland annat de känslor som uppstår när socialarbetarna konfronteras
med själva våldet och dess konsekvenser för de utsatta klienterna/kvinnorna.
Detta är känslor som kan hindra ett professionellt bemötande. Socialarbetarna har också konfliktfyllda känslor inför den feministiska behandlingsmodellen. Den utmanar traditionella inslag i deras tidigare utbildning och
kunskaper. Det är också utmanande att praktisera den nya modellen i den
”gamla” organisationskontexten. En del av socialarbetarna har känslan av att
de lär sig en ”mot-modell”. Lärandet påverkar även socialarbetarnas personliga liv. De identifierar sig med sina klienter utifrån gemensamma erfarenheter som kvinna i samhället, särskilt vad gäller rädsla för sexuellt våld
(Pâquet-Deehy et al 1992, 12-18). Ovanstående går att känna igen från processer i andra kvinnogrupper, till exempel kvinnojourer (Jeffner 1994).

Sammanfattning
I detta kapitel presenterar jag mina utgångspunkter för studien. Avsikten är
att på gruppnivå utforska implementering av lagstiftarens intentioner inom
området vårdnad, boende och umgänge. Implementeringen betraktas som
kollektiva läroprocesser och förändringsprocesser som utmanar etablerade
maktordningar i samhället, läroprocesser jag benämner radikalt lärande.
De sammanhang jag beskriver är dels den kontext av domäner, diskurser
och politikområden som har betydelse för familjerättspraktiken. Familjerättssekreterare ”hör hemma” i domänen vårdnad, boende och umgänge där
familjerättsdiskursen är den dominerande diskursen. Min utgångspunkt är att
implementeringen av lagstiftarens intentioner beträffande utredningar om
vårdnad, boende och umgänge innebär att den etablerade familjerätts57
En annan ingång till ifrågasättande av förtryckande maktrelationer är utvecklingen av antiförtryckande praktiker (anti-oppressive practice, AOP) (Dominelli 1996; Pringle 1997).
Ett annat näraliggande växande forskningsfält är normkritisk pedagogik eller normkritiska
perspektiv på lärande och förändring. Dessa ansatser har sin teoretiska grund i feministiska
perspektiv, queerteori och postkolonial teori (Bromseth och Darj 2010).

46

diskursen utmanas av andra diskurser om våld och risk och om barn,
diskurser som innebär att etablerade maktförhållanden som könsordning och
åldersordning utmanas. Implementering av lagstiftarens intentioner när det
gäller vårdnads-, boende- och umgängesutredningar förutsätter i denna mening ett radikalt lärande.
Jag tar även upp det forskningssammanhang jag placerar min studie i. Jag
behandlar tre olika forskningsfält, implementeringsforskning, forskning om
lärande i arbetsgrupper och organisation samt radikalt lärande. En slutsats är
att de frågor min studie fokuserar är relativt obeforskade. Inom implementeringsforskningen har man inte intresserat sig för processer på gruppnivå
när det gäller genomförande av politiska intentioner. Forskning om lärande i
arbetsgrupper har både behandlat lärande inom rådande ramar och lärande
som förändrar förståelse och utmanar professionella normer men däremot
inte i samma utsträckning lärande som utmanar rådande maktordningar i
samhället. Å andra sidan tycks lärande som utmanar etablerade maktordningar inte ha studerats i arbetsgruppssammanhang. Studiet av privilegierades lärande och av antiförtryckande praktiker har främst gällt andra
sammanhang, inte arbetslivet.
Emellertid finns det kunskap från de olika forskningsfälten som jag kan ta
med mig i fortsättningen av avhandlingen. Implementeringsforskningen bidrar med kunskap om de gemensamma villkoren för familjerättssekreterarna som gräsrotsbyråkrater och med kunskap om betydelsen av utformningen av en policy. Den diskursiva nivån framhålls genom att man pekar på
språkets betydelse för en ”lyckad” implementering och vikten av att institutionalisera ny förståelse. Forskningen om lärande i arbetet/lärande i arbetsgrupper bidrar med kunskap om läroprocesser på gruppnivå och villkor för
reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande. Inom forskningsfälten
radikalt lärande och kullkastande av privilegier behandlas de forskningsfrågor som inte tas upp inom de andra fälten, det vill säga de politiska intentionernas radikala innebörd.
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter och
metodologiska grepp

Recognising the constraints under which agency is practiced does not
necessitate dismissing the potential impact of agency on social structures.
Agency implies that alternative choices are always possible, and while
choices may create and recreate structures, they have the capacity under
certain conditions to transform structures (Leonard 2009, 117).

Inledningsvis behandlar jag avhandlingens teoretiska utgångspunkter. I
andra delen av kapitlet redogör jag för de metodologiska grepp jag använder
och det empiriska material studien bygger på. Avslutningsvis tar jag upp
etiska överväganden.
För att förstå social förändring tar jag min utgångspunkt i teorier om
förhållandet mellan aktör och social struktur. Jag utgår främst från Giddens’
struktureringsteori (Giddens 1984) såsom den har tolkats och utvecklats av
bland annat Connell (1987), Sewell (1992), Hays (1994) och Eriksson, M.
(2003). Jag har även influerats av Leonard (2009) som i studier av barns
aktörskap i politiskt uppdelade samhällen har integrerat struktureringsteorin
med (den nya) barndomssociologin.
En viktig del av Giddens’ struktureringsteori är att han ser människor som
”vetande” (”knowledgeable”) aktörer (Giddens 1984, xxiii; Sewell 1992, 4).
Det vill säga han betraktar människor som aktörer som har ”the capacity to
understand what they do while they do it” (Giddens 1984, xxii). Människor
gör hela tiden bruk av sin kapacitet till reflexivitet i det dagliga livet. Men
vad aktörer vet om vad de gör och varför de gör det är, enligt Giddens, bara
delvis något de kan uttrycka med ord, ”their knowledgeability as agents - is
largely carried in practical consciousness” (Giddens 1984, xxiii). Det består
enligt Giddens av allt det som aktörer har tyst kunskap om, det vill säga det
man vet för att kunna fungera i det sociala livet utan att man direkt kan uttrycka det med ord (Giddens 1984, xxiii).
Jag vill börja med att framhålla att jag, i enlighet med (den nya) barndomssociologin, betraktar barn, liksom vuxna, som aktörer i Giddens’ mening (jfr Leonard 2009, 115). Istället för att, som inom traditionell socialisationsteori och utvecklingspsykologi, se barn som ”objekt för vuxnas ansvar”,
betraktas barn inom barndomssociologin som ”kompetenta aktörer som
själva iakttar, tolkar och bedömer och väljer att agera i relation till sin omgivning” (Näsman et al 2008, 10). Leonard menar att barn utövar aktörskap
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men betonar, med referens till Giddens, att barn (liksom vuxna) också är
påverkade av sociala strukturer som man har begränsad kontroll över. Barns
(och vuxnas) vardagliga handlingar har inflytande på dessa strukturer, liksom strukturerna har inflytande på de vardagliga handlingarna (Leonard
2009, 115). När jag i fortsättningen talar om aktörer och aktörskap gäller det
således både barn och vuxna.
Social struktur är de varaktiga mönster i det sociala livet som inte kan
reduceras till individer. Det är “patterns that have dynamics and an underlying logic of their own that contribute to their reproduction over time (albeit
in slightly altered forms)” (Hays 1994, 61). Eriksson lyfter fram att för
Giddens ”’finns’ endast strukturer genom aktörers praktiker och som
’minnesspår’ vilka påverkar handling” (Eriksson, M. 2003, 27, Giddens
1984, 377). Struktur och aktör förutsätter varandra. Det betyder att sociala
strukturer både begränsar och möjliggör social handling. Strukturer kan
också variera i hur öppna de är för påverkan (Hays 1994; Sewell 1992).
Hays (1994) ser social struktur som analytiskt bestående av två sammanlänkade element, dels system av sociala relationer och dels meningssystem.
Historiskt verkar dessa system alltid tillsammans och sociala fenomen kan
aldrig förstås genom referens till endast det ena systemet (Hays 1994). System av sociala relationer består enligt Hays av:
patterns of roles, relationships, and forms of domination according to which
one might place any given person at a point on a complex grid that specifies a
set of categories running from class, gender, race, education, and religion, all
the way to age, sexual preference, and position in the family (Hays 1994, 65).

Analytiskt kan man således enligt Hays placera en viss person på en viss
plats i ett nät av maktrelationer. Hays går inte vidare och diskuterar vad detta
konkret skulle betyda. Andra har försökt begreppsliggöra hur olika maktrelationer samspelar med varandra genom begreppet intersektionalitet (de los
Reyes et al 2002; de los Reyes och Mulinari 2005; Lykke 2003) eller genom
att tala om hur olika former av maktrelationer ”utövas” eller ”konstrueras”
”samtidigt och genom samma praktik” (Eriksson, M. 2003, 302; Pringle
2006, 26; West och Fenstermaker 1995). Samtidigheten i samspelet mellan
maktrelationer betonas. Faderskap kan till exempel ses i ett nät av maktrelationer. Faderspositionen är samtidigt en ålders-, köns- och släktskapsposition (Eriksson, M. 2003, 302, 319, 324).
Franzén (2005) talar, liksom Hays, om nät av maktrelationer. Enligt
Franzén utgör maktrelationer som ”klass, genus och etnicitet” de kontexter
av övergripande eller genomgripande slag, som man alltid måste räkna med i
specifika situationer av makt:
De upprättas och bekräftas […] hela tiden och överallt. [...] Tillsammans
bildar klass, genus och etnicitet en intrikat, inte sällan motsägelsefull kontext
för de flesta andra maktrelationer. Motsägelsefull genom att de kan motverka
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varandra […] Detta öppnar samtidigt för ett motstånd mot dessa ofta basala
maktrelationer […] (Franzén 2005, 117, 120).

Franzén betonar här att de genomgripande maktrelationerna alltså går att
påverka. De samverkar inte alltid genom att förstärka varandra. De kan även
vara motsägelsefulla och därmed öppna för motstånd och förändring. Eriksson talar på liknande sätt, med hänvisning till Connell, om ”de motsättningar
och den differentiering som uppstår i mötet mellan konstruktioner och
konstruerandet av kön, släktskap och ålder och det utrymme för förändring
som därmed skapas” (Eriksson, M. 2003, 29).
Connell har myntat begreppen könsordning (gender order) och könsregimer (gender regimes). Könsordning är “a historically constructed pattern
of power relations between men and women and definitions of femininity
and masculinity” (Connell 1987, 98-99). Connell använder termen könsordning för en ”structural inventory of an entire society” och termen könsregim för strukturell inventering av en institution eller organisation (Connell
1987, 98-99). Connell talar om fyra olika dimensioner av könsrelationer:
maktrelationer (power relations), arbetsfördelning (division of labour), emotionella relationer (cathexis) och symboliska representationer (symbolic
relations) (Connell 1984, 96-117; 1995, 73-75; 2007, 55-68 (2002)). Könsrelationerna kan i de olika dimensionerna både förstärka och motverka
varandra och könsregimer kan både sammanfalla och skilja sig från en viss
könsordning. Hur förhållandena ser ut i en viss historisk situation är en
empirisk fråga. Vad gäller könsmaktrelationer avser Connell främst den
manliga dominansen och underordningen av kvinnor som präglar vår tids
europeiska-amerikanska könsordning. Mäns dominans upprätthålls, enligt
Connell, på avgörande sätt bland annat genom våld. En viktig aspekt av
våldet är mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En utmaning och utjämning av maktrelationerna innebär inte bara att bekämpa männens dominans i
staten och i arbetslivet utan också att få slut på mäns våld mot kvinnor
(Connell 1995, 74, 83-84).
På samma sätt som Connell talar om ett samhälles könsordning kan man
tala om ett samhälles åldersordning/åldersordningar (Krekula et al 2005;
Närvänen och Näsman 2007, 228-231). Jag menar att analogt skulle man
även kunna tala om åldersregimer, det vill säga åldersordningar på organisationsnivå. I linje med resonemanget ovan kan åldersregimer då både sammanfalla och skilja sig från samhällets åldersordning. I till exempel en traditionell byråkratisk organisation som socialtjänsten har bland annat ålder och
erfarenhet betydelse i makthierarkin. Högre ålder och längre erfarenhet är
ofta kopplad till högre positioner och mera makt i hierarkin. Inom en relativt
ung och snabbt föränderlig bransch som it-branschen kan däremot ungdom
och nyvunnen kunskap direkt från universitetet vara en resurs som kan omsättas i makt.
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En dimension av åldersrelationer kan således vara maktförhållanden. Det
kan gälla maktrelationen barn och vuxen men även till exempel medelålders
vuxna och äldre. Det går att tänka åldersrelationerna även i dimensionerna
arbetsfördelning, emotionella relationer och symboliska representationer.
Överhuvudtaget är det viktigt att, som Connell säger, se denna uppdelning
som analytisk. De olika dimensionerna av könsrelationerna, och vill jag
tillägga åldersrelationerna ”are constantly intermingled and interacting in
practice” (Connell 2007, 68 (2002)); jfr ovan om intersektionalitet).
I avhandlingen är jag främst intresserad av den dimension av åldersordningen som gäller maktrelationen mellan vuxna och barn. När jag i
fortsättningen talar om könsordning och åldersordning talar jag på samma
gång om maktordning.
Sammanfattningsvis kan man säga att maktordningar som kön, ålder,
etnicitet, klass och släktskap interagerar med varandra. Detsamma gäller
maktregimer på organisationsnivå. Dessutom kan det finnas spänningar
mellan maktregimer på organisationsnivå och maktordningar på samhällsnivå. De kan interagera med varandra på olika sätt. Maktordningar och maktregimer kan alltså både samverka och motverka varandra och därmed förstärka eller öppna för motstånd. Hur detta går till och om det leder till förstärkning eller förändring av vissa maktordningar är en empirisk fråga. Jag
förutsätter dock att maktordningar och maktregimer är föränderliga och möjliga att utmana.

Sociala praktiker
Som framgår ovan så ”finns” struktur därför att den praktiseras av aktörer.
Könsstruktur, till exempel, ”finns” genom aktörers könsskapande praktiker.
Enligt Connell har praktik inte så lång varaktighet, praktik är momentan. Det
är organiseringen av praktiken eller dess struktur som är bestående.
(Connell 1987, 95; 2007, 55 (2002)). Connell menar också att:
[p]ractice never occurs in a vacuum. It always responds to a situation, and
situations are structured in ways that admit certain possibilities and no others.
Practice does not proceed into a vacuum either. Practice makes a world. In
acting, we convert initial situations into new situations. Practice constitutes
and reconstitutes structures. […] It makes the reality we live in (Connell
1995, 65).

Det momentana i praktiken har av West och Zimmerman (1987) fångats
genom ”doing gender” begreppet. Enligt dem är kön något som görs i en
situation här och nu. Men det är inte bara kön som görs utan även etnicitet,
klass, ålder och släktskap med mera. Dessutom görs till exempel kön, etnicitet och klass liksom kön, ålder och släktskap samtidigt (Eriksson, M. 2003,
302; West och Fenstermaker 1995, jfr även ovan). Wests och Zimmermans
fokus på här och nu har dock kritiserats. Kön till exempel ”är ju inte bara
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något som görs här och nu utan också ’historia’: (handlings)mönster
institutionaliseras och skapar i sin tur ett sammanhang för nya praktiker och
för vårt sätt att förstå världen” (Eriksson, M. 2003, 26).58 Wests och
Zimmermans ansats behöver således kompletteras med det som Connell talar
om som praktik ”över tid”, det vill säga struktur (Connell 1987, 95).
Giddens betonar i sin struktureringsteori rutinisering. Rutiner, det vill
säga allt som görs vanemässigt, utgör grunden i våra dagliga aktiviteter
(Giddens 1984, xxiii). Att göra kön och ålder är för det mesta en rutinmässig
praktik som återskapar en viss könsordning och åldersordning. Connell
betonar att praktik både kan vara divergent och cyklisk. Det är den cykliska
praktiken som producerar det som kallas en institution, till exempel barndom
och familj (Connell 1987, 141). Både barndom och familj kan ses som institutioner i skärningspunkten mellan köns- och åldersordningen.
Hays (1994) talar inte om divergent och cyklisk praktik men utgår på
liknande sätt som Connell från Giddens’ betoning av rutinisering och menar
att för det mesta reproducerar människor i sin praktik vanemässigt det
sociala livets rådande mönster. Och även om människor är reflexiva aktörer
och gör medvetna val så rubbar de vanligtvis inte rådande ordning. Men,
konstaterar Hays, människor handlar och gör val som även får ”’non-trivial
consequences’” (Hays 1994, 64). Det är handlingar som ”affect the pattern
of social structures in some empirically observable way” (Hays 1994, 64).
Det mest slående exemplet är enligt Hays sociala revolutioner.
Hays kallar den förstnämnda praktiken ”structurally reproductive
agency” och den sistnämnda ”structurally transformative agency” och
menar att de kan betraktas utefter ett kontinuum (Hays 1994, 63-64). Jag
finner detta kontinuum fruktbart för mitt syfte men väljer att använda det
vidare begreppet praktik istället för aktörskap. Aktörskap kopplar jag inte till
rutiniserat beteende utan mer till intentioner, handlingsförmåga och makt
(Sewell 1992). I våra sociala praktiker kan vi både utöva och inte utöva aktörskap. Jag kommer således i fortsättningen att tala om ett kontinuum från
strukturellt reproduktiv praktik i ena änden till strukturellt transformativ
praktik i den andra.
Hays (1994) menar således, i enlighet med Giddens, att socialt liv visserligen är i grunden strukturerat:
But social structures do make possible a whole range of choices in everyday
life. Certain structural configurations of resources and constraints make it
more or less possible for people to make larger or smaller “creative” moves
(Hays 1994, 70).

58
Eriksson, M. refererar här till Berger och Luckmann (1979, 69 ff.) The Social Construction
of Reality. Jag har använt Berger och Luckmann (1991, 70 ff.) (1966). The Social Construction of Reality.

53

Det skulle kunna uttryckas som att det finns olika möjlighetsstrukturer (jfr
Eriksson 2010a; Ferree 2003). Hays betonar de sociala strukturernas
processuella karaktär. Strukturella förändringar sker hela tiden och det som
först ser ut att vara en mindre justering, kan till slut leda till stora mer omvälvande förändringar. Mycket av social förändring är, enligt Hays,
resultatet av ”remodeling projects” som genom ”intended or unintended
consequences” leder till mer genomgripande förändringar (Hays 1994, 70).
Man skulle således kunna tala om strukturellt omformande praktik som
befinner sig ”mitt emellan” den reproducerande och den transformativa. En
poäng med Hays kontinuum är att man ser sambandet mellan reproduktiv
och transformativ praktik samt att förflyttningar utefter detta kontinuum kan
ses som processer.
Det finns således praktik som dels kan skapa, dels återskapa social
struktur. Men det finns även praktik som under vissa omständigheter kan
omforma eller till och med transformera social struktur. I denna avhandling
är jag särskilt intresserad av praktik som kan omforma men även transformera social struktur, och under vilka omständigheter det är möjligt.
Mitt fokus är familjerättssekreterares praktik. Praktiken att tala med barn
om pappas våld mot mamma är något som utmanar maktrelationer på olika
nivåer bland annat genom att synliggöra och benämna pappas våld. Om det
sedan leder till krav på pappors ansvarstagande för våldet och krav på förändrat beteende påverkar det handlingsutrymmet för pappor (jfr Eriksson, M.
2003, 328). Det gäller handlingsutrymme såväl i relation till familjerättssekreterarna och rätten, som till mammor och barn. I förlängningen kan det
även utmana samhällets köns- och åldersordningar.

Diskurs och makt
Det andra av de två centrala element som enligt Hays (1994) utgör social
struktur benämner hon meningssystem eller kultur. De är system med en
egen inre logik som formar vårt sätt att tänka och handla. Meningssystem
eller kultur inkluderar enligt Hays bland annat sociala gruppers språk,
”common sense”, materiella produkter och vardagliga rutiner (Hays 1994,
65). Meningssystem kan vara utsagda eller för-givet-tagna mönster. De kan
vara öppna för reflektion men de kan också verka ”behind the backs of
actors” (Hays 1994, 68). I avhandlingen kommer jag att närma mig meningssystem som en aspekt av social struktur genom att undersöka diskurser. Mitt
fokus kommer således att ligga på en begränsad aspekt av meningssystem
såsom Hays beskriver det. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att jag ser
diskurs som en specifik aspekt av meningssystem.
Diskurs definierar jag som ”formationer av utsagor, föreställningar och
tankar, som hänger ihop på ett bestämt sätt” (Jacobsson 1997, 38). En diskurs är ”ett slags anvisningar på hur vi skall se och förstå som samtidigt
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utesluter andra synsätt” (Franzén 2005, 96). En diskurs sätter på så sätt gränser för vad som kan sägas, tänkas och göras (jfr Bacchi 1999, 40).
Laclau och Mouffe talar på liknande sätt om diskurs som ”fixity” av
mening. Det är dock en partiell fixering. Det finns alltid ett ”surplus of
meaning” som underminerar en partiellt fixerad mening genom ett ”field of
discursivity” (Laclau och Mouffe 1985, 111, 112).
De menar vidare att varje diskurs omfattar både språk och andra praktiker.
Det finns inte några icke-diskursiva praktiker (Laclau och Mouffe 1985, 107,
111). Även diskurs är praktik, diskursiv praktik. I min framställning talar jag
dock om dels diskurs, dels praktik. Även om praktik per definition är diskursiv, menar jag att det är en poäng att analytiskt skilja på diskurs som formationer av utsagor, föreställningar och tankar och den diskurs som praktiseras
exempelvis genom att ha eller inte ha samtal med barn om våld. För att göra
det tydligt för läsaren vilken aspekt av det diskursiva som mina analyser fokuserar på kommer jag därför att använda termen diskurs för att benämna
formationer av utsagor, föreställningar och tankar, men i övrigt tala om praktik.
Jag talar också om diskursers effekter eller konsekvenser. Bacchi urskiljer
tre kategorier av effekter: hur subjekt konstitueras, till exempel som behövande, som offer och som förövare; effekter som följd av de gränser en diskurs sätter på vad som kan tänkas, sägas och göras samt ”lived effects”
(Bacchi 1999, 45). Människor lever i effekterna av diskursiva konventioner,
effekter som kan innebära både positiva och negativa erfarenheter. Till exempel lever barn i effekterna av den diskurs som används när utredare gör
riskbedömning i en utredning om vårdnad, boende och umgänge.
Inom ett visst område kan det sålunda finnas många olika diskurser och
man kan tala om diskursiv kamp, i vilken en viss diskurs kan bli dominerande eller bli så genomgripande och uteslutande att den blir hegemonisk.
Den blir det taget-för-givna, det ej ifrågasatta. Diskursen blir ”fakta”
(Franzén 2005, 97; Jørgensen och Phillips, 13).59
Vidare kan man tala om och benämna den diskursiva kampen som diskursordning. En diskursordning betecknar ”olika diskurser som delvis täcker
samma terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt”
(Jørgensen och Philips 2000, 134; jfr Laclau och Mouffe ovan om ”field of
discursivity” samt Foucault 1972, 38-47). Så är till exempel ”barn” något
som det pågår en definitionskamp om. Diskurser som ger innehåll åt fenomenet ”barn” är bland annat omsorgsdiskursen och delaktighetsdiskursen (jfr
kapitel 1 samt Eriksson och Näsman 2008b).
Att det finns många konkurrerande diskurser betyder ur ett aktörsperspektiv att det finns flera tillgängliga diskurser att använda. Med tillgängliga diskurser menar jag diskurser som är kända av aktörerna och som
de kan använda i den situation de befinner sig i (jfr Skeggs 1997, 142-158).
59

Jfr även Bourdieu om doxa (Bourdieu 1977, 164–171).
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Man skulle kunna tala om ”diskursiv möjlighetsstruktur” (jfr Eriksson
2010a; Ferree 2003).
I sin undersökning av hur vita arbetarklasskvinnor i England gör kön och
klass intresserar sig Skeggs bland annat för kvinnornas diskursiva byten. Ett
sådant byte av diskurs som Skeggs undersöker är byte till en feministisk
diskurs. En viktig utlösande faktor för förändring i feministisk riktning för
kvinnorna är insikten om orättvisa (Skeggs 1997, 155). Men enligt Skeggs
finns även hinder mot att byta till en feministisk diskurs:
experiences of being classed, having security and emotional affirmation,
provided obstructions to entry into interpretative feminist frameworks
(Skeggs 1997, 139).60

De kvinnor som ingår i Skeggs’ studie är kvinnor som beskrivs som att de
har investerat i en arbetarklasskvinnlighet. En förflyttning till det som av
dem uppfattas som en vit medelklassfeminism kunde för dessa kvinnor,
enligt Skeggs, innebära att de förlorar det enda kulturella kapital de har och
känner till, sin respektabilitet.61 Byte av diskurs skulle för vissa av kvinnorna
innebära en förflyttning till en position där de inte skulle vara respektabla
(Skeggs 1997, 155). För dessa kvinnor skulle det kunna vara så att ”all
feminist positions are in some sense uninhabitable or only uncomfortably
inhabited” (Skeggs 1997, 155).62 Skeggs sammanfattar det som att ”[t]he
subject positions of femininity worked to contradict those of feminism”
(Skeggs 1997, 156).
Andra forskare som har intresserat sig för obekväma eller omöjliga
positioner och identiteter har gjort det med fokus på privilegierades förflyttningar. Flood och Pease (2005) undersöker, som sagt, hur mäns privilegier kan göras ogjorda eller kullkastas, och hur ”förrädaridentiteter” kan
utvecklas (se kapitel 2).
I avhandlingen kommer jag framförallt att i enlighet med Flood och Pease
(2005) betrakta bytet av diskurs och utvecklandet av en alternativ identitet
som en läroprocess. I ett ”nät” av olika maktförhållanden kan det handla såväl om utvecklandet av förrädaridentiteter som av andra alternativa identiteter. Empiriskt kan det ske genom att man gradvis börjar använda sig av
delar av andra diskurser. Det kan vara en läroprocess av olika svårighetsgrad. Hinder och möjligheter för en viss läroprocess måste dock undersökas
60

Skeggs diskuterar och kritiserar hur begreppet erfarenhet har använts i feministisk teori. För
Skeggs är erfarenhet inte en grund för kunskap som i feministisk ståndspunktsteori utan hon
ser erfarenhet som ”productive of a knowing subject in which their identities are continually
in production rather than being occupied as fixed” (Skeggs 1997, 28). Det innebär att
”knowledge is situated, is produced from social subjects with varying amounts of cultural
capital, located in a nexus of power relations […] All experience is processed through
practice, discourse and interpretation. We do not have pure experiences” (Skeggs 1997, 28).
61
Om kulturellt kapital, se Bourdieu (1977).
62
Om sociala positioner och om att ”bebo” en position se Eriksson, M. (2003, 29).
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empiriskt. Man skulle till exempel kunna säga att det borde vara ganska lätt
att som vuxen använda en delaktighetsdiskurs: man blir en god vuxen när
man talar med barn och låter dem påverka sina liv. Det kan dock, beroende
på kontext, finnas hinder för att använda en sådan diskurs. Detta är något jag
kommer att återkomma till i de empiriska kapitlen.
Diskurs handlar om makt. Franzén menar att ”[m]aktprocesser är alltid
mer eller mindre diskursiva till sin karaktär” (Franzén 2005, 96). Franzén
skiljer analytiskt på ”diskursens makt” och ”maktens diskurser”. Diskursens
makt handlar främst om att diskursen har ”makt över vad vi tar för givet”
(Franzén 2005, 99). Men, framhåller Franzén,
diskursens makt sträcker sig samtidigt långt utöver våra mentala föreställningar. Ty diskurserna kommer hela tiden till praktisk användning, inte
minst när de helt enkelt tas för givna. Så kommer de att färga identiteter och
relationer. Diskurser ingår därmed som ett viktigt led i olika maktrelationer
(Franzén 2005, 99).

Maktens diskurser tjänar, enligt Franzén, mer tydligt ”maktens utövning”.
Det kan ske på olika sätt. ”En viktig skillnad går mellan att å ena sidan utöva
makten, sätta den i verket, och att å andra sidan rättfärdiga, legitimera den eller delegitimera den” (Franzén 2005, 99). Som exempel på olika makttyper
diskuterar Franzén politisk makt, expertisens makt och ägandets makt. Här
kan jag tillägga makttyper som männens makt och vuxnas makt.
Ett annat sätt att tala om diskurser och makt är att tala om en diskurs
”ideological effects” eller att vissa diskurser är ”ideological” (Purvis och
Hunt 1993, 490, 497). Det som gör vissa diskurser ”ideologiska” är deras
”connection with systems of domination” (Purvis och Hunt 1993, 497). En
diskurs effekter är ideologiska om de underlättar reproduktionen av maktordningar. Effekterna kan till exempel mystifiera eller maskera underliggande strukturella ojämlikheter (Purvis och Hunt 1993; jfr Eriksson, M.
2003, 87). Ett exempel är att framställa pappas våld mot mamma som
”föräldrakonflikt”.

Lärande
Vad innebär diskursbyte på arbetsgruppnivå? Min utgångspunkt är att det, i
linje med resonemanget ovan, innebär läroprocesser i grupp, det vill säga
kollektiva läroprocesser. Med en arbetsgrupp menar jag ”ett kollektiv som
hålls samman genom att det har tilldelats eller tagit på sig gemensamma arbetsuppgifter” och där de ingående gruppmedlemmarna ”utför interrelaterade handlingar” (Granberg 1996, 95). I min studie är de grupper av familjerättssekreterare jag studerar arbetsgrupper i denna mening. De har inom
ramen för socialtjänstens organisation tilldelats gemensamma arbetsuppgifter genom uppdrag från domstolen. Granberg formulerar kollektivt
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lärande som att det innebär att ”gruppmedlemmarna utvecklar vissa kognitiva schema eller strukturer […] som medvetet eller omedvetet påverkar
deras handlande” (Granberg 1996, 95). De kognitiva strukturerna bildar
”gemensamma syn- och tänkesätt” som är ”övergripande föreställningar om
verksamhetens mål, mening och sätt att fungera” (Granberg 1996, 95).
Lave och Wenger (1991) ser på liknande sätt kollektivt lärande som deltagande i en social praktik, en ”praktikgemenskap” (”community of
practice”). En praktikgemenskap är en grupp människor som har ett ömsesidigt engagemang i en gemensam strävan eller uppgift under en viss tid. Det
kan till exempel vara en arbetsgrupp som utvecklar en gemensam
”repertoire” av resurser som språk, rutiner och verktyg (Lave och Wenger
1991, 98; Wenger 2000, 229). Gruppmedlemmarna skapar tillsammans mening i sin gemensamma uppgift.
Varken Granberg eller Lave och Wenger talar om diskurser i den mening
jag använder diskursbegreppet men ”gemensamma syn- och tänkesätt”
liksom gemensam ”repertoire” och att skapa mening i sin gemensamma
uppgift skulle dock kunna ses som delar av diskurser som präglar en arbetsgrupp. Lärande i arbetsgrupp kan således sägas vara utvecklande av
gemensamma diskurser och praktiker.
En viktig del av en kollektiv läroprocess är enligt Granberg dialog och
gemensam reflektion. Att reflektera gemensamt innebär att medlemmarna i
till exempel en arbetsgrupp ”i en dialog delger varandra sina upplevelser och
erfarenheter kring situationer som uppstått och som har att göra med
kollektivets mål och uppgifter” (Granberg 1996, 95). Beträffande innebörden
av dialog refererar Granberg till socialpsykologen Schein som betonar dialogens fokusering på tankeprocesser och språk:
dialogue focuses on getting in touch with underlying assumptions (especially
our own assumptions) that automatically determine when we choose to speak
and what we choose to say […] An important goal of dialogue is to enable
the group to reach a higher level of consciousness and creativity through the
gradual creation of a shared set of meanings and a “common” thinking
process. [---] In dialogue, the whole group is the object of learning […]
(Schein 1993, 30).

Dialog och reflektion framstår således som viktiga processer för att göra oss
medvetna om vilka diskurser vi använder oss av. Dialogen kan leda till ett
gemensamt meningsskapande och lärande.
När en arbetsgrupp har utvecklat gemensamma diskurser hur sker då byte
av diskurs? Schein använder inte begreppet diskurs men talar med referens
till en annan socialpsykolog, Lewin, om ”cognitive restructuring” (Lewin
1951, 69-84; Schein 1996, 30). Schein menar att andra sätt att benämna
samma process är att tala om ”frame braking” eller ”reframing” (Schein
1996, 30). Schein betraktar alltså processer med kognitiv omstrukturering
som lärande och menar att ”all forms of learning and change start with some
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form of dissatisfaction or frustration” (Schein 1996, 29). Det är något som
inte stämmer. Vi får motsägande information som ifrågasätter vår rådande
förståelse och praktik. Vi kan antingen förneka denna information eller bli
motiverade att lära och att förändra oss (Schein 1996, 29).
Mezirow beskriver på liknande sätt de processer, i vilken en individ byter
perspektiv. Det kan handla om ett dilemma eller ett oväntat resultat vilket
gör att man börjar reflektera (Mezirow 2003a, 70-71). Engeströms
verksamhetsteori om kollektivt lärande handlar också om att en läroprocess
startar genom ”conflictual questioning of the existing standard practice”
(Engeström 2001, 151). Det som är ”för-givet-taget och accepterat i
praktiken” ifrågasätts av utövarna av praktiken (Gustavsson 2004, 70).
Processen kognitiv omstrukturering där den motiverade lär sig nya
förhållningssätt och tankemönster innehåller bland annat ”cognitive
redefinition” (Schein 1996, 30-31). Ett exempel på en kognitiv omdefinition
kan vara att omdefiniera ”konflikt mellan två jämbördiga parter” till ”mäns
våld mot kvinnor” eller ”pappas våld mot mamma”. Det skulle också kunna
vara att omdefiniera vad en professionell familjerättssekreterare är. Istället
för att definiera professionalitet som att inte tala med barn om pappas våld
mot mamma skulle man kunna omdefiniera professionalitet till att inbegripa
sådan praktik.
Schein beskriver den fortsatta delen av läroprocessen som en ”trial and
error” process där de nya förståelserna prövas i ny praktik. Det är en process
som antingen innebär att den nya förståelsen och praktiken förstärks eller
överges (Schein 1996, 31). Schein bygger sin beskrivning på Lewins förändringsmodell med upptining (”unfreezing)63, förändring (”moving/changing”)
och återfrysning (”freezing/refreezing”) (Lewin 1951, 228; Schein 1996, 28).
Fritt tolkat innebär upptining att man blir öppen för andra sätt att förhålla
sig, öppen för nya diskurser. Återfrysning innebär att en ny diskurs har integrerats. Modellen var tänkt att kunna användas både på individ- och gruppnivå. För att upptining ska ske betonar Schein vikten av att skapa psykologisk trygghet eller att komma över ”lärandeångest” (”learning anxiety”)
(Schein 1996, 29). Han framhåller gruppens betydelse för att skapa en sådan
trygghet. Samtidigt är det viktigt att hela gruppen integrerar en ny diskurs för
att återfrysning ska ske. Lärandet av nya diskurser på gruppnivå kan således
ses som upptining och avlärande av rådande förståelse och praktik, lärande
av ny diskurs (kognitiv omstrukturering) med kognitiva omdefinieringar,
samt återfrysning eller integrering av ny diskurs och praktik. Det sker
63

Lewin refererar här till Allport som tar upp betydelsen av ”catharsis” (”an explosion of
feeling”) när det handlar om att motverka fördomar. ”When the subject of prejudice comes up
for discussion a person who feels his views are under attack or disapproved of may need the
purging that comes with such explosion” (Allport 1958, 496-497). Allports exempel är från en
obligatorisk kurs för poliser med syftet att motverka deras rasfördomar (Allport 1958, 496497).
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således återigen en utveckling av gemensamma diskurser och praktiker där
dialog och gemensam reflektion blir av avgörande betydelse (Schein 1996).

Metodologiska grepp
För är att undersöka hur lagstiftarens intentioner när det gäller att tala med
barn om pappas våld mot mamma i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar implementeras samt möjligheter och villkor för en sådan implementering har jag analyserat gruppintervjuer med familjerättssekreterare
inom socialtjänsten. Studien bygger framför allt på dessa intervjuer. Övrigt
material utgörs av skrivna rapporter från vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Allt material samlades in inom ramen för det forskningsprojekt
som denna studie är en del av (se kapitel 1). Vi valde en metod som gruppintervju därför att den kan ses som särskilt lämpad för att ge inblick i etablerade förståelser i arbetsgruppen av det egna arbetet men även av de läroprocesser som kan pågå i arbetsgruppen och under intervjuerna (Eriksson
2004; jfr Alasuutari 1995, 91, 92).
Varje arbetsgrupp intervjuades två gånger med ett par månaders mellanrum. Mellan intervjuerna samlades utredningsrapporter in, vilka sedan användes i den andra intervjun (se vidare nedan). Syftet var att skapa möjligheter till konkretisering av olika frågor. Genom detta upplägg skapades
också en möjlighet att studera en process över tid (Eriksson 2004).
Upplägget med arbetsgruppintervjuer och insamling av utredningsrapporter var redan bestämt när jag började min studie. Min uppgift blev att
utforma en intervjuguide, planera intervjuarbetet, genomföra intervjuerna
samt samla in och anonymisera rapporterna. Dessa rapporter och hur jag har
använt dem återkommer jag till nedan.
I detta avsnitt redogör jag först för hur arbetsgrupperna valdes ut, kontaktfasen, genomförandet av intervjuerna, insamling av utredningsrapporter samt
uppföljningsfasen. Därefter ger jag en beskrivning av analysprocessen och
reflekterar över den.

Urval
Urvalet kan betraktas som ett strategiskt urval. Bland alla familjerättsenheter
i Sverige valde vi ut fyra enheter, tillika arbetsgrupper.64 Vid tiden för urvalet
fanns det i Sverige en del familjerättsenheter som mer än andra var inriktade
på mäns våld mot kvinnor (se Eriksson, M. 2003, 223; Socialstyrelsen 2000;
64

Populationen vi valde från är således inte samtliga kommuner eller socialtjänstenheter i
landet. Populationen består av familjerättsverksamheter som är tillräckligt stora för att utgöra
egna specialiserade enheter. I mindre kommuner finns inte sådana utan socialsekreterarna
arbetar där med alla slags ärenden.
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2002). För att få variation vad gällde praktiken gjorde vi därför så att
åtminstone en av arbetsgrupperna skulle vara inriktad på våld och en inte.
Eftersom syftet var att studera gruppnivåns betydelse strävade vi efter att
inte få så stora skillnader vad gällde den kommunala nivån. Vi valde således
ut övriga arbetsgrupper från kommuner som liknade de förstnämnda framför
allt i storlek. Det betyder att vi inte har några arbetsgrupper från
storstadsområden. Vi har inte heller med informanter från riktigt små
kommuner där det inte finns en särskild familjerättsenhet. Eftersom ett par
av enheterna redan var väl införstådda med projektledarens avhandling
(Eriksson, M. 2003) och dess feministiskt grundade kritik av familjerätten
och hanteringen av fäders våld blev ytterligare ett urvalskriterium att
samtliga grupper skulle ha en liknande kännedom. Konkret innebar det att
arbetsgrupper valdes ut i vilka vi visste att medlemmar hade hört projektledaren föreläsa om sin avhandlingsstudie. Förutom att vi ville undvika för
stora skillnader i förkunskaperna om oss forskare i olika grupper, anser vi att
den här typen av information till deltagare är en viktig etisk aspekt av
undersökningen.

Kontaktfas
Jag har arbetat med en rekryterings- och samtyckesprocess i flera steg. Jag
tog först kontakt med chefen för respektive familjerättsenhet som vi hade
valt ut. Ingen av de chefer jag kontaktade avböjde mitt förslag till ett möte
med arbetsgruppen. Därefter besökte jag tillsammans med projektledaren
arbetsgruppen (i ett fall tillsammans med en annan medarbetare i projektet,
professor Elisabet Näsman). Vid besöket gav vi arbetsgruppen muntlig och
skriftlig information om projektets syfte och vad det skulle innebära att
medverka som informant. Vi betonade att varje familjerättssekreterare/
utredare hade att själv bestämma om han/hon ville delta. Det var således ett
slags självurval på arbetsplatsen. Därefter fick utredarna möjlighet att tänka
över och diskutera sin eventuella medverkan i lugn och ro. Efter en tid tog
jag ytterligare kontakt. På alla arbetsplatser, utom en av de vi besökte,
samtyckte man i arbetsgruppen till att delta. På en arbetsplats sade man först
ja men drog sig senare ur på grund av personalomsättning i gruppen. Vi
ersatte denna arbetsplats med en annan enligt samma urvalskriterier. En
utredare på en av arbetsplatserna avböjde att vara med i intervjun. Jag tolkar
det som att det av utredarna uppfattades som möjligt att inte delta.
Att det gick förhållandevis lätt att rekrytera informanter berodde antagligen till stor del på att utredarna på de arbetsplatser jag kontaktade redan
hade haft kontakt med projektledaren. Man kände till hennes kritiska inställning till etablerade arbets- och synsätt men man var trots det - eller
kanske därför - villig att medverka. Vi framhöll att gruppintervjuerna kunde
ge arbetsgruppen något tillbaka genom möjligheten till samtal om gruppmedlemmarnas praktik. Redan under den diskussion som följde på vår
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introduktion framgick att flera utredare just såg sitt deltagande som ett
tillfälle till att gemensamt reflektera över sitt arbete och till att få ökad
kunskap i gruppen.
Information om projektet och deltagandet repeterade jag vid inledningen
av den första intervjun, då också ett skriftligt etikprotokoll distribuerades.

Introduktion
Vid introduktionen av projektet för arbetsgrupperna framhöll vi dels
intervjuerna som tillfällen till samtal om den egna praktiken. Dels presenterade vi vad vi skulle tala om, nämligen hur de som utredare talar med
barn om pappas våld mot mamma. Vi tydliggjorde således från början att
samtalen skulle handla om barns delaktighet och möjligheten att komma till
tals om pappas våld.
Utredarna i en grupp talade explicit om att de såg deltagandet i
intervjuerna som ett tillfälle att lära sig själva mer om hur man kan börja tala
med barn om pappas våld mot mamma. Utredare i en annan grupp tydliggjorde istället under introduktionstillfället att de betraktade intervjuerna som
tillfällen att lära oss, forskare, hur utredningspraktiken ser ut. I de övriga två
grupperna visade inte utredarna upp lika tydliga ”projekt”.
Utredarna i de olika grupperna visade också upp skilda förhållningssätt
till det presenterade innehållet i intervjusamtalen, det vill säga till samtalens
fokus. De utredare som avsåg att lära oss forskare om sin praktik klargjorde
samtidigt att de kommer att tala om ”normala” fall, det vill säga inte fall där
det förekommer pappas våld mot mamma. I den gruppen fortsatte förhandlingar om intervjusamtalens fokus under den första intervjun (se vidare kapitel 8).

Informanterna
Intervjugruppernas storlek varierar mellan fyra och sex personer. Sammanlagt har 20 personer deltagit i gruppintervjuerna. Jag har gjort två intervjuer
med ett par månaders mellanrum på varje arbetsplats. I stort sett var det
samma personer som deltog i båda gruppintervjuerna på respektive arbetsplats. Vid andra intervjutillfället var det ett bortfall på totalt två personer. I
en grupp hade en person semester och i en annan gick en person i pension
mellan intervjutillfällena. Samtidigt hade en grupp utökats med två deltagare, en nyanställd som inte funnits på arbetsplatsen vid första tillfället och
en person som varit observatör vid första tillfället (se nedan). På två av
arbetsplatserna deltog chefen i gruppintervjun och på två inte. Där chefen
valde att delta framgick under intervjuerna att chefen själv var aktiv i
utredningsarbetet. Utredarna var vana att arbeta tillsammans med chefen
eftersom man arbetade två och två med varje utredning och chefen ingick
ofta i ett utredarpar. På de två arbetsplatser där chefen valde att inte vara
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med i intervjugruppen var chefen inte heller delaktig i det direkta utredningsarbetet.
En annan speciell omständighet som skilde ut en grupp från de andra var
att vid första intervjutillfället valde gruppens medlemmar att låta två yngre,
nyanställda utredare vara enbart observatörer. De deltog således inte direkt i
gruppintervjun. Vid det andra tillfället tog man dock in dem i gruppen. (En
av dem fick tyvärr förhinder och kom inte att medverka, se vidare kapitel 7).
De flesta av informanterna är kvinnor, endast tre är män. Vid slutet av
första intervjun delade jag ut en kort enkät till deltagarna, i vilken jag
frågade om ålder, etnisk bakgrund samt antal år som familjerättssekreterare.
En sammanställning av enkäterna visar att intervjugruppernas sammansättning med avseende på etnicitet är mycket lika. Samtliga informanter
definierar sin etniska bakgrund som svensk. Gruppernas sammansättning
varierar dock med avseende på ålder och erfarenhet. I två av grupperna är
alla informanter ungefär lika gamla och har ungefär lika lång erfarenhet som
familjerättssekreterare medan två grupper har både yngre, mindre erfarna
deltagare och äldre med lång erfarenhet som familjerättssekreterare. Åldern
på informanterna varierar mellan 29 och 64 år. Medelåldern är 47 år. Antal
år som man arbetat som familjerättssekreterare varierar mellan 1 och 25 år, i
medeltal 10 år. Den ”typiska” informanten är således en medelålders etniskt
svensk kvinna som har arbetat länge som familjerättssekreterare.

Gruppintervjuerna
Gruppintervjuerna genomfördes på respektive familjerättsenhet hösten 2005
till hösten 2006 och tog mellan två och två och en halv timme per intervju.
Som nämnts gjorde jag två intervjuer i varje grupp med cirka två månaders
mellanrum. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade dem i sin helhet.
Transkriptionen är relativt enkel i sitt utförande.65 Jag har inte använt någon
av de transkriberingsmetoder som är vanliga vid mer ingående textanalyser
(se t.ex. Wetherell och Potter 1992, 100). För att det ska gå lättare att läsa
citat från intervjuerna har jag gjort en lätt redigering vid transkriptionen.
Förekomsten av skratt, olika uttryck som ”mm” har jag behållit. Min avsikt
är att talspråkets stil ska komma fram i intervjucitaten.
Intervjuerna genomförde jag med hjälp av en tematisk frågeguide (se
bilaga 1). Den första intervjun behandlade utredningsprocessen, samtal med
barn (inklusive förberedelse inför, och erfarenhet av möten med barn som
upplevt våld) samt förhållningssätt till barnets berättelse. Vid den andra
intervjun konkretiserades och fördjupades dessa teman genom att intervjun
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Yttranden som jag uppfattat som oavslutade har jag markerat med tre punkter i slutet av en
mening. När enstaka ord har uteslutits markeras det med: […] När ett längre stycke utlämnats
markeras det med [---]. Ord inom klammer, till exempel [barnet], markerar att jag bytt ut det
ursprungliga ordet, pojken eller flickan, mot barnet. Ett ord inom klammer kan även vara ett
förtydligande, till exempel: Frågade ni om det [våldet]?
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tydligare anknöt till konkreta utredningar/utredningstexter (se nedan). Ett
annat tema var utredarrollen i möte med barn. Frågan om barnets utsatthet då
pappa använder våld mot mamma löpte som en röd tråd genom alla dessa
teman.
Själva intervjusituationen hade karaktär av gruppsamtal. Som intervjuare
fungerade jag som samtalsledare. Jag förde in olika teman i samtalet och
försökte hålla en röd tråd. Mitt förhållningssätt var att få igång ett samtal,
lyssna var gruppen befann sig, bekräfta och ställa frågor som fördjupade
informanternas tankegångar.66
Min bedömning är att jag och informanterna kunde skapa ett förtroendefullt och öppet klimat. Det berodde troligen på det förhållningssätt och
arbetssätt som beskrivs ovan men kanske också på att jag själv kunde smälta
in i gruppen. Jag har inte erfarenhet av just familjerättsligt arbete men av
mångårigt arbete som handläggare inom den kommunala sektorn. Hierarkin
intervjuare - informanter utjämnades också genom att informanterna utgjorde en fungerande arbetsgrupp och som sådan hade en viss styrkeposition
gentemot mig som intervjuare. En gruppintervju styrs inte enbart av
intervjuaren/samtalsledaren utan även av gruppens dynamik, i detta fall av
en grupp som till vardags var en fungerande arbetsgrupp där medlemmarna
kände varandra väl. Att försöka hålla den röda tråden med fokus på våld blev
därför viktigt för mig.
Likheter i bakgrund mellan mig som intervjuare och informanterna och
gruppintervjuns dynamik innebar dock inte att intervjuare-informantrelationen var helt jämbördig. Intervjuaren/forskaren har ett övertag genom ”att
sätta dagordningen”, bestämma vad samtalet ska handla om och genom att se
intervjun i det forskningssammanhang där den ska ingå. Även om informanterna får information om projektets syfte och innehåll samt om vad
intervjuerna ska handla om, så har de inte full inblick i forskningsprocessen.
Och även om informanterna i efterhand får läsa igenom utskrifterna av
intervjuerna så har de inte kontroll över hur deras utsagor analyseras. Där tar
forskarintresse och forskningsetiska överväganden vid (jfr Eriksson, K.
2003, 46-47).

Utredningsrapporter
Jag samlade in utredningsrapporter från tre av de fyra arbetsplatserna. Från
en arbetsplats fick vi inte tillstånd att ta del av några rapporter. Jag bad
informanterna att enligt kriterier jag angav själva ta fram utredningar som
gjorts på arbetsplatsen. Kriterierna var att det skulle vara utredningar som
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Det betyder att när det gäller gruppdynamiken så är det enbart vad som framkommer i den
transkriberade intervjutexten som kan analyseras. För att samla material om sådant som
försiggår i övrigt i gruppen hade det krävts ytterligare en person närvarande som observatör.
Mitt huvudsyfte är dock inte att studera gruppdynamiken utan de konstruktionsprocesser som
pågår i gruppen genom samtalet.
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innehåller uppgifter om eller misstankar om att pappan/manlig partner
använt våld mot mamman och där man genomfört barnsamtal och/eller
hembesök. Angående våldet angavs att det kunde gälla uppgifter eller
misstankar om våld och/eller hot om våld, såväl fysiskt och sexuellt som
psykiskt. I kriterierna ingick dessutom att det skulle vara utredningar som
avslutats under det senaste året (se Bilaga 2, Kriterier för urval av vårdnads-,
boende- och umgängesutredningar).
Jag fick sammanlagt 33 utredningstexter som jag anonymiserade.67 Syftet
med att inom projektet samla in utredningstexter var dels att göra olika
analyser av texterna, dels att använda texterna i intervjuerna för att konkretisera olika teman. För min studie var det framförallt det senare som var
aktuellt. Jag har även gjort vissa analyser (se nedan).
Inför den andra intervjun fick utredarna i uppgift att välja ut några utredningstexter som vi skulle kunna tala om. Den andra intervjun innehåller
således utsagor där informanterna ger kommentarer, förtydliganden och
förklaringar till texterna samt reflekterar på olika sätt över de texter de
skrivit tidigare. I den grupp som inte lämnade några utredningar är den första
och andra intervjun mer likartade. Vi diskuterar olika fall som informanterna
väljer att föra på tal men vi har inga texter som vi talar om i den andra
intervjun. Gruppintervjuerna skiljer sig således åt med avseende på hur
utredningsrapporter används. Det kan ha haft betydelse för innehållet i
intervjuerna. Syftet med att använda texterna var dock främst att underlätta
för informanterna att konkretisera olika teman. Men det visade sig vara
relativt lätt även för den grupp där vi inte hade några utredningar. I alla
grupper talade vi om många olika ärenden. Informanterna var fria att tala om
vilka ärenden de ville. Där vi hade tillgång till utredningstexterna fungerade
de som en ingång till ett samtal om ett ärende. I den grupp där vi inte hade
utredningar tog informanterna spontant upp olika ärenden som exempel på
frågor vi talade om.
I avhandlingen har jag även gjort vissa analyser av utredningsrapporterna
(kapitel 6). Den samlade analysen påverkas av att jag inte har några
rapporter från en av grupperna. Ett resultat av analysen är att få barn har
samtal om våld med utredarna. Om jag hade haft rapporter även från den
fjärde gruppen kunde kanske bilden ha sett annorlunda ut. Jag har också
baserat en del av analysen i kapitel 9 på utredningsrapporterna. I den
analysen har jag således ett mindre omfattande material att tillgå för den
grupp som inte lämnat några rapporter.
Utredningstexterna skiljer sig på avgörande sätt från det transkriberade
intervjumaterialet. För det första är det tidsmässig skillnad mellan texterna.
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Av de 33 utredningstexterna analyseras 30 i avhandlingen. Av de tre som inte analyseras
gäller två utredningar bara pappan eftersom en annan kommun utredde mamman och barnen.
I den tredje utredningen bodde barnen hos pappan och mamman var utsatt för våld från sin
nye sambo. Däremot ingår en utredning där pappan uppges ha misshandlat mamman men där
barnet talar om mammans våld mot barnet.
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Rapporterna är skrivna innan intervjuerna görs. Det innebär att vid tidpunkten för intervjuerna kan informanternas kunskaper, förhållningssätt och
arbetssätt ha förändrats även om jag har försökt få så aktuella utredningar
som möjligt. En utredningsprocess kan dock vara utsträckt under lång tid.
För det andra har texterna tillkommit i olika kontexter. Intervjuerna är gjorda
i direkt forskningssyfte. Den transkriberade texten är resultatet av en process
där jag själv som forskare deltagit. Utredningstexten är en redan färdig
produkt, som jag som forskare får ta del av. Den är skriven för att utgöra
underlag för beslut i rätten, beslut som ska vara till barnets bästa. Rapporten
skrivs alltså på uppdrag av rätten men har även barnet/barnen och föräldrarna som målgrupp. Utredaren har gjort ett urval av all den information som
samlats in under utredningens gång och valt hur hon/han formulerar sig i
texten. I slutet av rapporten finns för det mesta (men inte alltid) en sammanfattande bedömning och förslag till beslut.68
Vi valde att låta informanterna själva ta fram utredningsrapporter där det
förekom våld enligt de kriterier vi angav. Anledningen var att den metoden
kunde utgöra ytterligare ett sätt (utöver intervjuerna) att få kunskap om
informanternas förhållningssätt till våld. Nackdelen med metoden är att jag
har svårt att ställa de rapporter informanterna tog fram i relation till de man
eventuellt valde att inte plocka ut fastän de uppfyllde kriterierna

Uppföljningsfas
Ett par år efter intervjuerna (hösten 2007) inbjöd vi i projektgruppen
informanterna gruppvis till ett uppföljningsmöte. Syftet var främst att diskutera våra preliminära resultat, men också att stimulera gruppmedlemmarna
till fortsatt utveckling och lärande i grupperna. Vi träffade dock bara tre av
de fyra grupperna. I en arbetsgrupp hade medlemmarna till stor del ersatts av
andra utredare, det vill säga andra utredare hade anställts på enheten. Vi
beslutade därför att inte träffa den gruppen igen eftersom förutsättningarna
för en uppföljning med den ursprungliga informantgruppen inte längre fanns.
Diskussionerna med utredarna gav oss som forskare viktig återkoppling
för våra fortsatta analyser.

Gruppintervju i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv
Som jag beskrivit ovan är mitt förhållningssätt till gruppintervjuerna att de är
ett slags samtal där jag som forskare har rollen av samtalsledare. Det är ett
förhållningssätt som jag menar ligger i linje med avhandlingens allmänt
konstruktionistiska inriktning (se t.ex. Järvinen och Bertilsson 1998). Forskningsintervjun handlar i ett sådant perspektiv inte främst om intervjuteknik
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Nu står i lagen att de alltid ska finnas förslag till beslut (SFS: FB 6 kap. 19§). I kapitel 6 gör
jag en analys av sådana sammanfattande bedömningar.
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eller strukturerade metoder man kan lära sig. Den handlar mer om samtalsmässiga situationer där det sker ett gemensamt meningsskapande och
ömsesidigt utbyte av kunskap mellan samtliga deltagare i intervjun, inklusive intervjuaren (jfr Koro-Ljungberg 2008, 430).
Gruppintervjuer kan vara av olika slag. En vanlig form är så kallad
fokuserad gruppintervju där gruppen bildas i forskningssyfte (Wibeck 2000).
I min studie rör det sig om intervjuer med medlemmar i befintliga arbetsgrupper. Alasuutari beskriver skillnaden mellan individuella intervjuer och
intervjuer med ”naturliga” grupper som till exempel arbetsgrupper på
följande sätt:
In this kind of situation the discussion will turn on what is common to the
individuals concerned as group members, whereas individual differences and
subjective, personal feelings will often be filtered out. The conversation will
not remain a game of questions and answers between the interviewer and the
interviewee, but […] every now and then the researcher will recede into the
background as the group members start asking questions of each other,
discussing typical attitudes within the group and possibly beginning to argue
over their interpretations. The researcher will now be in a position to see,
hear and analyze aspects that do not surface in individual interviews: the
terms, concepts, perceptions and structures of argumentation within which
the group operates and thinks as a cultural group (Alasuutari, 1995, 92).

När det, som i min studie, gäller gruppintervjuer med arbetskamrater kan
således gemensamma etablerade förståelser av det egna arbetet förväntas
komma till uttryck.
Gruppintervjun eller samtalet kan förstås som meningsskapande praktik
och som en process där deltagarna tillsammans utbyter och skapar kunskap
(Koro-Ljungberg 2008, 430). I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär analysen av intervjuerna att se både på ”the whats of the content” och
”the hows of the production” (Koro-Ljungberg 2008, 431). I min analys av
intervjumaterialet gör jag en sådan dubbel läsning. Jag fokuserar både på
innehållet i det som sägs och hur det sägs.
Att tala om sina erfarenheter, till exempel i en forskningsintervju, är ett
sätt att presentera sig själv (Goffman 1959). Det innebär att jag analyserar
informanternas tal som social praktik. Ytterligare en utgångspunkt är därmed
att informanterna försöker presentera sig för mig som forskare, för tänkta
läsare av forskningsrapporten och för sig själva på ett sätt som skapar en för
dem acceptabel självbild (jfr Eriksson 2004). I ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv finns inga ”’unbiased’ statements or speaker positions”. Det finns
bara “situated speech that one can use as data when trying to make sense of
social and cultural phenomena” (Alasuutari 1994, 86).
Vad får jag då kunskap om genom gruppintervjuerna? Vad innebär det att
betrakta intervjuer som självpresentationer? Får jag bara kunskap om
informanternas presentationer eller kan jag även säga något om världen
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utanför intervjusituationen? 69 Min utgångspunkt är att det finns en koppling
där emellan. Informanternas tal i intervjuerna är färgat av kulturellt
väletablerade mönster som finns utanför intervjusituationen. De diskurser jag
spårar i intervjumaterialet finns inte bara i intervjusituationen utan även
utanför intervjuerna. Intervjugrupperna är utanför intervjusituationen väl
etablerade arbetsgrupper och jag antar därför att det finns stora likheter, men
ingen total överensstämmelse, mellan hur informanterna i intervjugruppen
respektive utredarna i arbetsgruppen interagerar (se vidare kapitel 7). Jag har
dessutom i de flesta fall tillgång till utredningstexter som jag kan spegla
analysen av intervjumaterialet mot. Jag menar således att jag kan säga något
både om arbetsgruppernas karaktäristiska, om var i läroprocessen gruppmedlemmarna befinner sig, och om vilka diskurser som finns tillgängliga för
dem. Genom en analys av intervjumaterialet och utredningstexterna är det
alltså möjligt att få en bild av informanternas praktik, inte bara i intervjusituationen utan även i deras vardag som utredare.

Analysprocessen
Analysprocessen började redan efter introduktionsmötet med arbetsgrupperna. Jag fick tidigt uppfattningen att grupperna visade upp olika
förhållningssätt till projektet och att de, när de tackade ja till att medverka i
studien, gick in med olika egna ”projekt”. En av grupperna satte mig på så
sätt tidigt på ”lärospåret”. Utredare från gruppen uttryckte tydligt att de såg
intervjun och deltagande i projektet som ett tillfälle att reflektera över sitt
arbete och att lära sig mer (jfr ovan). Detta gjorde att jag kom att intressera
mig för intervjusituationen som en läroprocess men även att jag började
fundera på utredarnas tillämpning av ny lagstiftning i sin praktik som en
läroprocess. Att integrera en ny diskurs i en arbetsgrupp skulle kunna
betraktas som lärande.
Jag har gjort tre olika slags analyser eller läsningar av materialet. Det
innebar tre olika analysprocesser. I den första behandlade jag materialet som
en helhet, inte gruppvis. Däremot är det viktigt att framhålla att materialet
består av utsagor gjorda i en gruppkontext, vilket har betydelse för analysen.
Utsagorna hade varit andra om de gjorts i individuella intervjuer. Nu är det
utsagor som är del av ett samtal mellan flera personer inklusive mig som
intervjuare. I denna första läsning fokuserade jag på innehållet, vad vi talar
om. Min fråga till materialet var vilka diskurser informanterna använder när
de talar om sin praktik. Syftet var att se om de diskurser om våld och barn
som jag beskriver i kapitel 1 används av informanterna och i så fall hur de
kommer till uttryck i intervjuerna. Mitt analysverktyg var här diskurs. Jag
försökte finna spår i mitt material av vissa redan bestämda diskurser.
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Jag menar att en sådan fråga kan ställas i alla intervjustudier men att den sällan explicitgörs
och diskuteras.
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I den andra analysen såg jag på materialet gruppvis. Fokus var på vad
som görs i intervjusituationen, hur interaktionen sker och hur grupperna
presenterar sig. Min fråga till materialet var vad som karakteriserar de olika
grupperna. När jag först läste igenom intervjuerna var det tydligt att gruppmedlemmarna förhöll sig till varandra på olika sätt i grupperna. I en grupp
framstod till exempel medlemmarna som bekräftande av varandra, de föll
varandra i talet. I en annan grupp ifrågasattes en medlem ständigt. I ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv framstod själva intervjusituationen och
den interaktion som pågick där som viktig att belysa. Hur presenterar man
sig i en forskningsintervju? Inspirerad av Goffman började jag betrakta intervjugrupperna som provisoriska ”presentationsteam” (”performance
team”) (Goffman 1959, 77 ff.), i vilka gruppmedlemmar presenterar sig
själva och gruppen på ett visst sätt (se vidare kapitel 7). Jag gick tillbaka till
intervjumaterialet och läste intervjuerna med begreppet presentationsteam
för ögonen. Vissa utsagor som jag i tidigare läsningar haft svårt att skapa
mening i fick nu en mening. Jag kunde formulera olika slags kännetecken för
grupperna. Genom att gå till litteratur om organisation och lärande, lärande i
arbetet och kollektivt lärande, kunde jag sedan relatera mina kännetecken till
tidigare forskning. Analysen av grupperna som presentationsteam redovisar
jag i kapitel 7. Texten är skriven efter den färdiga analysprocessen. Det är
resultatet av analysen som redovisas, inte analysprocessen. Den pendling
mellan material och teori som jag tar upp ovan är således inte synlig.
Den tredje analysen gjorde jag av materialet som helhet och gruppvis. Jag
tittade såväl på vad talet handlar om som hur man talar. I denna läsning var
min fråga till materialet om det kan säga mig något om lärande och läroprocess. Jag relaterade också intervju- och textmaterialet till hela den
kontakt- och samtalsprocess som beskrivs i detta kapitel: kontaktfas, två
gruppintervjuer med cirka två månaders mellanrum, kontakt för insamling av
utredningsrapporter samt uppföljningsfas. Detta är en process om sammanlagt cirka två år. Jag menar att jag på detta sätt har tillgång till en längre
process och kan säga något om förändring över tid. Därtill talar
informanterna om förändring och lärande i intervjuerna. De talar om sin egen
process och de talar om dåtid, nutid och framtid.
I detta tredje analyssteg började jag med att läsa materialet som helhet,
det vill säga inte gruppvis. Min inriktning låg på utsagor som kunde kopplas
till lärande. I läsningen framträdde teman som ”förbättringar av praktik”, ”ny
praktik”, ”lärande som görs direkt i intervjusituationen”, alla teman med
direkt koppling till lärande. Andra teman var ”misslyckande” och ”osäkerhet”. Flera informanter talade om situationer som framstod som misslyckanden. Hur skulle jag tolka det? Vilken ”funktion” hade sådana utsagor i
informanternas presentation av sig själva och gruppen? Kunde utsagor om
misslyckanden och osäkerhet tolkas som uttryck för förändring och lärande?
Jag började söka i litteraturen efter teorier om förändrings- och läroprocesser
på gruppnivå. Med hjälp av en modell för förändring, den ”transteoretiska”
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modellen (Prochaska och DiClemente 1983) kunde jag konkretisera
analysfrågorna och skapa en gemensam ram för dessa teman och utsagor.
Modellen är visserligen utvecklad för att begreppsliggöra beteendeförändringar på individnivå men är även användbar för analys av
förändrings- och läroprocesser på organisations- eller gruppnivå (Prochaska
et al 2001). Modellen beskriver, fritt tolkad, kollektiv förändring i olika steg:
”före begrundan” (”pre-contemplation”), ”begrundan” (”contemplation”),
”beredskap” (”preparation”), ”aktion” (”action”) och ”upprätthållande”
(”maintenance”) (Prochaska och DiClemente 1983). Under analysarbetet
började jag anpassa modellen till gruppnivå och till mitt område. Jag kunde
sedan utifrån de teman jag analyserat fram skapa kriterier för de olika stegen
i modellen. Därefter gjorde jag en andra läsning av materialet, nu gruppvis.
Syftet var att se om det med hjälp av kriterierna gick att placera in grupperna
i modellens olika steg. Skulle man kunna säga något om i vilket stadium av
en process av förändring och lärande som en viss grupp ”befann sig”? Denna
analys kan sägas mynna ut i en möjlig illustration av förändrings- och
läroprocesser. Man kan naturligtvis tänka sig andra förändringsmodeller men
med hjälp av ovanstående modell kunde jag skapa mening i mitt material (se
vidare kapitel 8). I slutkapitlet kopplar jag ihop ovan nämnda analyser.
Sammanfattningsvis kan de analysprocesser jag försökt redogöra för ovan
beskrivas som en pendling fram och tillbaka mellan läsning av intervjumaterialet och teoretiska studier, ett slags abduktiv metod (se t.ex. Ohlsson
1996, 45).

Etiska överväganden
Viktiga etiska överväganden inom studien har varit samtycke och anonymitet. Alla informanter har fått skriva under ett etikprotokoll som tar upp
dessa aspekter. Tidigare i detta kapitel har jag redogjort för rekryteringen av
informanter som en samtyckesprocess i flera steg. Det fanns flera tillfällen
att säga nej till medverkan i studien både som arbetsgrupp och som enskild
utredare. I informationsbrevet betonades att det var helt frivilligt att delta i
studien och att man kunde avbryta sin medverkan när som helst.
Innan jag började gruppintervjuerna ställde jag frågan till de närvarande
om jag kunde spela in hela gruppsamtalet (ingen nekade till det). När jag
hade transkriberat gruppintervjuerna skickade jag dem till deltagarna i
respektive intervjugrupp. Varje informant kunde läsa hela intervjun och hade
möjlighet att stryka, ändra, göra tillägg och förtydliga sina egna utsagor. I
etikprotokollet betonades att man som informant skulle vara uppmärksam på
och stryka sådan information som kunde göra det möjligt att identifiera
enskilda personer. De flesta ändringar och strykningar var av sådan karaktär.
Jag genomförde sedan alla de ändringar som informanterna ville göra.
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Gruppintervjuerna innebar att ett anonymitetsproblem kunde kringgås.
Det vill säga de svårigheter som kan uppstå om flera utredare på samma
plats intervjuas, kunde undvikas. Nu medverkade i samtliga fall (utom ett)
hela arbetsgruppen på enheten. I denna studie är därför inte det största
anonymitetsproblemet informanternas anonymitet inför varandra utan arbetsplatsens, det vill säga familjerättsenhetens anonymitet. Anledningen till det
är att jag även samlat in utredningsrapporter från enheterna som rör enskilda
personer. Informanterna ombads därför att upprätthålla anonymitetsskyddet
för gruppen som helhet. Som jag redan nämnt har jag gett informanterna
fingerade namn och utredningsrapporterna har anonymiserats. Det vill säga
uppgifter om namn, orter, tidpunkter med mera har jag tagit bort. Jag har
dessutom ändrat vissa uppgifter i de citat från intervjuerna och utredningstexterna som jag återger i texten för att det inte ska gå att känna igen
enskilda utredningsfall. Jag har till exempel bytt ut pojke/flicka mot barnet.
Av detta skäl har jag således inte fokuserat på om de barn som omtalas är
flickor eller pojkar. Detaljerade upplysningar om barnen eller deras föräldrar
har jag ändrat eller utelämnat. Detaljer i beskrivningar om vissa
(vålds)situationer har jag också ändrat. Jag har dock inte uteslutit sådan
information där den förekommer eftersom min tolkning är att våld är
”underkommunicerat” i intervjuerna. Våldet tenderar att försvinna i informanternas tal om olika fall och jag ser det som min uppgift att inte ytterligare bidra till osynliggörande av barns våldserfarenheter.
Ett annat etiskt dilemma, som gäller alla kvalitativa studier, är hur jag
som forskare presenterar och tolkar intervjumaterialet. Det kan vara
tolkningar som inte alls sammanfaller med informanternas egna förståelser.
Forskarens analysarbete innebär ju just att man inte stannar vid informantens/informanternas förståelse. Här måste forskarens ansvarstagande och
analytiska frihet balansera varandra (jfr Eriksson, K. 2003, 47).
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Del I Diskurser om barn, våld och risk

En central fråga i avhandlingen handlar om tillgängliga diskurser och byte av
diskurser på lokal arbetsgruppsnivå eller ”gräsrotsnivå”. Lokalt tillgängliga
diskurser måste dock ses i ett vidare sammanhang. Den lagstiftning vars
intentioner utredarna förväntas genomföra är präglad av en diskursordning
på övergripande politisk nivå. Mitt antagande är att förändring av lokala
diskurser är kopplad till förändring i övergripande politiska diskurser och
diskursordning. Den så kallade (ny)institutionalismen har till exempel visat
att det är lättare att införa en policyförändring som anknyter till mer
”överordnade idéer” (Johansson 2006, 27; jfr kapitel 1 ovan). Det går dock
inte att anta att en viss diskursordning som kan urskiljas på övergripande
nivå ser ut på samma sätt på lokal nivå. Någon fullständig överensstämmelse
mellan politisk nivå och organisationsnivå kan inte förutsättas. Sambandet är
en empirisk fråga som måste undersökas närmare. Det är dock en undersökning som ligger utanför denna avhandlings ram. I stället fokuserar jag på
arbetsgrupperna.
I det första kapitlet i denna del (kapitel 3) ger jag först en beskrivning av
diskursordningar på politisk nivå i historisk belysning. Därefter (kapitel 4 till
6) behandlar jag på arbetsgruppsnivå tillgängliga diskurser om barn samt om
våld och utsatthet. Beskrivningen av hur den offentliga politiken när det
gäller barn och våld har utvecklats bygger i stor utsträckning på
sekundärmaterial i form av andra forskares tidigare analyser av offentliga
dokument såsom riksdagsprotokoll, statliga utredningar, propositioner och
lagtexter. När det gäller nyare offentligt material som inte ingår i dessa
forskares studier har jag gjort egna analyser. Beskrivningen ska ses som en
bakgrund till analyserna av tillgängliga diskurser om våld och barn på lokal
arbetsgruppsnivå. Dessa analyser bygger på mina gruppintervjuer med
familjerättssekreterare samt i kapitel 6 även på utredningsrapporter.
Arbetsgruppsintervjuerna genomfördes som sagt under perioden hösten
2005 till hösten 2006. Det offentliga materialet går tillbaka till 1970-talet (i
vissa fall till 1920- och 30-talen) och fram till 2011. En del av det offentliga
materialet har således tillkommit efter genomförandet av intervjuerna.
Anledningen till att jag tagit med även senare material är främst att jag vill
göra beskrivningen av den offentliga utvecklingen så aktuell som möjligt.
Men också för att förändringar som genomfördes på politisk nivå efter 2005,
då jag påbörjade mina intervjuer, diskuterades offentligt under den period
intervjuerna pågick. Intervjupersonerna hade därför möjlighet att ta del av
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dessa diskussioner. Framför allt var det förslag och diskussioner inom det
område som är fokus för min avhandling, nämligen barn och våld, som var
på den politiska agendan. 2002 års Vårdnadskommitté hade i uppdrag att
utvärdera dels 1998 års reform om vårdnad, boende och umgänge, dels 1996
års reform om barns rätt att komma till tals. Vårdnadskommittén lade fram
sitt betänkande (SOU 2005:43) 1 juni 2005 och det var ute på remiss under
den tid jag gjorde mina intervjuer. Bland annat var flera kommuner
remissinstanser.
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Kapitel 3. Diskurser på politisk nivå

Hur har diskurser om barn respektive våld sett ut och förändrats under senare
decennier? I det här kapitlet står diskursordningar på politisk nivå i fokus
och jag ger dem en historisk belysning. Jag redogör för förändringar genom
att visa hur offentlig politik vad gäller barns rättigheter (barnpolitik)
respektive barn utsatta för pappas våld mot mamma (våldspolitik) har utvecklats. Det handlar om hur politiska intressen mobiliseras och hur lagstiftningen präglas av maktrelationer och har effekter på maktrelationer. En
viktig aspekt av politisk maktutövning är hur en fråga benämns och vem som
har problemformuleringsinitiativet. En benämning av ett socialt problem
innebär att vissa aspekter av problemet fokuseras och andra negligeras, vissa
åtgärder framstår som adekvata, andra inte (Rein och Schön 1993, 153).
”Hur en fråga definieras är avgörande för hur den ska hanteras […] och i
viss mån för vad som blir tänk- och sägbart i frågan” (Jacobsson 1997, 14; se
även Bacchi 1999; Enander 2008, 10-15).
Jag inleder med att diskutera den historiska utvecklingen i Sverige av
barnpolitiken, med fokus på vårdnad, boende och umgänge. Det efterföljande avsnittet handlar om våld och där har jag samlat de politiska områden som tidigare forskning visat har koppling till situationen för barn som
upplevt pappas våld mot mamma, det vill säga våld i nära relationer,
barnskyddspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik samt politikområdet skilsmässor och separationer samt vårdnad och umgänge (jfr figur 1, ovan).

Barnpolitik
Den svenska barnpolitiken i samband med frågor om vårdnad, boende och
umgänge belyses historiskt av bland annat Singer (2000) och Dahlstrand
(2004) i deras rättsvetenskapliga avhandlingar. Detta avsnitt bygger i stor
utsträckning på deras arbeten. Jag har också tagit del av offentliga utredningar och propositioner som har presenterats från år 1977 och framåt inom
politikområdet barns rättigheter. Vare sig offentliga utredningar inom
området eller de ovan nämnda studierna har fokus på frågan om våld.
Politikområdena våld i nära relationer och barns rättigheter tycks behandlas
skilda från varandra.
Min ingång till politikområdet barns rättigheter är hur synen på barn,
särskilt barns bästa och barns delaktighet förändras över tid. Kommer det
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dubbla perspektivet på barn som både inkompetenta och kompetenta till
uttryck? Finns det uttryck för både omsorgs- och delaktighetsdiskurserna och
i så fall hur?
Innan jag går in på den svenska politiken tar jag nedan kort upp hur
politikområdet barn har etablerats internationellt med FN:s barnkonvention.
De centrala frågorna på politikområdet handlar om ”barnets rätt till skydd
och omsorg samt barnets rätt att agera som en självständig individ” (Bartley
1998, 238). I ett internationellt perspektiv framställs dagens barnpolitik som
resultatet av bland annat FN:s barnkonvention 1989. Konventionen formulerades inom FN:s kommission för mänskliga rättigheter och fokuserar på
rättigheter och behov för alla barn (Therborn 1996). Enligt Therborn är
1970-talets feminism och dess dekonstruktion av ”familjen”, en viktig förutsättning för en barnpolitik. Barnet måste träda fram ur ”´familjens´ skugga”
och ses som en individ med egna rättigheter (Therborn 1996, 36). Therborn
menar att feminismens underminering av den patriarkala familjen innebär en
individualisering av kvinnan men även öppnar upp för frågan om barnets
rättigheter och barnet som egen individ (Therborn 1996, 36). Näsman
diskuterar hur staten förhåller sig till barn som individer och menar att barn
historiskt sett bara är i början av en individualiseringsprocess, i vilken män
redan har en given position och kvinnor är på god väg att få en (Näsman
1994, 167).
”Konventionsbarnet” konstrueras både som ett objekt i behov av skydd
och omsorg och som ett subjekt (Bartley 1998, 67). I artikel 3 i FN:s barnkonvention stadgas att ”[v]id alla åtgärder som rör barn […] skall barnets
bästa komma i främsta rummet”. Barnet ska vidare ”tillförsäkras sådant
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd” (FN:s konvention
om barnets rättigheter, 1989; se Bartley 1998, 243). I artikel 12, första och
andra stycket slås barnets rätt till delaktighet fast:
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden
som rör barnet (FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12; se Bartley 1998, 246247).

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 men den utgör ingen svensk
lag. I lagar som socialtjänstlagen och föräldrabalken finns dock liknande
rättigheter inskrivna. Det var främst artikel 12 om barns delaktighet som
enligt Singer fick betydelse för svensk rätt. Däremot stämde omsorgsperspektivet på barnets bästa, enligt artikel 3, väl överens med den syn som
sedan länge redan fanns i den svenska lagstiftningen (Singer 2000, 95). När
det gäller utvecklingen sedan 1970-talet i Sverige av omsorgs- respektive
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delaktighetsdiskursen är tendensen att barnets rätt att komma till tals i frågor
som rör barnet får allt större betoning. Delaktighetsdiskursen får alltså ett allt
starkare genomslag i de offentliga dokumenten.
Dahlstrand (2004) menar att den statliga Utredningen om barnens rätt
(SOU 1979:63) som tillsattes 1977 är början till en reformering av svensk
familjerättslig lagstiftning (Dahlstrand 2004, 33).70 Även Singer (2000)
framhåller utredningens betydelse och menar att i den framträder både ett
”kompetensorienterat synsätt” (delaktighetsdiskursen) och ett ”behovsorienterat synsätt” (omsorgsdiskursen) på barn (Singer 2000, 83). Det
sistnämnda synsättet är dock mest framträdande och Singer pekar på de
grundläggande behov som man i utredningen anser att barn har rätt att få
tillgodosedda. Bland dessa anges behov av ”omvårdnad och skydd”, ”ett
stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar”, behov av att ”få påverka sin
situation” samt ”behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa
är i konflikt med varandra” (Singer 2000, 75; SOU 1979:63, 56). Denna
behovsorientering utmärker den fortsatta lagstiftningen på området vårdnad,
boende och umgänge. Det är ”barnets behov” som blir avgörande för vad
som är ”barnets bästa” (Singer 2000, 76).71 Framför allt är det barnets behov
av båda föräldrarna som kommer att ligga till grund för de reformer av
lagstiftningen som innebär ökad användning av gemensam vårdnad (Singer
2000, 76).72
När det gäller barns delaktighet menar Singer att utredningen innehåller
förslag om att ”barn borde tillerkännas ett större mått av självbestämmande”
(Singer 2000, 75, 81). Ett kompetensorienterat synsätt (delaktighetsdiskursen) kommer här till uttryck. I denna fråga har utredarna dock, enligt
Singer, ”en kluven inställning” (Singer 2000, 83). Utredarna hävdar visserligen att barnets vilja är betydelsefull, men bara om den ”stämmer överens
med de vuxnas bedömning av vad barnets behov är” och ”så länge barnet
beslutar på samma sätt som de vuxna skulle ha gjort” (Singer 2000, 83).
Utredningen lägger också fram ett förslag om talerätt73 i domstolen för
barn i vårdnadsfrågor. Barnet skulle enligt förslaget få en ”särskild ställföreträdare, ett ’barnombud’” (Singer 2000, 84). Förslaget genomförs dock
inte. Enligt Singer visade det sig att ”tiden inte var mogen” för ett sådant
förslag (Singer 2000, 81). Frågan om talerätt har därefter blivit föremål för
flera utredningar men är ännu inte lag i Sverige (Kaldal 2010, 127, 136).
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Utredningen föreslår i sitt första delbetänkande Barnens rätt I. Om förbud mot aga (SOU
1978:10) att ett uttryckligt förbud mot aga ska föras in i föräldrabalken, vilket också görs 1
juli 1979. I ett andra delbetänkande, Barnets rätt 2. Om föräldraansvar mm. (SOU 1979:63)
lämnar utredningen förslag till omfattande förändringar i reglerna om vårdnad och umgänge.
71
För en diskussion av begreppet ”barnets bästa” se Singer (2000, 89-92).
72
Dahlstrand pekar på att det till en början inte handlade om barnets rättigheter ”utan mer
tanken om rättvisa och jämställdhet mellan föräldrarna” (Dahlstrand 2004, 33 med referens
till Holmberg och Håkansson (2000) i bilaga 4, SOU 2000:77).
73
Talerätt, se not 23.
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I slutet av 1970-talet fanns således tankar om att stärka barnets rättigheter
och delaktighet. Det behovsorienterade synsättet - omsorgsdiskursen – dominerade dock enligt Singer utredningen om barnens rätt (Singer 2000, 83).
Först 1996 infördes i föräldrabalken bestämmelser om barns rätt att komma
till tals i mål och utredningar om vårdnad och umgänge. Då skrevs det dels
in i lagen att ”[v]id bedömningen av frågor om vårdnad skall rätten ta hänsyn
till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad” (SFS: FB 6
kap. 10d§). Dels gjordes ett tillägg i paragraf 19: ”Den som verkställer en
vårdnadsutredning skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets
inställning och redovisa den för rätten” (SFS: FB 6 kap. 19§; se Prop.
1994/95:224, 6-7). Syftet var att ”skapa garantier för att barn får komma till
tals” (Prop. 1994/95:224, 1). En undersökning hade nämligen visat att vårdnads-, boende- och umgängesutredare ofta bara träffade barnet vid något enstaka tillfälle eller inte alls och att barnet och dess behov beskrevs knapphändigt (Prop. 1994/95:224, 17).
I uppdraget till 2002 års Vårdnadskommitté (SOU 2005:43) ingick att
undersöka hur domstolar och socialnämnder tillämpade bestämmelserna om
barns rätt att komma till tals från år 1996 (med ändringar från 1998). Av
kommitténs undersökningar framgår att ”barnets inställning numera som
regel redovisas i vårdnadsutredningar, i vart fall från det att barnet är 6-7 år
gammalt” (SOU 2005:43, 210). Utredarna framhåller att även mindre barn
måste få komma till tals (SOU 2005:43, 214). Kommittén visar också att
barns inställning i många fall inte redovisas i domstolarnas domar och att
viljan, när den redovisas, inte alltid följs. Enligt kommittén finns det ”en
tendens hos domstolarna att ställa alltför stora krav på att barnet ska ha
uttryckt en bestämd uppfattning för att dess inställning skall beaktas” (SOU
2005:43, 212). Istället menar kommittén att ”även om barnet inte ger uttryck
för en bestämd uppfattning av detta slag måste ändå barnets synpunkter, om
sådana lämnas, beaktas” (SOU 2005:43, 212).
I den efterföljande propositionen sägs att betydelsen av barnets bästa bör
komma till klarare uttryck i lagtexten (Prop. 2005/06:99, 40). I föräldrabalken skrivs in att avgöranden om vårdnad, boende och umgänge enbart ska
ske enligt barnets bästa. Författningskommentaren till vad som anses vara
”barnets bästa” är nu klart präglad av delaktighetsdiskursen. Där står: ”[b]arn
skall behandlas som kompetenta och resursstarka individer med rätt till
delaktighet i alla beslut som rör dem” (SOU 2005:43, 366). Det kompetenta
aktörsbarnet träder fram.
En av de senaste utredningarna som tar upp barns rätt att komma till tals
är Beslutanderätt vid gemensam vårdnad (SOU 2007:52). Relevant här är
främst ett förslag om att samtal med barn ska få genomföras enskilt av
socialtjänsten utan vårdnadshavarens samtycke. Utredarna föreslår att
möjligheten att tala med barn utan vårdnadshavares samtycke och i enrum
ska gälla i samtliga utredningar enligt socialtjänstlagen som rör barn, samt i
utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Enligt propositionen är
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regeringens uppfattning att möjligheten bör finnas vid barnavårdsutredningar
men att det inte finns behov av att införa möjligheten vid familjerättens
vårdnadsutredningar. I sådana utredningar menar man att det sällan ”torde
[…] ligga i föräldrarnas intresse att motsätta sig att den som verkställer
utredningen talar med barnet” (Prop. 2009/10:192, 18).
En situation där barnet är vittne till våld eller själv utsatt för våld
diskuteras inte i detta sammanhang, varken i utredningen eller i
propositionen. Det finns dock exempel från andra texter där vikten av att
utsatta barn får komma till tals framhävs. I betänkandet Lag om stöd och
skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68) tar utredarna upp samma
förslag om att samtal med barn ska få genomföras enskilt utan vårdnadshavarens samtycke. Utredarna menar att det är ett angeläget förslag för den
sociala barn- och ungdomsvården eftersom ”[d]en föreslagna bestämmelsen
syftar till att underlätta för barn att berätta om utsatthet i en svår
familjesituation” (SOU 2009:68, 29). Detta är ett av få tillfällen i ett offentligt utredningssammanhang då barns utsatthet och barns möjlighet att
komma till tals kopplas samman.
Ett annat exempel finns i betänkandet från Kommittén mot barnmisshandel. Där behandlas hälso- och sjukvården och utredarna menar att ”en
grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna berätta om eventuella
övergrepp” är att ”den läkare som undersöker ett barns skador också tar sig
tid att samtala med barnet – gärna i enrum när detta bedöms lämpligt och
möjligt” (SOU 2001:72, 269). Utredarna konstaterar att:
[en] bestämmelse som ger barnet en egen rätt att komma till tals är därmed
mycket viktig för de barn och ungdomar som är utsatta för misshandel (SOU
2001:72, 269).

Ytterligare ett exempel är handläggningssystemet Barns behov i centrum
(BBIC) inom den sociala barnavården.
När det gäller den sociala barnavården och hälso- och sjukvården finns
således en viss uppmärksamhet på barns utsatthet och möjlighet att komma
till tals om sin utsatthet. Det tycks dock inte gälla i familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Våldspolitik
Vilka förståelser av våld och barns utsatthet präglar då den offentliga
politiken under de senaste decennierna? Vilka spår sätter förståelserna i
lagstiftningen? Jag följer här i stort sett de analyser som Wendt Höjer (2002)
och Eriksson, M. (2003; 2007) tidigare har gjort av den offentliga politiken
på våldsområdet under 1900-talet och början av 2000-talet. Med hjälp av
deras studier har jag gått igenom de mest centrala offentliga dokumenten på
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området samt kompletterat med egen analys av nyare offentligt material.
Wendt Höjer (2002) behandlar i sin avhandling politikområdet våld i nära
relationer under perioden 1930-tal fram till och med 1990-tal.74 Eriksson, M.
(2003; 2007) analyserar politikområdena våld i nära relationer, stöd och
behandling, barnskyddspolitiken och politikområdet skilsmässor och separationer samt vårdnad och umgänge. Den första studien sträcker sig fram till
2002 och den senare till 2006.

Politikområdet våld i nära relationer
Könsvåldsdiskursen blev en officiell diskurs i svensk politik i mitten av
1990-talet. Diskursen bröt med rådande förståelser av våld (Eriksson, M.
2003, 76-80; Wendt Höjer 2002, 155). Wendt Höjer analyserar hur frågan
om våld i nära relationer blir en fråga i den offentliga politiken och hur
problemet formuleras. Frågan kommer på den politiska dagordningen under
1930-talet. Problemet formuleras då främst som ”hustrumisshandel” eller
”misshandel i hemmet” och våldet framställs som ”bagatellartat, som en
normal följd av ett gräl, eller som en naturlig del av könsrelationerna, även
vid samlag” (Wendt Höjer 2002, 52, 76). Kvinnan och mannen kan även
framställas som ”jämstarka parter, som i sitt dagliga stret gnabbas med
varandra […]” (Wendt Höjer 2002, 56). Det grova upprepade våldet kräver
dock, enligt Wendt Höjer, andra förklaringsmodeller. De vanligaste förklaringarna är att hänvisa till mannens alkoholpåverkan eller till ett sjukligt
beteende (Wendt Höjer 2002, 76-77). Barnens situation betraktas i ett nationellt framtidsperspektiv där dåliga uppväxtförhållanden med bland annat
våld i hemmet ses som en ”fara för nationens framtida väl och ve” (Wendt
Höjer 2002, 62).
När våldet i slutet av 70-talet mer tydligt blir en politisk fråga är det som
problemet ”kvinnomisshandel” (Wendt Höjer 2002, 111). Misshandel betraktas som ett brott och lagen reformeras så att våld i hemmet faller under
allmänt åtal (Wendt Höjer 2002, 90, 92). Våldet formuleras vid denna tid
även som ett socialt problem och som ”familjevåld”. En tydlig tendens är
också att våldsfrågan psykologiseras (Wendt Höjer 2002, 100, 105-107).
Genom kvinnojourerna och feministiska forskare växer i Sverige i början
av 1980-talet ett kritiskt feministiskt perspektiv på våld fram.75 Perspektivet
fokuserar kön och makt och våldet ses som en följd av och som en förutsättning för den ojämlika maktrelationen mellan könen (Wendt Höjer 2002,
175-176). Perspektivet förblir marginellt fram till 1990-talet då det, enligt
Wendt Höjer (2002, 155), blir regeringens officiella hållning. I Kvinnovålds74

Wendt Höjer behandlar även frågan om våldtäkt.
Redan på 1970-talet formulerades ett kritiskt feministiskt perspektiv på våld i heterosexuella parrelationer av bland annat Dobash och Dobash (1970). På 1980-talet publicerades
verk inom området av bland andra Kelly (1988) och Lundgren (1985, 1989).
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kommissionens betänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60) formuleras våldet
som mäns våld mot kvinnor och ses i ett maktperspektiv, vilket Wendt Höjer
tolkar som ”en radikalisering av den offentliga politiken kring våld” (Wendt
Höjer 2002, 155; se även SOU 2004:121). Könsperspektivet får genomslag i
lagstiftningen genom ett nytt brott, kvinnofridsbrottet (grov kvinnofridskränkning, SFS: BrB 4 kap. 4a§; Wendt Höjer 2002, 161-166).76 Wendt
Höjer lägger inte fokus på barnens situation. I betänkandet Kvinnofrid uppmärksammas dock barnens utsatthet som ”barn i misshandelsmiljöer” och
barnen omtalas som ”barn till kvinnor som misshandlas” (SOU: 1995:60,
363-375). För en analys av betänkandet hänvisar jag till Eriksson, M. 2003,
77-80).
Denna genomgång visar således att under slutet av 1990-talet etableras ett
könsmaktsperspektiv på våld i nära relationer och barnen till våldsutsatta
kvinnor börjar synliggöras. Könsvåldsdiskursen blir en officiell diskurs vid
sidan av andra diskurser om våld. Värt att uppmärksamma är att de könsneutrala förståelser av våld som präglar diskursen på 1930-talet fortfarande
på 2000-talet är en del av familjerättsdiskursen. I den dåvarande diskursen
liksom i dagens familjerättsdiskurs blir våld ”bråk” mellan jämstarka parter.
Även 1930-talets förklaringar till våld som har med social avvikelse att göra,
som alkoholism, kriminalitet och psykisk sjukdom, finns kvar såväl i dagens
behandlingsdiskurs som i barnskyddsdiskursen.
Det första decenniet av 2000-talet innebär fortsatta förändringar inom
politikområdet våld i nära relationer. Det är främst två frågor som blir
föremål för ny lagstiftning. Den ena rör besöksförbud i syfte att skydda
personer som utsätts för hot och förföljelse och den behandlas i Stalkingutredningen (SOU 2008:81).77 Den andra frågan handlar om att barn som
”bevittnat våld” mot en ”närstående” definieras som brottsoffer. Frågan
behandlas i regeringens skrivelse Barnen i brottets skugga (Ds 2004:56).
Den första frågan tar jag upp här medan den andra diskuteras i följande
avsnitt om barnskyddspolitik.
Frågan om besöksförbud var inte ny när den aktualiserades i början av
2000-talet. Den hade behandlats i flera utredningar före Stalkingutredningen.
Lagen om besöksförbud tillkom redan 1988. Jag tar här upp Stalkingutredningen för att det är en av de senaste utredningarna på poliitikområdet
våld i nära relationer och därför intressant när det gäller att belysa eventuella
förändringar i dels hur barnen omtalas och synliggörs, dels i huruvida könsvåldsdiskursen kommer till uttryck och i så fall hur.
Som bakgrund till Stalkingutredningen kan sägas att lagen om besöksförbud främst är inriktad på vuxna personer. I ett par utredningar som
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Wendt Höjer analyserar hur formuleringen av brottet förändras från den ursprungliga i
utredningen Kvinnofrid (SOU 1995:60) till den rådande formuleringen (Lag 1999:845).
77
Stalking kan motsvaras av den svenska termen systematisk förföljelse (SOU 2008:81, 62).
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föregått Stalkingutredningen berörs dock även barnens situation. I Brottsofferutredningen (SOU 1998:40) tas barnens situation upp i samband med
besöksförbud och man föreslår att i fall då ”parterna” har gemensamma barn
ska socialnämnden underrättas om beslut om besöksförbud. Syftet med
informationen är enligt utredaren att ”hjälpa föräldrarna när det gäller
kontakten med barnen”. Syftet tycks inte främst vara att utreda riskerna för
barnet med umgänge när det finns besöksförbud utan snarare att socialnämnden bör underlätta för den förälder som har tilldömts besöksförbud att
träffa barnen (SOU 1998:40, 104, 106). I denna utredning tycks inte könsvåldsdiskursen från Kvinnovåldskommissionens betänkande komma till
uttryck. I ett betänkande från Personsäkerhetsutredningen tas dock frågan
om besöksförbud upp på nytt (SOU 2002:71). Eriksson konstaterar att i den
utredningen får kvinnomisshandelsdiskursen (eller könsvåldsdiskursen) ett
tydligt genomslag. Diskursen förskjuts också i riktning mot att tala om mäns
våld mot barn men även om fäders våld mot barn (Eriksson, M. 2003, 326327). Barnen blir således synliga som offer och papporna, inte bara männen,
synliggörs som förövare.
Stalkingutredningen tillsattes 2006 för att behandla systematiska förföljelser. Uppdraget var bland annat att belysa hur lagen om besöksförbud
tillämpas och att ”utreda vilka skyddsåtgärder som är lämpligast för att
förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse” (SOU
2008:81, 3). Med hänvisning till en undersökning av Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) klargör utredaren att dessa personer/offer till övervägande delen
är kvinnor som trakasseras av tidigare (manliga) partners (SOU 2008:81,
61).78 Inga uppgifter finns om hur många barn som berörs. Sammanfattningsvis konstaterar utredaren att:
[t]rots olika skyddsinsatser från samhället finns det brottsoffer som vid
upprepade tillfällen utsätts för förföljelse, trakasserier, hot och våld av en
partner eller tidigare partner. Dessa brottsoffer måste ständigt leva med en
rädsla för att bli utsatta för allvarliga brott. I stor utsträckning är det kvinnor
som lever med rädslan att män som de har eller tidigare har haft en relation
med inte respekterar deras rätt att få leva ett liv utan mannen och utan att
utsättas för trakasserier, hot och våld (SOU 2008:81, 146).

Kvinnan som brottsoffer uppmärksammas således här. En könad våldsförståelse kommer till uttryck i utredningen och i vissa avseenden knyter den
an till Kvinnovåldskommissionens förslag. Bland annat utformas förslaget
till den nya lagen om ”systematisk förföljelse” efter modell från (kvinno)fridskränkningslagstiftningen. Brottet ”olaga förföljelse” införs i brottsbalken.
78
Enligt BRÅ är 75% av offren för hot och förföljelse kvinnor (BRÅ 2006:3, 29). Drygt 70%
av personerna som ansöker om besöksförbud är kvinnor (eller anhörig till en kvinna) och
förbudet gäller en man som kvinnorna har eller har haft en nära relation till (BRÅ 2003:2, 8).
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Barnen är dock relativt osynliga i Stalkingutredningen. I citatet ovan är
det kvinnor som omtalas som brottsoffer som ”vid upprepade tillfällen utsätts för förföljelse, trakasserier, hot och våld av en partner eller tidigare
partner”. Det går dock att även i Stalkingutredningen finna spår av den
utveckling av könsvåldsdiskursen som Eriksson ser i Personsäkerhetsutredningens betänkande, det vill säga att barn synliggörs som offer och
pappors våld benämns (Eriksson, M. 2003, 326-328). Vissa delar av Stalkingutredningen kan tolkas som att den bär spår av en diskurs om pappors
våld mot mammor och inte bara aktualiserar en diskurs om mäns våld mot
kvinnor eller våld av en ”partner eller tidigare partner”. Diskursbytet sker
genom att utredaren ”kommunicerar” med en utredning inom ett annat
område, Utredningen om beslutanderätt vid gemensam vårdnad mm. (SOU
2007:52). Utredarens referens till den utredningen för in barnet och dess
relation till föräldrarna i sammanhanget. I vårdnadslagstiftningens logik
finns ”vårdnadshavare” men också ”förälder”. I besöksförbudslagstiftningen
finns ”förbudsperson”, den person skyddsåtgärderna riktas mot. I citatet
nedan kopplas vårdnadslagstiftningens ”förälder” ihop med Stalkingutredningens ”förbudsperson” och blir till ”den förälder skyddsåtgärderna
riktas mot” och senare i citatet till ”den hotande föräldern”. Genom utredarens beskrivning av att det i stor utsträckning är kvinnor som är utsatta för
förföljelse av sina manliga partners, framträder nu indirekt ”den hotande
föräldern” som en ”hotande pappa”.
Att ge en av vårdnadshavarna beslutanderätt i vissa frågor som gäller barnet
kan innebära att en vårdnadstvist inte blir nödvändig. Detta kan i sin tur leda
till att barnet och den förälder som skyddsåtgärderna riktas mot har bättre
möjligheter att etablera en normal relation i framtiden […] ofta är [det]
mycket svårt för barnet och den hotande föräldern att bygga upp en relation
senare i livet, även om föräldern aldrig har utsatt barnet för något brott (SOU
2008:81, 178, min kursivering).

En våldsam eller hotande pappa kan således framträda när barn och föräldrar
blir synliga i en könad våldsdiskurs (jfr Eriksson 2010b).
I utredningen Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65) innebär i stället användningen av ett
barnperspektiv att mammor och pappor blir synliga som offer respektive
förövare. I direktiven till utredningen slås fast att ”utredaren skall […] i sitt
arbete beakta ett könsmaktsperspektiv” (SOU 2006:65, 283).79 Följande citat
ur texten är exempel på hur detta perspektiv, eller med min benämning könsvåldsdiskursen, kommer till uttryck i utredningen. Utredarna har i texten
79

Utredarna för en diskussion kring könsmaktsperspektivet och menar att de kommer att
använda en s.k. ekologisk eller holistisk modell med hänvisning till WHO. Könsmaktsperspektivet ses som en nödvändig grund att stå på men ”det behövs ytterligare förståelser”.
(SOU 2006:65, 64). För en kritik av denna modell som ”ett allt och intet perspektiv”, se SOU
2004:121.
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som föregår citatet talat om barnens situation och säger att barnen inte bara
blir utsatta för det fysiska våldet mot mamman:
utan också för det förtryck och den kontroll som inte sällan utgör bakgrund
till våldet. Barnen upplever den skräck mamman känner och det ojämlika
förhållandet mellan den som slår och den som blir slagen (SOU 2006:65, 96).

I citatet talas uttryckligen om förtryck, kontroll och ojämlika förhållanden.
Det är en förståelse av våldet som kan kopplas till könsvåldsdiskursen.
I betänkandet diskuteras barnens situation relativt ingående. Man beskriver till exempel hur barnet upplever våldet mot sin mamma. Utredarna
presenterar detta ordval som en perspektivförskjutning genom att citera
Arnell och Ekbom (1999):”Sett genom ett barns ögon borde kvinnomisshandel översättas till mamma-misshandel” (SOU 2006:65, 94). Barnperspektivet innebär således att mamman blir synlig. Nedanstående citat är
exempel på det. Där används genomgående benämningen mamma och inte
kvinna. Citatet är hämtat från ett stycke i texten där utredarna motiverar
varför de vill ersätta ”barn som bevittnat våld” med ”barn som upplevt våld”.
För det första är det inte alltid så att barnet faktiskt ser våldet. Barnen kan
befinna sig i ett rum intill och höra våldet eller se våldets konsekvenser i
form av synliga skador på mamman – situationer som kan vara väl så
uppslitande. För det andra kan barnet själv vara involverat: Barnet kan
tvingas att delta i våldet och övergreppen på mamman på olika sätt. Barnet
kan också avsiktligt eller oavsiktligt bli skadat: Barnet kan gå emellan och
försöka skydda mamman och i detta sammanhang själv komma till skada.
Mindre barn kan komma till skada om mamman blir slagen då hon håller
detta i famnen. Man kan vidare säga att det är en psykologisk omöjlighet att
vara ”utanförstående betraktare” (dvs. vittne) till händelser som är en del av
ens egen livsmiljö. Barnen är snarare deltagande vittnen i en situation de
själva inte valt eller ansvarar för (SOU 2006: 65, 95-96, min kursivering).80

I detta citat är det endast offren, mamman och barnet som benämns. I en
fortsatt beskrivning av barnens situation talar utredarna också om förövaren/
pappan:
Efterdyningarna av våldet kan innebära att ta hand om en skadad mamma, att
förhålla sig till den pappa eller styvpappa som utövat våld […] (SOU
2006:65, 97, min kursivering).

Citaten ger, menar jag, inte bara uttryck för ett barnperspektiv utan kan ses
som tecken på den förskjutning inom könsvåldsdiskursen som innebär att
man kan tala om pappor som förövare. I detta fall tycks det bli möjligt
genom att ett barnperspektiv används. Den förskjutning i kvinnomisshan80

Utredarna hänvisar i sin motivering till flera forskare inom området. Bland annat ges en
refererens till Hydéns utveckling av begreppet ”delaktiga vittnen”(Hydén 1995, 162).
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dels- eller könsvåldsdiskursen som Eriksson identifierar kan således ses även
i senare utredningar (jfr Eriksson, M. 2003, 326-328; 2010b).
Förskjutningen i diskursen tycks dock inte vara helt etablerad. I regeringens proposition i frågan (Prop. 2006/07:38) talas genomgående om
”mäns våld mot kvinnor”, ”våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat
våld” samt ”barn som bevittnar våld av eller mot närstående vuxna”. Inte
heller i regeringens senare Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
(Skr. 2007/08:39) finns uttryck för förskjutningen i diskursen. I skrivelsen
beskrivs ett antal åtgärder som planeras för att utveckla socialtjänstens arbete
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Skr. 2007/08:39).
Bakgrunden är, säger man, att ”[b]arn drabbas särskilt hårt av mäns våld mot
kvinnor i hemmet”. Man hänvisar till uppgifter från Rädda Barnen om att det
finns mellan 100 000 och 190 000 barn i Sverige som bevittnar och därmed
upplever våld i hemmet (Skr. 2007/08:39, 9). I handlingsplanen finns således
barn som ”bevittnat” och ”upplevt våld i hemmet” och som drabbas av
”mäns våld mot kvinnor”. Det är en könad diskurs som används men barnperspektivet på våldet har försvunnit eller man kan kanske säga att pappas
våld har försvunnit.
I detta avsnitt har jag inte haft utrymme att gå in på hur olika förslag till
förändringar av den offentliga politiken kommit till. En tolkning är dock att
den offentliga politiken i Sverige på området våld i nära relationer sedan
1990-talet i hög grad har formats av feministisk våldsforskning och frivilligorganisationer, framför allt kvinnojourerna (jfr Eriksson 2007, 216-217).
Fokus låg länge på den våldsutsatta kvinnan. Frågan om barnens situation
uppmärksammades senare och drevs då främst av de ideella kvinnojourerna
och deras riksorganisationer ROKS och SKR.81 Rädda Barnen hade redan i
slutet av 1990-talet på sin agenda att barn som bevittnat våld skulle betraktas
som brottsoffer (Eriksson 2010a). Även en myndighet som Barnombudsmannen (BO) har arbetat för att uppmärksamma situationen för barn som
upplevt våld (se Barnombudsmannen 2005).

Barnskyddspolitik
Politiken på området barnskydd handlar om statens ingripanden när barn far
illa. I Sverige infördes i början av 1900-talet en särskild lagstiftning på området. Den kritiserades snart för att ”den inte gav något skydd för barn som
misshandlades i hemmet” (SOU 2009:68, 107). Först med 1924 års barnavårdslag kunde staten ingripa ”om barnet var utsatt för misshandel eller vanvård eller när det förekom brister i barnets uppfostran” (SOU 2009:68, 107).
81
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Sveriges
kvinnojourers riksförbund (SKR).
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Våld som aga blev förbjudet enligt lag 1979 (SOU 1998:31). 1998 tillsattes
Kommittén mot barnmisshandel. Bakgrunden angavs vara att frågor om
barnmisshandel varit på den politiska agendan under de senaste åren, såväl i
riksdagsmotioner som i debattinlägg från bland annat Barnombudsmannen
och barnrättsorganisationer. BRÅ hade visat att antalet barnmisshandelsfall
hade ökat hos polisen (SOU 2001:72, 21).
I betänkandet från Kommittén mot barnmisshandel talar man även om
”barn som bevittnat våld” och ”barn i familjevåld” och utredarna menar att
dessa barn inte har uppmärksammats tillräckligt. För en närmare analys av
betänkandet hänvisar jag till Eriksson, M. (2003, 90-92) som sammanfattningsvis konstaterar att barns utsatthet där kopplas till ”riskmiljöer” och
”riskgrupper”. Det gäller även barn som ”bevittnat våld”. Det är dock inte
pappan som framstår som problemet utan snarare ”våldet i närmiljön” eller
våldet ”mellan föräldrarna”. Båda föräldrarna kan dessutom ses som ansvariga för psykisk misshandel av ett barn som bevittnar våld (Eriksson, M.
2003, 91-92). I utredningen könas således inte våldet.
Könsvåldsdiskursen får dock ett visst genomslag på politikområdet
barnskydd. I regeringens skrivelse Barnen i brottets skugga omtalas utsatta
barn även som ”barn som bevittnar mäns våld mot kvinnor eller annat våld
eller andra övergrepp som begås av eller mot närstående vuxna” (Ds
2004:56, 37). Skrivelsen handlar om hur skydd för barn som upplever våld
ska förbättras. De förslag som lades fram ledde till att barn som bevittnat
våld mot ”en närstående person” definieras som brottsoffer. Grunden till det
är att barn som bevittnat våld ses som utsatta för psykiskt våld (se nedan).
De har därmed rätt till brottsskadeersättning och sedan 15 november 2006
har brottsskadelagen följande tillägg:
Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit
ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en
närstående person (SFS: brottsskadelagen 4a§; Ds 2004:56, 13).

Dessutom fick socialtjänstlagen ett tillägg om att ”barn som bevittnat våld
eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och
kan vara i behov av stöd och hjälp” (SFS: SoL 5 kap. 11§; Ds 2004:56, 19).
Även om barn som ”bevittnar” våld nu definieras som brottsoffer så är det
dock fortfarande inte kriminellt att utsätta barn att bli vittne till våld. I
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) menade man att barn som är
vittne till våld är utsatta för psykisk misshandel och man diskuterade om det
borde kriminaliseras. Kommittén valde dock att inte föreslå ytterligare
kriminalisering av psykiskt våld. Istället infördes på förslag av kommittén en
särskild straffskärpningsgrund i brottbalken (SOU 2001:72, 335). Där står att
som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska:
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särskilt beaktas …]om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos
ett barn i dess förhållande till en närstående person (SFS:BrB 29 kap. 2§).

Den senaste statliga utredningen på politikområdet barnskydd är Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68).82 Uppdraget var att se över bestämmelserna i den rådande lagstiftningen och lämna förslag till förändringar. Bland
annat lämnas förslag om skärpning av anmälningsskyldigheten. Anmälan ska
nu göras när ”den anmälningsskyldige ’misstänker att ett barn far illa’”
(SOU 2009:68, 26, min kursivering). Som målgrupp för den sociala barnoch ungdomsvården anges ”barn och unga som far illa”. I målgruppen ingår,
förutom barn som ”far illa av sitt eget beteende”, barn som ”i hemmet utsätts
för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller
psykisk försummelse eller som har allvarliga relationsproblem i förhållande
till sin familj” (SOU 2009:68, 24-25). I denna uppräkning nämns inte
uttryckligen barn som upplever pappas våld mot mamma (eller annan
närstående). Denna målgrupp skulle dock kunna ingå i gruppen barn som i
hemmet utsätts för psykiskt våld. En sådan tolkning tycks även vara
utredarnas förståelse, Längre fram i texten skriver de att ”[b]arn som
upplever våld i hemmet är exempel på barn som är utsatta för psykiskt våld”
(SOU 2009:68, 230). I ett annat sammanhang tar utredarna dock explicit upp
”barn som bevittnar våld”, nämligen i sitt förslag att familjerådgivningens
anmälningsskyldighet även ska omfatta ”barn som bevittnar våld mot
närstående” (SOU 2009:68, 26). De motiverar förslaget med att ”[f]örutom
att barn ofta kan fara lika illa av att bevittna våld mot en närstående som om
de själva var direkt utsatta finns en förhöjd risk för att barnen själva ska
drabbas direkt av våldet” (SOU 2009:68, 280).
I Barnskyddsutredningen uppmärksammas således på olika sätt ”barn som
bevittnar våld” och det jämställs med direkt våld mot barnet. Däremot könas
inte våldet utan det omtalas som ”våld mot närstående”. Man gör heller
ingen skillnad på om våldet riktas mot till exempel mamman eller mot andra
”närstående”, till exempel barn. I den senaste utredningen på barnskyddsområdet tycks alltså inte könsvåldsdiskursen aktualiseras. Sammanfattningsvis kan sägas att sedan början av 2000-talet har ”barn som bevittnat
våld” blivit synliga inom barnskyddspolitiken. Det är dock en icke könad
barnskyddsdiskurs om våld som dominerar även om det finns spår av
könsvåldsdiskursen.

Politikområdet stöd och behandling
I föregående avsnitt har jag tagit upp politikområden kopplade till domänerna våld i nära relationer och barnskydd. Att urskilja ett politikområde
som kan kopplas till domänen stöd och behandling är dock svårare. Det kan
82

Betänkandet har titeln: Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)
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bero på att behandling av barn som upplevt våld i nära relationer fortfarande
inte är ett så väl utvecklat område. Frågan har dock tagits upp i en del offentliga utredningar. Redan Kvinnovåldskommissionen uppmärksammade behovet av barnpsykiatrisk vård till ”barn som växer upp i familjer där modern
utsätts för våld” (SOU 1995:60, 368). Man konstaterar dock att det kan vara
svårt att få sådan hjälp eftersom barnpsykiatrimottagningarna i allmänhet
kräver att hela familjen ska delta i behandlingen, vilket enligt kommissionen
innebär att endast ett fåtal kan få hjälp.
Hur förstås då våld i ett barnpsykiatriskt sammanhang? Situationen för
barn med psykiska problem har behandlats i flera statliga utredningar. Det
dröjde dock en bit in på 1990-talet innan misshandel och sexuella övergrepp
kom i fokus i en utredning. Sexuella övergrepp mot barn började på allvar
uppmärksammas i media och bland myndigheter i Sverige i början av 1980talet (SOU 1998:31). Mellberg (2002, 425) talar om en övergång från
”tigandets diskurs” till ”talandets diskurs” (se även Carlsson 2009, 27). I
1980-talets barnpsykiatriutredning nämns visserligen att barn kan vara utsatta för misshandel och sexuella övergrepp men det görs ännu ingen särskild belysning av dessa områden (SOU 1985:14, 58, 110). De grupper som
lyfts fram vid denna tid är barn med ”handikapp” och ”invandrarbarnen”
(SOU 1985:14, 58, 103, 110). I jämförelse med denna utredning är uppmärksamheten på misshandel och sexuella övergrepp samt på ”barn i
familjevåld” tydlig i den senaste barnpsykiatriutredningen Det gäller livet –
Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem (SOU 1998:
31). I den ses våld och sexuella övergrepp mot barn som orsaksfaktorer till
traumatiska erfarenheter som äventyrar barns psykiska hälsa. Detta föranleder i sin tur att barnen får behov av stöd, vård och behandling. Kommittén kommer fram till att det finns brister i detta arbete och föreslår därför
att regionala kunskapscentra för att utveckla och samordna arbetet byggs upp
(SOU 1998:31, 351).
I kommitténs betänkande tycks olika förståelser av våldet samtidigt komma till uttryck i texten. Å ena sidan talas om ”övergrepp mellan de vuxna”.
Våldet könas inte och det finns heller inte någon referens till Kvinnovåldskommissionens betänkande. I samma stycke i texten könas dock våldet och
de vuxna omtalas som mamma och pappa. Barnens situation beskrivs då på
följande sätt:
[b]arnen far illa av att mamman misshandlas och det finns alltid en risk för att
även barnen misshandlas […] Pappan är en person som hotar och slår, och
barnen kan inte förlita sig på att mamman skall skydda dem (SOU 1998:31,
136).83

83

I betänkandet refereras här till Hindberg (1997).
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Här kan vi igen se spår av förskjutningen av könsvåldsdiskursen där man
även talar om pappors våld.
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) tar upp barns psykiska
reaktioner och behandling ur ett trauma- och utvecklingsperspektiv. Både
barnmisshandel och ”att bevittna misshandel” ses som traumatiska upplevelser och stöd och behandlingsinsatser krävs för att ”ge möjlighet till
läkande processer” och för ”barnets framtida utveckling”:
Barn som utsätts för fysisk och psykisk misshandel får inte bara synliga
kroppsliga skador, utan också inre, psykiska skador. Även att bevittna
misshandel är en svår upplevelse med konsekvenser för barnets fortsatta
utveckling. Misshandel är en traumatisk upplevelse som påverkar hela
personligheten, förmågan till lek och inlärning, ger svårigheter i relationer
samt kan även ge upphov till beteendestörningar. Stöd och behandlingsinsatser för barn som utsatts för misshandel är viktigt för att ge möjlighet till
läkande processer, och för att ge stöd och hjälp för barnets framtida
utveckling (SOU 2001:72, 285).

Det är behandlingsdiskursens traumatiserade barn som beskrivs. Barnet
behöver stöd och behandling för att det inte ska få bestående utvecklingsoch beteendemässiga problem.
I regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr.
2007/08:39) anges flera åtgärder för att öka skyddet och stödet till ”barn som
bevittnat våld” och till våldsutsatta kvinnor. Bland annat får Socialstyrelsen i
uppdrag att utvärdera olika stödinsatser (Skr. 2007/08:39, 18).84
Resultatet av uppdraget redovisas i rapporten Stöd till barn som bevittnat
våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering (Broberg et al
2011). Slutsatsen blir att barn som upplevt våld mot mamma har en hög
psykisk ohälsa jämfört med barn i allmänhet och behöver därför
uppmärksammas så att de kan få stöd och hjälp. ”Metoder för strukturerade
risk-/skyddsbedömningar för barn som har bevittnat våld i familjen behöver
utvecklas och spridas till dem som arbetar i socialtjänst och barn- och
ungdomspsykiatri” (Broberg et al 2011, 8). Författarna avslutar sina slutsatser och rekommendationer på basis av utvärderingen med att framhålla
att:
[b]arn har rätt till skydd från våld. Om inte våldet mot mamma upphör kan
inte barnen tillgodogöra sig andra insatser och deras hälsa äventyras.
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Något år tidigare hade regeringen initierat en kartläggning av verksamheter riktade till barn
som upplever mäns våld mot kvinnor (och till män som utövar våld mot kvinnor) (Eriksson et
al 2006). Utredningen visar att verksamheter särskilt riktade till barn som upplever/upplevt
mäns våld mot kvinnor började växa fram i Sverige i slutet av 1990-talet. Av de 87
verksamheter som fanns 2006 tillkom merparten under 2000-talet (Eriksson et al, 2006).
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Åtgärder som bidrar till att våldet upphör behöver prioriteras (Broberg et al
2011, 9).

I och med ovan nämnda handlingsplan (Skr. 2007/08:39) kan man säga
att fler politikområden som inte tidigare har kopplats ihop nu sammanförs. I
handlingsplanen berörs samtidigt politikområdena våld i nära relationer som
benämns mäns våld mot kvinnor, barnskydd samt stöd och behandling. Även
politikområdet skilsmässor och separationer samt vårdnad och umgänge tas
upp (se nedan). Det som förenar områdena är ”barn som bevittnat våld”.
Åtgärder som kan kopplas till socialtjänsten beskrivs samtliga som att de
gäller ”våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” (Skr. 2007/08:39,
16-18).

Politikområdet skilsmässor och separationer samt vårdnad och
umgänge
Skilsmässor och separationer samt vårdnad och umgänge är historiskt sett ett
etablerat socialpolitiskt område. Regler om vårdnad och umgänge sammanfördes i föräldrabalken 1950 och den reformerades sedan i flera omgångar
(SOU 1995:79, 48). År 1983 och 1991 utökades möjligheterna för föräldrar
till gemensam vårdnad efter separation och skilsmässa. 1998 års reform
innebar att domstol kunde döma till gemensam vårdnad mot en förälders
vilja (Rejmer 2003, 142, 145; se kapitel 1 ovan).
Till grund för 1998 års reform ligger Vårdnadstvistutredningens betänkande (SOU 1995:79). Efter en stark kritik mot möjligheten att döma till
gemensam vårdnad mot en förälders vilja tillsattes en statlig utredning för att
utvärdera reformen, 2002 års Vårdnadskommitté (SOU 2005:43) (Eriksson
2007, 232). Kommittén ska ”särskilt” uppmärksamma ”hur reglerna tillämpas när det har förekommit övergrepp eller misstankar om detta” (SOU
2005:43, 87). Eriksson, M. (2003; 2007) har analyserat båda dessa utredningar. Här ska jag bara sammanfatta analysen genom att lyfta fram vad
som, enligt Eriksson, skiljer utredningarna åt. I Vårdnadstvistutredningen
framstår våld som ”marginella fenomen” och utredningen ”berör överhuvudtaget inte frågan om vilka risker faderns våld mot modern kan medföra
för barnet” (Eriksson, M. 2003, 81; 2007, 213). Det är vidare en könsneutral
diskurs som används (Eriksson, M. 2003, 85). I Vårdnadskommitténs betänkande används också ett könsneutralt språk men, framhåller Eriksson,
våld är där en fråga och benämns även som ett ”könsrelaterat problem”
(Eriksson 2007, 232). Det finns således uttryck för en könsvåldsdiskurs.
Betänkandet leder till de förändringar i föräldrabalken 1 juli 2006 som jag
redan tagit upp (se kapitel 1).
Den senaste utredningen inom området är Beslutanderätt vid gemensam
vårdnad m.m. (SOU 2007:52). Ett av utredarens uppdrag var att analysera
nackdelar för barn med gemensam vårdnad när föräldrar inte kan komma
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överens i frågor som rör barnet. Utredaren ska ”särskilt uppmärksamma
barns möjlighet att få hälso- och sjukvård och insatser inom socialtjänstens
område” (SOU 2007:52, 25). Denna fråga handlar framför allt om barns
möjlighet att få psykiatrisk vård och behandling mot en av föräldrarnas vilja.
Utredaren skriver för det mesta i könsneutrala termer. Tal om våld och ett
könat språk förekommer främst när utredaren tar upp tidigare utredningar
och synpunkter från andra instanser. Ett exempel är en redovisning av erfarenheter vid BUP Bågen, som omtalas som en specialenhet i Stockholm
för ”barn som bevittnat familjevåld”. Utredaren skriver: ”[e]nligt företrädare
för Bågen är det oftast en pappa som har misshandlat en mamma som motsätter sig behandlingen.” Vid Bågen har man ”tvingats säga nej till behandling av flera barn med pappor [med] fleråriga fängelsestraff för misshandel”,
eftersom papporna inte godkände behandlingen (SOU 2007:52, 74). I dessa
citat framkommer att problemet med att få psykiatrisk vård mot en förälders
vilja är ett tydligt könat problem. I övrigt i texten ligger denna förståelse
implicit.
Utredarens uppdrag är även att ta ställning till behovet av lagreglering av
medverkan av kontaktperson vid umgänge. Umgänge med kontaktperson
kan enligt utredaren ske när det finns risk för att ”barnet far illa” eller ”olovligen kan komma att föras bort eller ut ur landet”. Kontaktperson kan även
förekomma när ”föräldrars konflikt är så stor att de inte kan mötas” (SOU
2007:52, 204). Frågan om våld finns inte med i denna redogörelse. Först genom att andra källor refereras förs våld in i sammanhanget. I detta fall
hänvisas till en rapport från Rädda Barnen, ”Innerst inne var man rädd…”
(Ekbom och Landberg 2007). I rapporten görs enligt utredningstexten en
genomgång av domar om umgänge. ”I dessa domar förekom det särskilt ofta
uppgifter om att umgängesföräldern utsatt barnet eller annan familjemedlem
för våldsbrott eller sexuella övergrepp” (SOU 2007:52, 216). Utredaren uppger även att rapporten visar att umgängesföräldern i de flesta av domarna är
en pappa (SOU 2007:52, 216). Indirekt så könas således även denna fråga.
Det blir särskilt tydligt när utredaren hänvisar till möjligheten av umgänge
på ”’pappis’ (en verksamhet som inriktar sig på att få igång ett fungerande
umgänge mellan ett barn och dess pappa […])” (SOU 2007:52, 222). Något
motsvarande umgänge på ”mammis” omnämns inte.
Av de förslag som jag här tagit upp genomförs först bara det ena, lagreglering om umgängesstöd (Prop. 2009/10:192, 2, 4-9). Förslaget om möjligheten att låta domstolen ge en av vårdnadshavarna självständig beslutanderätt i vissa frågor avvisas dock. Det gäller bland annat frågan om
psykiatrisk behandling av ett barn (Prop. 2009/10:192, 12-15). Den frågan
tas senare upp i en departementspromemoria, Barns rätt till vård och sociala
insatser stärks (Ds 2011:5). Förslaget är att socialnämnden får besluta om
psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling av ett barn trots att
endast en av föräldrarna vid gemensam vårdnad samtycker. Detta innebär en
förändring av föräldrabalken som träder i kraft den 1 januari 2012 (Ds
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2011:5, 7-8). I motiveringen pekas särskilt på förekomst av våld. Man framhåller att det finns ”ett påtagligt behov av åtgärder […] som gäller utredning
och behandling inom psykiatri och psykologi. Särskilt gäller det fall där det
finns misstankar om våld i familjen” (Ds 2011:5, 25).
Sammanfattningsvis tycks det finnas en tendens att våld uppmärksammas
allt mer inom politikområdet skilsmässor och separationer samt vårdnad och
umgänge. Spår finns av en könsvåldsdiskurs även om en könsneutral diskurs
kan sägas dominera området. Här kan tilläggas att politikområdet tas upp i
regeringens tidigare nämnda Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Åtgärder föreslås för att utveckla riskbedömningar i utredningar om vårdnad,
boende och umgänge med anledning av ökade sådana krav (Skr 2007/08:39,
18).

Sammanfattning
Av genomgången av de fyra politikområdena som berör frågan om våld
framgår att barn blir mer synliga inom politikområdet våld i nära relationer;
att barn som ”bevittnar” våld uppmärksammas inom politikområdet barnskydd, att våld i nära relationer numera omtalas inom politikområdet
skilsmässor och separationer samt vårdnad, boende och umgänge samt att
inom politikområdet av relevans för stöd och behandling betraktas det som
en traumatisk upplevelse att bevittna pappas våld mot mamma. Det kan
tolkas som att de olika politikområdena börjar närma sig varandra (jfr
Eriksson 2007, 230-234). Eriksson uppmärksammar i Personsäkerhetsutredningen (SOU 2002: 71) en förskjutning inom könsvåldsdiskursen i
riktning mot att benämna fäders våld (Eriksson, M. 2003, 326-327). Av
ovanstående genomgång framgår att det finns en fortsatt tendens till en sådan
förskjutning i senare offentliga utredningar. Det innebär att en diskurs som
även omfattar ”pappas våld mot mamma” i viss mån kommer till uttryck i
offentligt material.
När det gäller barns delaktighet och rätt att komma till tals visar jag att
frågan har varit på agendan sedan slutet av 1970-talet, åtminstone när det
gäller vårdnad, boende och umgänge. Det har under senare år också lagts
mer tonvikt på att våld ska uppmärksammas i utredningar om vårdnad,
boende och umgänge. Frågan om barns möjlighet att komma till tals om sin
utsatthet har dock inte uttryckts explicit i någon av de statliga utredningar
som rör vårdnad, boende och umgänge som jag tar upp ovan, även om man
kan säga att frågan finns där implicit. Inte heller i de allmänna råd och stöd
som utgivits av Socialstyrelsen angående vårdnadsutredningar uppmärksammas barns möjligheter att komma till tals om våldet i nära relationer.
I den nyligen (juni 2011) utgivna skriften: Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
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(Socialstyrelsen 2011) finns ett avsnitt med rubriken ”Familjerättens arbete i
familjer där det förekommer våld”. I det avsnittet tar man helt kort upp
vikten av att barnets uppfattning kommer fram och behovet av att samtala
med barnet:
När det förekommer uppgifter om våld i familjen är det särskilt viktigt att
barnets uppfattning om sin situation tydligt framkommer i socialnämndens
ställningstagande. För att kunna bedöma vad som är barnets bästa behöver
socialnämnden samtala med barnet så att det får möjlighet att komma till tals.
(Socialstyrelsen 2011, 138).

Det sägs dock inte i citatet att barnet ska få möjlighet att komma till tals om
våldet i familjen. I handboken ingår emellertid också ett avsnitt: ”Barn som
bevittnat våld”, som främst handlar om stöd vid handläggning av barnavårdsärenden. I det sammanhanget tar man upp barns rätt att komma till tals
och skriver allmänt om svårigheter när det gäller att tala med barn om våldet.
Även om handboken på detta sätt uppmärksammar frågan att tala med barnen om våld innehåller den inte något om hur det mer systematiskt ska göras
i utredningar av vårdnad, boende och umgänge.
I skrivande stund kan man säga att våld i nära relationer och barns rätt att
komma till tals, ändå förs samman när det gäller utredningar om vårdnad,
boende och umgänge.
En hel del av det offentliga material jag behandlat i detta kapitel har
tillkommit efter genomförandet av intervjuerna. Flera av de utredningar och
lagändringar jag tar upp var således inte något mina informanter kunde förhålla sig till. Anledningen till att jag tagit med även senare material är, som
jag redan framhållit, att jag vill göra beskrivningen av den offentliga utvecklingen så aktuell som möjligt.
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Kapitel 4. Barns möjligheter att komma till tals

I föregående kapitel visar jag hur omsorgs- och delaktighetsdiskurserna om
barn kommer till uttryck i offentligt material. Jag tar också upp hur delaktighetsdiskursen blivit alltmer framträdande utan att kopplas till diskurser om
våld i nära relationer. Barns möjlighet att komma till tals om pappas våld
mot mamma har inte varit en fråga som uppmärksammats i de offentliga dokument jag behandlar ovan. Enligt min tolkning innebär dock lagstiftarens
intentioner vad gäller utredningar om vårdnad, boende och umgänge att
denna fråga idag blivit synlig. Lagstiftarens krav på barns delaktighet i utredningsprocessen samt krav på att i en riskbedömning beakta barns utsatthet
för våld medför att tidigare åtskilda områden och diskurser här sammanförs.
Diskurser om våld i nära relationer och diskurser om barn kopplas ihop.85
Vad betyder det för familjerättsutredare som ska implementera lagstiftningen? Vilka diskurser om våld respektive om barn finns tillgängliga för
utredarna? I detta och nästa kapitel försöker jag besvara dessa frågor. Min
fråga i detta kapitel gäller hur omsorgs- och delaktighetsdiskurserna kommer
till uttryck i familjerättssekreterarnas tal om sina samtal med barn i
utredningar om vårdnad, boende eller umgänge och där barnen upplevt
pappas våld mot mamma.
I kapitel 1 finns en diskussion av omsorgs- och delaktighetsdiskurserna.
Här ger jag en kort sammanfattning av de kriterier jag använder för att
analysera förekomsten av uttryck för dessa diskurser i familjerättssekreterarnas tal om sin praktik. I omsorgsdiskursen är barnet beroende av omvårdnad, skydd och kontroll; det är i utveckling och har bristande kompetens
att påverka sin egen situation. Barnet blir objekt för vuxnas omsorg och kan
även vara ett offer. Delaktighetsdiskursens barn är subjekt. Barnet är en
aktör med kompetens och förmåga att påverka sin situation. Vilket barn är
det familjerättssekreterarna talar om i olika sammanhang? Är det det
beroende barnet, barn som objekt eller är det aktörsbarnet, barn som subjekt?
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Först 2011 kan man dock säga att våld i nära relationer och barns rätt att komma till tals
tydligare förs samman när det gäller utredningar om vårdnad, boende och umgänge (se ovan).
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Tidigare forskning
Forskning med fokus på våld och barns möjligheter att komma till tals i
familjerättsliga processer om vårdnad, boende och umgänge bedrivs i
Sverige i stort sett endast inom det projekt som min studie ingår i (se kapitel
1). Sundhall visar bland annat hur framställningen av barn i utredningstexter
får betydelse för förslagen till beslut. Det handlar till exempel om huruvida
barnet får en röst eller inte i texten (Sundhall 2008). Eriksson och Näsman
analyserar intervjuer med barn om deras möten med familjerättssekreterare
(Eriksson och Näsman 2008a; 2008b; 2009).86 Här kan inflikas att en nyligen
publicerad brittisk avhandling behandlar liknande frågor som Sundhalls studie i ett brittiskt sammanhang. Centrala frågeställningar är hur våldet och hur
barnens röster representeras och inkluderas i utredningsrapporter, inklusive i
riskbedömningarna som ligger till grund för beslut i rätten. Inte heller i Storbritannien tycks det finnas tidigare empirisk forskning om barns delaktighet i
familjerättsliga processer där det förekommer våld (Macdonald 2010).
Några andra arbeten som behandlar näraliggande områden i ett svenskt
sammanhang och där både våld och barns delaktighet tas upp är till exempel
en studie inom socialt arbete om barns delaktighet vid domstolens prövning
av verkställighet av umgänge samt en studie av övervakat umgänge. I den
först nämnda analyseras bland annat hur utsatta barns vilja framställs i
domar om verkställighet av umgänge. Barns vilja tenderar att tolkas som
”verklig” av rätten endast om barnet säger att det vill träffa en umgängesförälder. Studien visar att det tycks vara svårt för barn att komma till tals och
att få gehör för sin vilja (Röbäck 2008, 120-136). Den andra studien handlar
om beslut om övervakat umgänge (Ekbom och Landberg 2007). Författarna
visar att många av barnen kände sig ”långt borta från de beslut som fattats
om umgänget” och ”ingen hade berättat särskilt mycket för dem” (Ekbom
och Landberg 2007, 50).
Om jag istället går till forskning om barns delaktighet och möjlighet att
komma till tals i utredningar om vårdnad, boende och umgänge men där
fokus inte ligger på våld så finns det en hel del studier både i Sverige och
internationellt.
Ett antal rättsvetenskapliga/rättssociologiska studier i Sverige behandlar i
olika avseenden barns bästa, barns vilja och barns rätt att komma till tals i
vårdnadstvister (Dahlstrand 2004; Kaldal 2010; Rejmer 2003; Schiratzki
1997; 2010; Singer 2000). Två av dem har jag redan berört i kapitel 3.
Övrig nordisk forskning på området är bland annat en studie av barns delaktighet i föräldrarnas egna privata beslut om barns växelvisa boende vid en
separation (det vill säga i informella förhandlingar inom familjer). Resultaten visar ett starkt samband mellan barnets ålder och dess delaktighet i
beslutet. Få barn under fem år var delaktiga medan alla barn över 15 år hade
86

Se även Eriksson och Dahlkild-Öhman (2008).
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någon grad av delaktighet i beslutet (Skjørten och Barlindhaug 2007, 378). I
en undersökning av umgängesmål i Danmark redovisas också att det är de
lite äldre barnen (12 år och äldre) som blir lyssnade till och som kan få
inflytande på besluten (Ottosen 2004, 6). (Jfr Dahlstrand 2004, 274; Rejmer
2003, 189).
Bland övrig internationell forskning om barns delaktighet i vårdnads-,
boende- och umgängestvister kan här nämnas några brittiska undersökningar
och en australiensk. James och James (1999) analyserar hur det kommer sig
att barn, trots lagstiftningen om barns delaktighet (Children Act 1989), inte
har någon röst i vårdnads- och umgängesprocesser i Storbritannien. Brittiska
forskare har också intervjuat barn som lever under olika slags villkor efter att
deras föräldrar har separerat (Neale 2002; Smart et al 2001). Forskarna hade
inte fokus på våld men en slutsats var att ”the children […] who had
experienced neglect or disrespect from a parent were forceful in insisting
that children should be able to choose residence and contact arrangements”.
(Neale 2002, 469). Neale kommenterar detta:
In these contexts, specialist support, an independent voice and legal
representation were seen as crucial to a child’s well-being. Children will
clearly assert their rights to self-determination where their family relationships are oppressive or abusive (Neale 2002, 469).

Barn som inte upplevde förtryck och våld i relationen till föräldrar betonade
inte på samma sätt rätten att själva få bestämma. De önskade istället att de
tillsammans med föräldrarna skulle bli delaktiga i besluten (Neale 2002, 469;
jfr Hart 1992, nedan).
I en australiensisk studie redovisas intervjuer med barn, föräldrar och
domare om vad de tycker om att domare talar direkt med barn i rätten när det
gäller vårdnads- och umgängesprocesser (Parkinson et al 2007). Liksom i
Neales studie ovan, framgår av den australiensiska att barnens inställning till
och erfarenheter av delaktighet varierade. De flesta av barnen ville helst tala
med sina föräldrar. Det fanns dock en grupp barn som sa att det bästa vore
att tala direkt med domaren. Inte heller denna studie fokuserar våld men det
visade sig att flera av de barn som ville tala med domaren var barn som inte
ville bo hos eller inte ville träffa en av föräldrarna. Anledningen var att de
blivit utsatta för eller ”bevittnat” våld (Parkinson et al 2007, 88).
Sammantaget pekar dessa studier på att det kan vara svårt för barn,
särskilt lite yngre barn, att komma till tals i frågor om vårdnad, boende och
umgänge, samt att såväl barnens vilja som deras utsatthet kan marginaliseras
i sådana processer. Studier har också visat att barn som varit utsatta för våld
och förtryck i sin familj mer än andra barn betonade rätten till självbestämmande och vikten av att få tala med någon utanför familjen.
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Möjlighet till delaktighet i utredningsprocessen
Med barns möjlighet till delaktighet i utredningsprocessen menar jag i fortsättningen att barnet får komma till tals, det vill säga att utredarna för samtal
med barnet under utredningen. Barns delaktighet handlar främst om hur
mycket det får vara med och bestämma. Hart (1992, 8) har gjort en gradering
av barns delaktighet i form av en trappa i åtta steg (”The Ladder of
Participation”). De första stegen innebär ingen egentlig delaktighet. De
handlar mer om barnet som dekoration och symbol. På steg fyra, ”Assigned
but informed”, blir barnet informerat om situationen, vilket är en viktig
förutsättning för delaktighet. Först på steg fem, ”Consulted and informed”,
får barnet vara med och yttra sig men de vuxna bestämmer. På steg sex
”Adult-initiated, shared decisions with children”, får barnet delta i besluten
och på steg sju ”Child-initiated and directed”, kan barnet ta initiativ och fatta
beslut. Högst upp, på steg åtta, kan barn ta initiativ och besluten fattas tillsammans med andra (”Child-initiated, shared decisions with adults”). Högst
delaktighet handlar således inte om autonomi för barnet, utan om delaktighet
i gemensamma beslut (Hart 1992, 8-14; se även Eriksson och Näsman 2007;
2008a, 46, 47; Närvänen och Näsman 2007, 239-240).
I detta avsnitt tar jag dels upp utredarnas allmänna förhållningssätt till
barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Dels behandlar jag hur informanter talar om konkreta ärenden. Utredarnas förhållningssätt till att tala med barn om pappas våld mot mamma behandlar jag i
ett senare avsnitt: Samtal om våld.
Innan jag kommer in på utredarnas förhållningssätt till delaktighet tar jag
kort upp barnsamtalets plats i utredningsprocessen såsom den beskrivs i
Socialstyrelsens stöd för rättstillämpning och handläggning (Socialstyrelsen
2003b, se även kapitel 1) och som den förstås av informanterna.

Barnsamtalets plats
Syftet med att träffa barnet och samtala med det bör enligt Socialstyrelsen
vara att ”lära känna barnet”, ”bedöma barnets utveckling och mognad”,
”bedöma hur barnet mår”, samt ”bedöma samspelet med och anknytningen
till föräldrarna”. Utredaren bör också ”ge barnet tillfälle att berätta eller på
annat sätt åskådliggöra hur det ser på sin situation och, om det inte är olämpligt, klargöra sin inställning” (Socialstyrelsen 2003b, 164). I sammanhanget
framhålls att ”[b]arn har rätt, men ingen skyldighet, att själva komma till
tals” och att ”[u]tredaren bör inte pressa barnet att lämna synpunkter eller ta
ställning i sak” (Socialstyrelsen 2003b, 164, 166). Här kommer, som synes,
både en omsorgsdiskurs och en delaktighetsdiskurs till uttryck. Omsorgsdiskursens barn som objekt för vuxnas omsorg och bedömning blir tydligt i
syftesformuleringen om att ”bedöma” barnet. Att barnet framställs som att
det har rätt, men ej skyldighet, att komma till tals, är däremot ett uttryck för
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delaktighetsdiskursen. Omsorgsdiskursen sätter dock vissa gränser för delaktighetsdiskursen. Barnet ska endast ”om det inte är olämpligt” få klargöra
sin inställning. Barnet ska heller inte pressas att lämna synpunkter.
Enligt Socialstyrelsen bör utredarna börja utredningen med att samtala
med föräldrarna för att sedan göra hembesök hos vardera föräldern med
barnet/barnen närvarande hos båda. Syftet med hembesöket är att ”bilda sig
en uppfattning om anknytningen och samspelet mellan föräldrar och barn”
(Socialstyrelsen 2003b, 166). Därefter bör utredarna ha enskilt samtal med
barnet på kontoret - om barnet är moget för det. En eller båda föräldrarna
förutsätts följa med barnet men de ska vänta utanför samtalsrummet
(Socialstyrelsen 2003b, 167; jfr kapitel 1 ovan).
Denna sammanfattning av Socialstyrelsens text om utredningsprocessen
och barnsamtalets plats i den har stora likheter med hur den typiska presentationen av utredningsprocessen och barnsamtalen ser ut i intervjumaterialet.
I ett avseende skiljer sig dock utredarnas presentation från Socialstyrelsens
rekommendationer och det är i beskrivningen av hembesöket. Utredarna
tenderar att förstå hembesöket som i första hand ett tillfälle att etablera en
första relation till barnet och inte, som Socialstyrelsen, som ett tillfälle att
bedöma anknytningen och samspelet mellan barn och föräldrar. Här ett
exempel från intervjuerna:
Lisa: Jag tänkte bara på det, jag vill flika in det, att vid de här hembesöken då
är det mer ett socialt umgänge att komma hem i familjen. Man fikar tillsammans kanske, man tittar på barnets rum, dom får visa sina leksaker. Dom
får en möjlighet att kolla in oss lite grand utan att vara i en pressad situation
utan barnen är i hemmiljön. Det är lugnt och så och börja etablera bara en
första relation till barnet och bygga på det som en start. Och sen likadant hos
den andre föräldern då. Då har man ändå två möten som grund innan man går
in i de här enskilda samtalen.

Hembesöket beskrivs som ”ett socialt umgänge” i familjens hem. Barnen
konstrueras som aktörer: ”dom får visa sina leksaker”. I utredarnas förståelse
är besöket en grund för kommande barnsamtal. Det kan tolkas som att utredarna här aktualiserar delaktighetsdiskursen till skillnad från Socialstyrelsen som i detta sammanhang mer ger uttryck för omsorgsdiskursens objektifiering av barnet.

Barnsamtal?
I intervjuerna talar informanterna både om hur de ser på barnsamtal i utredningsprocessen mer allmänt och om hur de bemöter barn i konkreta ärenden. Här tar jag först upp exempel från informanternas mer allmänna tal om
barnsamtal. Syftet är att visa hur delaktighetsdiskursen respektive omsorgsdiskursen används i utredarnas utsagor på principiell nivå.
Barnsamtalen kan uppfattas som en press på utredarna:
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Intervjuaren: Nu är det väl inte ett absolut krav det här att ha barnsamtal
[…]?
Moa: Det är ju en press på oss att ha.
Intervjuaren: Ni upplever det som en press?
Lisa: Det förväntas. [---]
Tina: Vi ska ange skäl om inte.
Moa: Men det får vi ju göra, det är inte mer med det. Tycker vi att här är det
olämpligt, det här vill vi inte utsätta barnet för som är i den här situationen, så
får vi ju stå upp och säga det.

Informant Moa menar vidare att gör man barn delaktiga i utredningsprocessen, så lyfter man upp dem på en vuxennivå ”och där är dom inte”.
Moa: Dom är ju i en beroendesituation. Vi får ju inte glömma det. Dom är ju
inte på den nivå som en vuxen. Fast lite grand så lägger man, man lyfter upp
barn på en vuxennivå och där är dom inte.

Utredaren betonar barns beroende av vuxna och barn framställs som något
annat än vuxna – barn ska inte behöva ta vuxenansvar. Omsorgsdiskursens
beroende barn som behöver beskydd aktualiseras här på detta sätt. Denna
konstruktion av barnet kan innebära att barnet inte görs delaktigt, inte får
komma till tals. Informant Moa säger: ”det här vill vi inte utsätta barnet för”.
En annan inställning är dock möjlig. Andra informanter framställer barnet
som mer vuxenlikt, det ses som kompetent nog att ”fundera om han eller hon
vill komma till oss på samtal här”. Barnets rätt att komma till tals betonas
och det sägs att barnet oftast också vill komma till tals:
Rut: Vi erbjuder ju, det har väl vi blivit mer noga med på sista tiden. […] och
beskriva precis hur en sån här utredning går till och tala om att barn har rätt
att komma till tals, men inte är tvungen att komma till tals och berätta om vad
vi gör med uppgifterna och så och sen får barnet fundera om han eller hon
vill komma till oss på samtal här. Och vill de inte det, så vill de inte det. Då
har vi inte barnets uppgift där.[---]
Kim: Vi redovisar ju till tingsrätten,
Rut: om varför de inte vill.
Kim: Och varför de inte vill och att de fått erbjudande. Det har ju inte hänt så
ofta.
Rut: Ja, de vill ju oftast.
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Även i följande exempel framträder det kompetenta och vuxenlika barnet:
Rut: Jag tycker det är jätteviktigt, att det blir tydligt, varför vi ska prata.
Meta: Ja ja.
Rut: Om det blir för allmänt liksom. Vi är ju inte där för att höra om någon
fotbollsmatch utan det är ett väldigt bestämt uppdrag. Det är ju barnets rätt att
komma till tals.

Informant Rut betonar här att det inte är några ”barnsliga” saker man ska tala
om, det är inte om vad barnen gör på fritiden, utan det handlar om barnens
rätt att komma till tals i en speciell fråga. Jag tolkar det som att det är
delaktighetsdiskursens kompetenta aktörsbarn som aktualiseras. Barnets
delaktighet och rätt att komma till tals kopplas här till att det är något som
ligger i det allmänna uppdraget från rätten (jfr SFS: FB 6 kap. 19§).
Det kan emellertid vara av omsorg om barnet som man som utredare har
samtal med det, inte främst för att fullgöra sitt uppdrag gentemot rätten:
Lotten: […] det är ett tillfälle för handläggaren att bekräfta barnets utsatthet.
Att prata om hur svårt det måste vara när föräldrarna är så osams som vi
förstår att dom är och prata om det. Sen kanske man inte får så mycket
information som utredare om barnen inte vill säga något, men då är det så.
Iris: Man har samtal mer för barnens skull än för tingsrättens skull.
Lotten: Ja, så kan man tänka sig många gånger faktiskt.
Iris: Om man kan avlasta barnen någonting, svara på någon fråga, att många
barn är i den situationen och så.

Utredare Lotten talar om barnsamtalet och säger att det är ett tillfälle att
”bekräfta barnets utsatthet” och att man kan ”prata om hur svårt det måste
vara när föräldrarna är så osams”. Utredare Iris formulerar det som att
”[m]an har samtal mer för barnens skull än för tingsrättens skull”. Här aktualiseras en omsorgsdiskurs där barnets delaktighet kan bidra till att bekräfta barnet och giltiggöra utsattheten (jfr kapitel 2 ovan samt Eriksson och
Dahlkild-Öhman 2008, 152; Eriksson och Näsman 2007; Leira 2002).
I utsagorna nedan uttrycks en dubbel inställning till barnsamtal. Informant
Kjell skiljer på barnets rätt att komma till tals och på barnets rätt att uttrycka
sin inställning till eller vilja i en viss fråga. Jag uppfattar det som att han på
detta sätt presenterar en uppfattning om en gradskillnad i barns delaktighet,
där ”komma till tals” kan ses som en lägre grad av delaktighet än ”uttrycka
sin inställning” (jfr Hart 1992).
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Kjell: Ja jag tycker ju det är viktigare att barn får komma till tals, alltså att
man koncentrerar sig på den delen i det hela. Om de sen ska berätta om sin
inställning eller om man ska avstå från det, det är en annan fråga tycker jag.
[…] Och jag menar ju att det viktiga är att barn får komma till tals och att
barn får berätta det som är viktigt för dom. Och för många barn så är det
viktigt att säga att jag vill ha det si och jag vill ha det så. Men för andra barn
är det väldigt svårt eller dom vill, dom har inte någon färdig uppfattning om
att det ska vara på det ena eller andra sättet.

En kollega till Kjell kommenterar dennes utsaga genom att tydligt betona det
beroende barnet som är starkt påverkat av sina föräldrar:
Lotten: […] dom blir påverkade hela tiden av vad föräldern dom just då är
tillsammans med tycker och tänker.

Som intervjuare ställer jag då frågan om man kanske inte ska ha barnsamtal
överhuvudtaget. Svaret blir att det ska man ha:
Lotten: […] Jag tror att man ska ha barnsamtal.
Kjell: Ja.
Iris: Det tror jag också faktiskt.
Kjell: I dom allra flesta fall så ska man ha det. Sen är det som sagt så, att det
blir ibland, resultatet av det, av vad som kommer fram i barnsamtalen, det
kan man tycka mycket, och man kan tolka det på många sätt, men det är ändå
naturligtvis bra att barnen får säga sitt i de allra flesta sammanhang, visst är
det så.

Informanterna förstår här barn som beroende och att ett barn kan vara påverkat av föräldrarna, men det är en omständighet som man får hantera, och
man ska i alla fall prata med barn. Barnet har rätt att komma till tals men det
ska skyddas från att behöva uttala någon bestämd vilja. Barn konstrueras
både som kompetenta och beroende. Barn ska få ”säga sitt” och ”berätta det
som är viktigt för dom”, samtidigt beskrivs de som ”påverkade hela tiden”
av föräldrarna. Informanterna använder både omsorgs- och delaktighetsdiskurserna. Delaktighetsdiskursen ger barnet rätt att komma till tals men
omsorgsdiskursen begränsar barnets möjlighet till en mer fullständig delaktighet, det vill säga att även få uttrycka en inställning eller vilja.

Hinder för barnsamtal
I en utredning om vårdnad, boende eller umgänge kan utredare, med hänvisning till lagens skrivning om ålder och mognad samt om lämplighet, välja
att ha samtal med barn, men även att välja bort barnsamtal. I detta avsnitt tar
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jag upp hur utredare uttrycker dels hinder, dels möjligheter för att ha barnsamtal i konkreta ärenden.
Min analys av utredarnas tal om barnsamtalen visar att de delar upp
barnen i olika kategorier. De skiljer på barn som man inte ska eller inte kan
ha samtal med överhuvudtaget och barn som man ska eller kan ha samtal
med. Vilka kriterier används i denna kategorisering? Hur framställer informanterna sin förståelse av om det är ett barn som man kan eller inte kan ha
samtal med? Hur ser kategoriseringsprocessen ut och vad får den för konsekvenser för bemötandet av det konkreta barnet?
De kriterier som informanterna presenterar för att kategorisera barnen
som barn som man inte kan eller inte ska ha samtal med kan sammanfattas
på följande sätt. Det är barn som i olika avseenden uppfattas som för små,
och för beroende, samt barn som inte vill på grund av ”lojalitet” med
föräldrar/förälder eller på grund av att de befinner sig i en viss ”utvecklingsfas”. I detta avsnitt ger jag exempel på hur utredare talar om hinder för att
samtala med barn överhuvudtaget samt vilka diskurser som aktualiseras. I
senare avsnitt tar jag upp hinder och möjligheter för att tala med barn om
pappas våld.
Uppfattningen att låg ålder är ett hinder för samtal framställs som självklar och allmänt vedertagen. Informant Sylvia säger till exempel att ”man
kan ju inte” och ”det går ju inte”, formuleringar som vädjar till en gemensam
förståelse genom användningen av ”ju”:
Sylvia: […] Så riktigt små barn kan man ju inte prata med överhuvudtaget.
[…]
Kajsa: Barnet är så litet så det kommer aldrig att gå att ha samtal med. Det är
bara två år.

När informanterna talar om ”låg ålder” handlar det om en ålder mellan fyra
och sex år. Fyra år tycks vara den lägsta åldern för samtal. Barn under en
viss ålder konstrueras därmed som inkompetenta att ha samtal med. De
diskvalificeras av sin ålder. Denna förståelse kan kopplas till omsorgsdiskursens inkompetenta barn som är objekt för vuxnas omsorger. I en
delaktighetsdiskurs där barn är kompetenta aktörer i sitt eget liv hade man
kanske prövat olika sätt att även göra riktigt små barn delaktiga.
Andra barn som det är svårt att tala med är barn som är väldigt beroende
och pressade av någon förälder. Följande utsaga är en del av en diskussion
som informanterna har om ett ärende som de tycker att de har hanterat dåligt.
De har olika uppfattningar om de skulle ha haft barnsamtal eller inte.
Informant Kjell uttrycker barnens pressade situation genom att tala om hur
pappan försöker påverka barnen:
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Kjell: […] oavsett hur man gör så är dom där barnen väldigt pressade. Och
dom blir intalade antingen ska dom göra si eller antingen ska dom göra så
[…] och dom ska säga det och säga det […] hur vi än hade gjort det, så hade
resultatet blivit på det viset.

Barnen förstås som starkt beroende av sin pappa och det gör att utredarna
ifrågasätter det lämpliga i att ha samtal med barnen. Här är det tydligt omsorgsdiskursens beroende barn som konstrueras.
Det finns dock exempel där barn som säger att de inte vill samtala förstås
på ett annat sätt. I nedanstående utsagor är det inte av omsorg om barnen
som utredarna inte talar med dem. Istället är det delaktighetsdiskursen som
aktualiseras. Barnen omtalas som kompetenta och vuxenlika och bemöts
som vuxna. De ville inte prata och då blir det inget samtal.
Rut: Det var några tonåringar nu för ett tag sen.
Siv: […] och vi gjorde hembesök. Vi kom hem och de kom fram till oss
väldigt artigt och sa, att ”vi har inget emot er personligen men vi vill inte
prata med er.” [---] så det fick vi ju lov att respektera. Det blev ju en lite
konstig utredning, för det var ju barnens vilja vi skulle ha fram.

Det har säkert betydelse för det vuxenlika bemötandet av barnen att de är
tonåringar. För att framstå som en god vuxen bör man inte behandla tonåringar som småbarn. Men det som är intressant här är att delaktighetsdiskursen får till effekt att barnen görs delaktiga i att inte vara delaktiga.

Möjligheter till barnsamtal
Barn som man kan eller ska ha samtal med skulle kunna beskrivas som motsatsen till de barn man inte ska eller inte kan ha samtal med. Det som skulle
karaktärisera de barn man kan samtala med är i så fall att de inte är för små,
inte för beroende och pressade och att de vill vara med eller åtminstone inte
vägrar medverkan. Sådana beskrivningar går att spåra i intervjuerna. Men
om man istället för denna negativa beskrivning av vad som inte karaktäriserar barn som det går att prata med skulle göra en positiv beskrivning av
barn man ska eller kan tala med, hur skulle den se ut? Det som då framträder
i materialet är det fria barnet. Det barn man som utredare ska eller kan tala
med bör ”ha ett eget rum”, ”ett eget utrymme och vara fria”. Det är ett
autonomt barn som beskrivs.
I följande utsagor talar informanterna Moa och Saga om ett barn som de
säger var ”fritt”. De presenterar barnet som fritt i förhållande till sina föräldrar, fritt att säga vad det tycker:
Moa: [Barnet] alltså det minnet jag har, det var att vi uppfattade att [hon/han]
var ganska fri att säga vad [det] tänkte och tyckte.[---]
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Saga: Det minns jag att både du och jag efteråt sa att det här kändes jättebra.
[Det] satt där [barnet], minns jag, väldigt lugnt och pratade här.

Barnet beskrivs som vuxenlikt och kompetent ”[det] satt lugnt och pratade” i
nästan en timme. Jag tolkar det som att det är delaktighetsdiskursen som används och dess kompetenta aktörsbarn som kommer till uttryck.
Utredare Kjell talar i nedanstående citat också om det fria barnet som ett
barn som är fritt i förhållande till sina föräldrar:
Kjell: Sen en del barn dom uttalar sig som dom tycker själva också, dom har
fått höra utav föräldrarna, dom har fått en tillåtelse i att uttala sig. Då blir det
naturligtvis för barnet så att dom kan göra det också. Det händer ju.
Intervjuaren: Är det viktigt att barnen känner den där tillåtelsen?
Kjell Ja, men det är väldigt sällan dom har den, att dom känner att dom är
fria. […]

Det fria barnet omtalas här som ett barn som har föräldrarnas mandat eller
tillåtelse att tala fritt.
Det fria barnet är dock inte någon genomgående figur i intervjumaterialet.
I följande dialog ställs tankefiguren det fria barnet mot det beroende barnet.
Per: […] jag förutsätter att barnet är utan påverkan av föräldrarna […].
Greta: Men hur menar du nu? […] för jag tänker tvärtom. Jag utgår ifrån att
barnet påverkas av föräldrarna, av vad dom säger om vad dom ska iväg på för
samtal, men även av sånt dom inte säger utan förmedlar på olika sätt. Det är
det som gör det här så svårt, för att det är så mycket som spelar in för barnet
när vi sitter här nu och ska prata. Det är inte bara en tant som dom inte känner
utan har träffat några gånger, utan mamma tycker, pappa tycker, jag har
upplevt. Alltså allting går i vartannat. Så jag, tvärtom mot vad du säger,
förutsätter att barnet är påverkat från alla håll.
Per: Men vad gör du åt det?
Greta: Det får jag förhålla mig till när jag pratar med barnet och när jag
funderar kring vad vi har pratat om efteråt. Men det skulle inte spela någon
roll vad jag säger till föräldrarna för dom gör ju som dom tycker ändå.

Jag tolkar det som att informant Per har en idé om ett fritt barn utan påverkan av föräldrarna som en förutsättning för barnsamtal. Denna uppfattning ifrågasätter informant Greta och framför istället sin uppfattning att
alla barn alltid är påverkade, det finns inga fria barn. Informant Gretas idé
om barn uppfattar jag som det (generella) beroende barnet. Det är ett barn
som man i hennes förståelse måste förhålla sig till när man samtalar med
barn. Informant Gretas utsaga skulle kunna tolkas som att hon använder både
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en omsorgs- och en delaktighetsdiskurs. Hon säger att hon talar med barnet
men på barnets villkor. Barnet förstås som beroende, ”påverkat från alla
håll”, men även som kompetent nog att ha samtal med, ”när vi sitter här nu
och ska prata”.
Idén om ”det fria barnet”, som inte är påverkat eller manipulerat av
(främst) sina föräldrar, skulle kunna kopplas till en juridisk diskurs. I den
juridiska diskursen finns idén om det fria och opåverkade vittnet, där vittnet
är en vuxen person. Förhör med barn i en brottsutredning kan underkännas
om barnet uppfattas ha pratat om händelsen i andra sammanhang och därmed
inte är opåverkat. I den juridiska diskursen är ”det fria barnet” samtidigt ”det
trovärdiga barnet”. Även barnet som ”sanningsvittne” finns inom denna
diskurs. Det är för att kunna säga sanningen som man måste vara fri. Man
skulle kunna tolka det som att informanterna när de talar om ”det fria barnet”
även för in ett brottmålstänkande när de talar om förutsättningar för barnsamtal. Appliceringen av en juridisk diskurs i detta sammanhang innebär att
det ställs stora krav på den situation i vilken man kan samtala med barn i
utredningar om vårdnad, boende och umgänge, krav som hör hemma i en
brottmålslogik, inte i riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och
umgänge (jfr Nordborg 2002, 194).

Samtal om våld
Barnets möjligheter att komma till tals i utredningsprocessen handlar inte
bara om delaktighet och om hur mycket barn får vara med och bestämma.
Det handlar även om huruvida barnet ges möjlighet att tala om sina våldserfarenheter och få dessa giltiggjorda. Samtal med barnet om upplevelser av
pappas våld mot mamma kan bidra till utredningen med kunskap om barnets
situation och även bidra till giltiggörande av barnets våldserfarenheter
(Eriksson och Näsman 2007; Leira 2002; Mellberg 2002, 151, 171; se även
kapitel 1). Giltiggörande är i sin tur en viktig del av barns återupprättelse och
återhämtning efter upplevelser av våld (Eriksson och Näsman 2007).

Hinder för samtal om våld
Hittills har jag behandlat hur utredare ser på hinder och möjligheter för att ha
samtal överhuvudtaget med barn. En annan fråga är om de ska tala med
barnet om pappas våld. Hur går denna bedömningsprocess till? Vilka hinder
respektive möjligheter presenterar utredare för att tala med barn om pappas
våld? I informanternas tal om hinder hänvisas framför allt till att våldet
skedde för länge sedan, att barnen då var små och inte minns, eller man
säger att barnet inte känner till våldet, att barnet är så utsatt att det inte är
lämpligt att tala med det om våldet, eller att barnet inte vill tala om våldet.
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Informant Nina talar nedan om ett barn som hon inte pratade med om
våld. Enligt Nina var anledningen att barnet var så litet när mamman och
pappan separerade, så att det inte mindes något:
Nina: Och där hade ju föräldrarna separerat när [det] var bara två år. Så han
mindes ju inget. Vi pratade inte mycket alls med [det] om våldet […] Det var
länge sen, så det var nog helt riktigt, att man inte pratade om det [våldet]. Hur
skulle det blivit då? Det skulle bara ha blivit tokigt.

Informant Saga (i en annan intervjugrupp) talar om våld som hänt för länge
sedan och att det därför inte var aktuellt att tala med barnet om det:
Saga: Och det [våldet] kan ju också ha hänt, tänker jag, för flera år sedan. I
det här fallet, som vi tittar på just nu, där var det ju flera år tidigare. Det var
ju för barnet, naturligtvis fanns det ju med, det är inte frågan om det, men ett
barn upplever ju ändå några år som en ganska lång tid kanske. Så att det var
väl inte liksom, det kändes inte så där väldigt aktuellt att lyfta det när inte
barnet själv tog upp det. Det är en sak om barnet själv skulle leda in och börja
prata om det, då är det ett annat läge.

I dessa utsagor är det både barnens låga ålder och att barnens upplevelser av
våld ligger långt tillbaka i tiden och att de därför, enligt informanten, inte
minns dem som förs fram som anledning till att man inte talar med barnen
om våld. Om man hade pratat om våldet skulle det, enligt Nina, ”bara ha
blivit tokigt”. Barnet blir här ett objekt för vuxnas omsorg. Det är omsorgsdiskursen som aktualiseras. Detsamma gäller i citatet nedan. Barnets låga
ålder och dess utsatthet gör utredarna tveksamma till om de ska träffa barnet:
Sonja: Jag tänker vi har ju ett ärende där ett litet barn har bevittnat våld och
som går på [en form av behandling] och där vet vi inte riktigt om vi ska träffa
det barnet. Det är drygt fyra.
Per: Ja just det fyra år [---].

Följande utsagor handlar om ett barn som får komma till tals men inte om
pappas våld. Informanterna talar om ett barn och dess mamma och säger att
hon uppger att barnet inte känner till att pappan slagit mamman. Utredarna
säger också att de gjorde som mamman bad dem, de ”avslöjade” inte våldet
för barnet, men samtidigt lägger de till att ”någonstans tror ju vi att det är
klart att [barnet] vet det.”
Meta: Jag tänker på ett ärende vi hade, där vi förstått av mammans historia
och också delvis med pappan i samtal med honom, att han är i och för sig
dömd för misshandel men [barnet] vet inte om det, för pappan har fotboja och
då blev det lite knivigt.
Intervjuaren: Hur gjorde ni då?
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Rut: Mamman bad ju oss uttryckligen att inte berätta, för att [barnet] vet inte
att pappa har slagit mamma. Så det gjorde vi ju inte då […] Nej, vi avslöjade
ju inte det för barnet.
Meta: Nej.
Intervjuaren: Och det berodde på att?
Rut: Att mamman sa, att barnet kände inte till det. Ingen har berättat det för
barnet och hon ville inte heller berätta det för barnet […] Det hade varit
hemligt för [barnet]. Och någonstans tror ju vi att det är klart att [hon/han] vet
det.

Utredarna säger sedan att barnet, som var i tioårsåldern, blev mycket ledset
och grät när det fick veta hur förslaget om boende och umgänge såg ut. Informanterna talar om sitt förslag som att det gick emot pappans och barnets
vilja – ”pappan och [barnet] de var liksom eko i rummet”. Istället uttrycker
informanterna det som att de ”gick på mammans linje, därför att vi var övertygade att det var bäst för [barnet]”. Utredarnas förslag var boende hos mamman och inte hos pappan som pappan (och barnet) ville. Min fråga till
informanterna blev då:
Intervjuaren: Men förstod [barnet] då, kunde ni få [henne/honom] att förstå,
varför det blev så, eftersom ni inte fick tala med [henne/honom] om våldet?
Meta: Vi tryckte ju på det här med skolan och att [hon/han] har bott hos
mamma den senaste tiden. Det är där [hennes/hans] sociala värld är mest.
Rut: Och för att mamma och pappa är så osams och dom inte kan komma
överens om så enkla saker. […]. Men [barnet] kunde ju aldrig riktigt förstå
varför de var så osams. [Hon/Han] pratade om det hela tiden […]. Varför de
inte kunde sluta bråka. Varför avskyr mamma pappa så mycket? Men det pratade vi med mamman om, att det här blir helt obegripligt för [barnet] när
[hon/han] inte får ihop, varför, vad som har hänt.

Min tolkning är att informanterna presenterar hur de försökte motivera sitt
förslag inför barnet utan att tala med det om pappans våld mot mamman. Det
handlar om ett våld utredarna känner till och förhåller sig till och som de
även tror att barnet vet om: ”[o]ch någonstans tror ju vi att det är klart att
[hon/ han] vet det.” Utredarna beskriver hur de följer mammans definition av
situationen i hennes försök att hemlighålla våldet för barnet. Samtidigt framhåller de att de talar med mamman om att förslaget att barnet inte kan bo
hos pappan blir helt obegripligt för barnet: ”[barnet] får inte ihop, varför, vad
som har hänt”. När utredarna uttrycker att de tror att barnet känner till våldet
så kan de luta sig mot forskning som säger att de flesta barn som lever i
familjer där pappan utövar våld mot mamman, har sett och/eller hört detta
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(Näsman et al 2008, 16-18; Överlien och Hydén 2007). Från barnets
perspektiv blir dock bemötandet problematiskt på flera sätt. Barnet förstås
visserligen som ett offer som behöver skydd (jfr ”beskyddat offer” hos
Eriksson och Näsman 2008a, 87), men barnet får inte sin våldserfarenhet
bekräftad. Istället beskrivs barnet av informanterna som att det inte får ihop
sin tillvaro. Genom omsorgsdiskursen uppfattas barnets behov av skydd men
inte dess behov av att få hjälp med att göra sin tillvaro begriplig.87
Om utredarna och mamman men även naturligtvis pappan hade talat med
barnet om våldet kunde barnets delaktighet i utredningsprocessen ha blivit
en process där dess känsla av sammanhang hade stärkts och barnet hade
blivit ett ”offer med möjlighet till giltiggörande” (Eriksson och Näsman
2011, 67-68). Nu blir barnet istället ett ”beskyddat offer” (Eriksson och
Näsman 2008a, 87, 91; 2011, 61-62). Omsorgsdiskursen används här för att
beskydda barnet från att tala om våld, inte för att bekräfta barnets
våldsupplevelse.
Även delaktighetsdiskursen aktualiseras, vilket innebär att barnet får
komma till tals, men det görs inte delaktigt fullt ut. Barnet undanhålls information om situationen. (Även om utredarna tror att barnet känner till
våldet kan de inte vara säkra eftersom de inte talar med barnet om det.) Barnet får heller inte gehör för sin vilja. Utredare Rut tydliggör för barnet på
följande sätt vad som gäller:
Rut: […] Alltså barn får säga vad man tycker och det är viktigt för oss att få
veta vad du tycker men det är vuxna som bestämmer. Det är inte säkert att det
blir som du vill.

Omsorgsdiskursen kan sägas sätta gränser för delaktighetsdiskursen redan på
den basala nivån att bli informerad. Omsorg är här skydd från att komma till
tals om våldet och i viss mån beskydd från pappans våld. Omsorg är däremot
inte hjälp till giltiggörande av våldsupplevelser eller hjälp att göra
situationen begriplig, vilket hade kunnat underlätta återhämtning efter våld.

Möjligheter till samtal om våld
Vilket barn kan man ha samtal om våld med? Sammanfattningsvis är det ett
barn som vet om och minns våldet, ett barn som vill tala om våldet, ett barn
som inte är så utsatt att det haft behandlande samtal med andra om våldet,
samt ett barn som inte är rädd eller traumatiserat. Undantag finns dock. I
87
Jfr Antonovskys teori om känslan av sammanhang (Antonovsky 2005). Begriplighet är en
av de dimensioner som ingår i Antonovskys teori (se Antonovsky 2005; 42-62; Eriksson och
Näsman 2007, 87). Känslan av sammanhang (KASAM) är enligt Antonovsky avgörande för
att klara av påfrestningar. KASAM byggs upp under barndomen och är ”en hållning till
världen” som följer en person hela livet, ”såvida det inte sker genomgripande, bestående
förändringar i hans eller hennes livssituation” (Antonovsky 2005, 132 – 173, 239).
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några fall säger utredare att de talar med barn som fått behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och med barn som är rädda. Jag återkommer
till de fallen i exemplen nedan.
I intervjumaterialet finns endast några få exempel där informanterna säger
att de talat med barnet om pappas våld. Jag tar här upp två av dessa. I det
första presenterar informanterna ett barn som talar om pappans våld mot
mamman när det träffar utredarna. Ärendet omtalas som unikt av informanterna:
Siv: Det som var unikt där, det var att barnet berättade […] om att det hade
sett mamma blivit slagen. Helt fritt berättade [barnet] det.[…] Och det kom ju
då. ”Kommer du ihåg hur det var när mamma och pappa bodde tillsammans,
hur var det då?” Ja, då kom [barnet] ju ihåg hur pappa jagade mamma med
kniven och det var [barnet] väldigt uppjagat över, upprörd, fast det hade varit
ett tag sedan och flera sådana där händelser berättade [barnet] om då.

Barnet beskrivs som att det minns, känner till och vill tala om våldet. Det
omtalas även som fritt: ”helt fritt berättade [barnet]”. Samtidigt beskrivs
barnet som mycket utsatt: ”vi har ju gjort en bedömning av barnet i den här
utredningen, att det har farit väldigt, väldigt, väldigt illa [av] den här konflikten”. Informanterna talar också om att barnet har behövt BUP-kontakt.
Barnets utsatthet innebär dock inte här som i flera andra fall att utredarna
undviker samtal med barnet. Istället framhåller utredarna att det var bra för
barnet att tala om våldet. I utredarnas förståelse skulle barnet ha mått sämre
om det inte fått göra det:
Pia: Och här var det så, att det här barnet gick det inte att hejda utan det berättade. [Barnet] var så fyllt. Det hade levt med det här i många herrans år, så
det var ju [barnets] verklighet. Och jag tänker, att hade man inte låtit barnet
ändå få berätta det här så, det kändes som att det gick inte att stoppa och jag
tror inte heller att man ska det, så kändes det ju. Det var väldigt naturligt när
[barnet] berättade om det här. Det var [barnets] liv. Det hade sett det här
under många år. […] Och då bara pratade [barnet], så att vi behövde inte
prata så mycket mer än så, utan vi lät det på något sätt prata.[---]
Intervjuaren: Vad tror ni hade hänt om [barnet] inte hade fått prata om det?
Siv: [Hon/han] var arg, var arg på sin pappa och ville visa det här, vad
[hon/han] tyckte. […] Ja, om [barnet] inte hade fått göra det här? Ja, det
mådde ju lite dåligt på olika sätt. [Barnet] kanske hade mått ännu sämre.

Informanterna använder här omsorgsdiskursen för giltiggörande av en utsatt
situation. Det är av omsorg om barnet som det får prata om våldet. Omsorgsdiskursen möjliggör på så sätt delaktighet.
Barnet beskrivs dock inte enbart som ett utsatt offer som mår dåligt utan
även som aktör med egna strategier: ”[Hon/han] var arg på sin pappa” och
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”ville visa det här, vad [hon/han] tyckte” (jfr Eriksson och Näsman 2008a,
91). Förståelsen av barnet som strategisk aktör återkommer ännu tydligare
längre fram i intervjun:
Siv: […] Vad är det som gör att [barn] vill berätta det [om våldet]? Vissa
barn gör ju det utan att man behöver fråga så mycket mer. Det är som att lätta
på ett lock och vissa gör inte det. Det har jag funderat på vad det kan
Rut: Det kanske är för att vi ska förstå, att där kan man ju inte bo då, eller att
vi ska säga till föräldrar.
Siv: Kanske läxa upp honom.
Rut: Ja, så får man inte göra.
[Alla pratar i munnen på varandra]
Pia: Ja, [det barnet] var ju lite av den här uppfostraren, så här får man inte
göra mot barn, lite grand,
Siv: Ja, [hon/han] var lite så.
Pia: alltså, det gjorde pappa fel och det har jag berättat nu.

Här beskriver informanterna barnet som ”uppfostrare” av sin pappa: ”så här
får man inte göra mot barn”. Barnet beskrivs som en kompetent aktör som
har en viss strategi med sitt samtal hos utredarna. Vad händer då med barnets
stora utsatthet och offerlikhet som utredarna också beskriver? Jag förstår det
som att denna beskrivning gäller barnet i en dåtid - då var barnet rädd och
utsatt, inte nu.
Kim: […] här är det ju ett barn som säger, ja, som har upplevt våld i familjen,
men det var då, när föräldrarna levde tillsammans. Nu lever dom i en annan
relation och då ser det ut på ett annat sätt.

Barnets rädsla och utsatthet kopplas också till möten mellan mamman och
pappan: ”risken för det här barnet var väl också när föräldrarna träffades, att
det skulle ske någonting.” När barnet träffar pappan utan mamman så är det
inte utsatt eller rädd. Det är när pappa och mamma träffas som även barnet
kan bli utsatt. Barnet kan därför utan risk ha umgänge med pappan i hans
bostad. Eriksson benämner denna förståelse ”isärhållandet av fäders beteende mot mödrar och fäders beteende mot barn” (Eriksson, M. 2003, 227,
236, 239). Det är en förståelse som kan kopplas till familjerättdiskursen.
Sammanfattningsvis menar jag att utredarna i detta exempel aktualiserar
både omsorgs- och delaktighetsdiskursen.
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I det andra exemplet presenterar informanterna ett annat barn som talar
om pappans våld mot mamman. Även i detta exempel är det ett barn som av
utredarna beskrivs enligt de kriterier för samtal om våld som jag tagit upp
ovan. Barnet minns och har kunskap om pappans våld mot mamman och
barnet vill tala om våldet. Till skillnad från barnet i det tidigare exemplet
omtalas detta barn som fortfarande rädd för sin pappa. Omsorgsdiskursens
offerlika barn aktualiseras. I likhet med barnet i det tidigare exemplet
beskrivs dock även detta barn som en kompetent aktör med en strategi.
Barnet omtalas som väldigt bestämt med vad det vill. Det omtalas också som
trovärdigt och får gehör för sin vilja. Då är det, menar jag, delaktighetsdiskursen som kommer till tydligt uttryck.
Siv: Jag har haft ett annat barn som hade sett mycket våld och som var väldigt rädd för sin pappa och där vi fick klara förhållningsregler. [Barnet] sa, ni
får inte säga någonting till pappa om det här. Och där det var ett annat samtal
med pappan där vi pratade om neutrala saker. Det kom inte upp där. [Barnet]
ville inte.[---] [Det] var ju elva år det här [barnet] och [det] var ju väldigt
bestämt med vad, [det] ville ha kontaktperson vid umgänge.
Intervjuaren: Och det visste[barnet]?
Siv: Ja, det ville [det] ha och det hade de ju redan men pappan vill inte ha det.
Han ville ha vanligt umgänge och då berättade [barnet] ju för oss hur det var.
Hur rädd [det] var för sin pappa. [Barnet] hade sett att han slagit mamman
men [barnet] ville inte att det skulle komma fram i utredningen […]. Ja, vi
kände ju så, jag menar, vi trodde ju på [barnet].
Intervjuaren: Ja
Siv: Så var det ju.

I ovanstående utsagor konstrueras barnet således samtidigt som ett offer och
som en aktör. Både omsorgs- och delaktighetsdiskursen kommer till uttryck.

Sammanfattning
Jag har i detta kapitel visat hur utredare använder både omsorgs- och delaktighetsdiskurserna och kombinationer av dessa i sina barnsamtal. Det
framstår som att det är användningen av omsorgsdiskursen som främst
förhindrar att barn görs delaktiga i utredningsprocessen. Jag har även visat
att omsorgsdiskursen kan möjliggöra att barn kommer till tals om våldet
eftersom det kan bidra till giltiggörande av en utsatt belägenhet (Eriksson
och Näsman 2008b).
Omsorgsdiskursen kan även sägas sätta gränser för barns möjlighet att
komma till tals. När och på vilket sätt det sker har att göra med hur barnets
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situation uppfattas. En tendens i materialet är att barnets relation till
föräldrarna kan avgöra om man som utredare bedömer att man ska eller kan
tala med barnet om pappas våld eller tala med barnet överhuvudtaget. Barnet
ska inte vara pressat av någon av föräldrarna om man ska kunna prata med
det. Barnets terapeutiska relation till andra professionella verkar också få betydelse för om man talar med barnet om våld eller inte. Har barnet en
terapeutisk kontakt tycks det av utredarna förstås som att då får barnet stöd
och behandling av andra professionella och då ska eller behöver man inte
som utredare tala med barnet om våldet. Man kan tolka det som att omsorgsdiskursen appliceras: barnet är så utsatt att det inte ska behöva tala mer om
sina upplevelser. Att det räcker att andra talar med barnet om våldet kan
även tolkas som att utredarna bedriver ett professionellt gränsarbete mot
behandlingsprofessioner. Utredarnas förståelse är att det är dessa professioner som ska ge stöd och behandling, inte familjerättssekreterare. De ska
främst utreda (jfr Eriksson, M. 2003, 304).
I detta sammanhang skulle det kunna ligga nära till hands att uppfatta det
som lättare att tala med barnet om våldet om barnet redan har en terapeutisk
relation där det har kunnat bearbeta sina upplevelser (jfr ovan om vikten av
giltiggörande). En sådan uppfattning kommer dock inte direkt till uttryck i
materialet. Det som framkommer är att det är lättare att prata om våldet om
”dom här hemligheterna ändå är på bordet”, om ärendet till exempel redan är
anmält. Det är svårare att ta upp frågan om pappas våld om man som familjerättsutredare uppfattar att man pratar om det för första gången i utredningen.
Eriksson och Näsman menar att det tycks vara svårt för utredare att bemöta utsatta barn som offer och aktörer. (Erikson och Näsman 2008a, 83100). Att det ändå är möjligt visar mitt exempel med barnet som beskrivs
både som utsatt och rädd för sin pappa och som talar om våldet. Min tolkning är att barnet får sin rädsla och utsatthet bekräftad. Utredarna förstår
barnet som ett offer. Samtidigt ses barnet som en kompetent aktör som ges
hög grad av delaktighet. Barnet får gehör för sin vilja.

113

114

Kapitel 5. Att möta pappas våld mot mamma

Avsikten med detta kapitel är att visa hur de diskurser om våld jag tar upp i
kapitel 1 kommer till uttryck i familjerättssekreterarnas tal om sina möten
med utsatta barn i utredningsprocessen. Kriterier för att analysera om det
finns uttryck för diskurserna i familjerättssekreterarnas tal om sin praktik
kan sammanfattas på följande sätt:
Kriterier på att familjerättsdiskursen används är att våldet inte omtalas
som könat utan som konflikt eller ”bråk” mellan två jämbördiga parter.
Barnet kan drabbas genom att dras in i konflikten. Den största risken för
barnet är att förlora kontakten med någon av föräldrarna. Ett professionellt
förhållningssätt är (köns)neutralt (Eriksson, M. 2003, 299, 311). Som utredare ska man förhålla sig neutral till konflikten och inte trappa upp den
genom att ta parti för någon part.
Det främsta kriteriet på att könsvåldsdiskursen används är att våldet omtalas som könat. Det handlar om mäns våld mot kvinnor och pappors våld
mot mammor, våld som även drabbar barn. Ett barn som upplever pappas
våld mot mamma är utsatt för psykiskt våld. Barnet kan även vara utsatt för
våld riktat direkt mot sig själv. Den största risken för barnet är att bli kvar i
våldet.
Kriteriet på barnskyddsdiskursen är att våldet är våld direkt riktat mot
barnet. Våldet är inte könat, det är ”föräldrar”, inte mamma eller pappa, som
är våldsamma. Den största risken för barnet är att det far illa.
I Behandlingsdiskursen är våldet en upplevelse som kan få konsekvenser
för barnets normala utveckling och hälsa om inte stöd och behandling sätts
in. Våldet är inte könat. Den största risken för barnet är att det får bestående
hälsoproblem

Tidigare forskning om familjerättsfrågor och våld
Forskning om vårdnad, boende och umgänge och barn som upplevt pappas
våld mot mamma har i stort sett inte haft barns delaktighet i fokus. Undantag
är det projekt min studie är en del av (se kapitel 1) samt den förut nämnda
studien inom socialt arbete (Röbäck 2008).
En av de tidigaste studierna om familjerätt och hanteringen av våld är
Hesters och Radfords undersökning av kvinnomisshandel och umgängestvister i Danmark och England (Hester och Radford 1996). I studien be115

handlas flera teman som har fortsatt att vara viktiga i senare forskning om familjerätt och våld. Här tar jag upp några för min studie centrala teman.
Kvinnomisshandel (domestic violence) är i mitten av 1960-talet, enligt
Hester och Radford, inte en fråga i familjerättsprocesser vare sig i England
eller i Danmark. Deras studie visar emellertid att i professionellas bedömningar i umgängesfrågor har uppmärksamheten på och förståelsen av
kvinnomisshandel en avgörande betydelse för mammans och barnens
säkerhet.
The greater their knowledge of women’s experience of violence from male
partners, and the impact of such violence on the women concerned, the safer
and more positive the outcomes were likely to be for both women and
children (Hester och Radford 1996, 4).

Författarna pekar på att professionella (i England) dock inte tycks försöka
utröna om kvinnan varit utsatt för våld. I de fall våld blev synligt så
förminskades det eller gjordes irrelevant för beslutet. Professionella kopplar
inte heller ihop kvinnors erfarenheter av våld och barns trygghet. De flesta
av barnen i undersökningen hade varit vittne till våld mot sin mamma och
forskarna ser ett starkt samband mellan mammans säkerhet och barnets
trygghet (Hester och Radford 1996, 5). Författarna avslutar med att i ärenden
med kvinnomisshandel ska utgångspunkten vara ”a presumtion of no
contact” (Hester och Radford 1996, 5). Om barnet ändå ska ha umgänge med
pappan måste det ordnas på ett sätt som är säkert för både mamma och barn.
Den officiella presumtionen i både Danmark och England var (och är)
däremot att barnets bästa är detsamma som kontakt med båda föräldrarna
(Hester och Radford 1996, 4, 5).
Betydelsen av professionellas förståelse av våld i beslut som är avgörande
för mammors och barns säkerhet behandlas även i senare forskning. Keskinen (2005) kommer till exempel fram till liknande resultat i en studie av
familjerådgivningsverksamhet i Finland. Keskinen tar upp hur professionella
hanterar mäns våld mot kvinnor bland annat i frågor om umgänge. En slutsats är att professionella som betraktar mäns våld mot kvinnor som en fråga
om kön och makt använder en praktik som stödjer kvinnor och barn. När kön
och makt försvinner ur sikte innebär det att mammans och barnens säkerhet
hotas (Keskinen 2005, 31-48).
Senare studier i en brittisk kontext visar hur uppgifter om våld fortfarande
tenderar att minimeras och negligeras i professionellas möten med föräldrar
angående överenskommelser om vårdnad och umgänge (Trinder et al, 2010)
samt i samband med umgänge vid kontakt- och besökscentra (Harrison
2008).
Hautanen studerar hanteringen av våld i både domar och socialsekreterares utredningar i vårdnadstvister i Finland (Hautanen 2010). Även hennes studie visar våldets marginalisering. I socialsekreterarnas utrednings116

rapporter till rätten är det, enligt Hautanen, ganska vanligt att utelämna
beskrivningar av våld. När våldet ändå tas med i rapporten, så är det genom
omskrivningar (Hautanen 2010, 266). Hautanens sammanfattning är att
studien bekräftar det andra forskare visat, nämligen att våld har en marginell
plats i familjerättsprocesser om vårdnad och umgänge. Hanteringen av våld i
dessa processer är ”unsystematic, inaccurate and sometimes belittling”
(Hautanen 2010, 269). Liknande resultat kommer fram i den brittiska studie
jag redan nämnt (Macdonald 2010).
Skjørten har undersökt domar i Norge angående barns boende vid tvister
om vårdnad och boende. Även hon visar att våldet marginaliseras och omformuleras i en mer ”beskedlig” form (Skjørten 2004, 13).
Hester (2005) framhåller att presumtionen om att barnets bästa är kontakt
med båda sina föräldrar blir allt starkare i takt med att pappor allt mer ska
involveras i omsorgen om barnen. Det är en trend som, enligt henne, kan ses
i såväl Europa (inklusive Sverige) som i USA, Australien och Nya Zeeland
(Hester 2005, 13-30). Presumtionen börjar dock utmanas i början av 2000talet. I fall där mamman är eller har varit utsatt för pappans våld ifrågasätts
om det är barnets bästa att träffa pappan (Eriksson och Hester 2001; Hester
2005, 13). Kaldal behandlar i en rättsvetenskaplig studie riskbedömningar i
bland annat vårdnadsmål. Hon diskuterar den svenska lagstiftningen och
ställer dess utgångspunkt att barn mår bäst av att ha nära kontakt med båda
sina föräldrar mot barnets rätt till skydd mot utsatthet och övergrepp (Kaldal
2010, 214-223).
Ett antal amerikanska studier i början av 2000-talet visar att det för våldsutsatta kvinnor är näst intill omöjligt att få en dom i en vårdnads- och/eller
umgängestvist som i tillräcklig utsträckning skyddar dem och deras barn.
Detta trots lagar som kräver att domare ska ta hänsyn till våldet i beslut i
vårdnadsfrågor (Zorza och Rosen 2005, 983; se även Meier 2003; Silverman
et al 2004;).
Jaffe, Crooks och Wolfe (2003) reser frågan om implementering av ny
lagstiftning i syfte att möta behoven hos barn som bevittnar mäns våld mot
kvinnor i familjen. De diskuterar avsedda och oavsedda konsekvenser av
lagstiftningen samt villkor för implementering såväl i brottmålssammanhang
som inom barnskyddsområdet och i vårdnads- och umgängesprocesser (Jaffe
et al 2003). Av särskilt intresse för min studie är att de framhåller vikten av
lärande för en lyckad implementering:
Before this legislation can be implemented, judges need to be trained to
understand batterers, victims, and children exposed to domestic violence, and
the interplay between domestic violence dynamics and the demands of court
proceedings. The judge’s ability to make appropriate decisions will depend
on well-trained family law lawyers, mediators, child custody evaluators, and
divorce-education providers so that cases are properly screened and
accurately portrayed for the court (Jaffe et al 2003, 210).
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Men, varnar författarna, om utbildningen inte innebär byte av diskurs (”shift
in paradigm”) om våld och om skydd för mamma och barn så kan utbildning
leda till ytterligare hot mot mammans och barnets säkerhet (Jaffe et al 2003,
210). Med referens till Bancroft och Silverman (2002) menar författarna vidare att om man misslyckas med denna utbildnings- och lärandeinsats till
professionella som är inblandade i en vårdnadsprocess, så kan det leda till ett
bemyndigande (”empowering”) av våldsutövaren så att denne kan använda
systemet för att fortsätta att kontrollera mamman (Bancroft och Silverman
2002, 115-129; Jaffe et al 2003, 210). Meier (2003) talar på liknande sätt om
vikten av en fördjupad förståelse av våld i nära relationer hos framförallt
domare i vårdnads- och umgängesmål. När pappors relation till sina barn står
på spel finns det risk för att mammor och barn inte får skydd och att
förövaren inte hålls ansvarig:
[W]hile society and the courts have aquired a superficial understanding of the
reality of domestic violence, that understanding is not sufficiently deeply
integrated to survive the challenge of truly painful choices regarding
families.[…] Thus, when the issues become more fraught, and fathers’
relationships with their children are at stake, hard won insights about
domestic violence too often fall away as judges once again avoid facing the
reality of women battering, and the difficult choices needed to protect women
and children and hold abusers accountable (Meier 2003, 663).

Gemensamt för de studier jag tagit upp ovan är att (i stort sett) samtliga
har en feministisk våldsförståelse (se t ex kapitel 3). Författarna framhåller
också att professionellas förståelse av våldet är en viktig faktor när det gäller
bedömningar och beslut till barnens bästa. En feministisk våldsförståelse av
våld i nära relationer, som innebär att våldet inte förminskas eller bortses
från och som lägger ansvaret för våldet på förövaren, ses i dessa studier som
en förutsättning för barnets och mammans säkerhet. Studierna saknar dock
fokus på barns möjligheter att komma till tals om våldet.

Säkerhetstänkande under utredningsprocessen
För att komma åt våldförståelsen och därmed synliggöra hur diskurserna om
våld formar familjerättssekreterares tal om mötet med mammor och barn
som upplevt pappans våld har jag som analysingång valt utsagor där utredarna presenterar hur de tänker om säkerhet och skydd för mamma och
barn under utredningsprocessen. I det skedet har utredarna själva ett tydligt
ansvar för barns och mammors situation, vilket ställer frågan om hur de ser
på våldet på sin spets.
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Frågan om mammans säkerhet och skydd i familjerättsliga sammanhang
har uppmärksammats av Socialstyrelsen när det gäller samarbetssamtal88
med föräldrar men inte lika tydligt beträffande vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar. Socialstyrelsen skriver angående samarbetssamtal och
våld: ”Om en förälder uppger att det har förekommit till exempel våld eller
hot, bör samtalsledaren alltid göra en bedömning av vilka säkerhetsåtgärder
som behövs vid samtalen” (Socialstyrelsen 2003a, 2). Om det kommer fram
uppgifter om att någon av föräldrarna ”är eller har varit utsatt för våld, hot,
kontroll eller någon annan kränkande behandling inom familjen” så ”bör
samtalsledaren erbjuda föräldrarna enskilda samtal för att kunna bedöma om
och hur fortsatta samtal ska genomföras” (Socialstyrelsen 2003a, 2). Enligt
Socialstyrelsen är det således inte självklart att samtalsledarna under sådana
förhållanden ska ha gemensamma samtal med föräldrarna eller några
samarbetssamtal överhuvudtaget: ”Om samtalsledaren bedömer att samtalen
endast är ett sätt att försöka fortsätta kontrollen av den andre föräldern eller
få tillfälle att träffa denne, bör de avslutas” (Socialstyrelsen 2003a, 2).
Mammor som varit utsatta för våld från sin före detta partner och som varit
med om gemensamma samtal med honom hos familjerättssekreterare har
beskrivit hur dessa samtal var förbundna med ”rädsla, kränkande upplevelser
och/eller utsatthet för våld” (Eriksson, M. 2003, 128).
När det gäller föräldrasamtal i vårdnads-, boende- eller umgängesutredningar uppmärksammas inte säkerhetsfrågor lika tydligt i Socialstyrelsens
allmänna råd. För- och nackdelar med gemensamma respektive enskilda
samtal med föräldrarna diskuteras dock i den mer omfattande skriften:
Vårdnad, boende och umgänge – Stöd för rättstillämpning och handläggning
inom socialtjänstens familjerätt (Socialstyrelsen 2003b). Fördelen med gemensamma samtal sägs vara ”att föräldrarna hela tiden får samma information från utredarna och tar del av vad den andra föräldern har att säga”.
Nackdelen är att ”det vid gemensamma samtal finns risk för att någon av
föräldrarna blir dominerande”. Man menar att ”[a]v rädsla eller känsla av
underläge kanske den ena föräldern inte kan eller vågar framföra sin uppfattning och hon eller han kan då gå med på något som inte känns rimligt”
(Socialstyrelsen 2003b, 154).
Dessa utsagor kan tolkas som att Socialstyrelsen anser det mindre lämpligt med gemensamma samtal när det förekommer våld. Socialstyrelsen
framhåller att det är av ”grundläggande betydelse” för utredningen att känna
till om våld förekommit ”eftersom det påverkar ställningstaganden till
skyddsaspekter samt möjligheten till gemensamma samtal och arrangemang
i samband med dessa” (Socialstyrelsen 2003b, 163). Överhuvudtaget
framhålls att vid förekomst av våld är det viktigt att ”handläggningen av en
utredning om vårdnad, boende och umgänge i ett familjevåldsärende sker
88

Familjesekreterarnas samarbetssamtal med föräldrar sker i syfte att få föräldrar att komma
överens om barnen och undvika en tvist i domstol (se kapitel 1).
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med särskild omsorg och hänsyn till den våldsutsatta och barnen” (Socialstyrelsen 2003b, 163).
Gemensamma föräldrasamtal ifrågasätts således vid förekomsten av våld
och mammans säkerhet och behov av skydd uppmärksammas. Jag har dock
inte funnit att barnens behov av skydd och säkerhet under själva utredningen
har blivit uppmärksammat på liknande sätt.
Socialstyrelsens skrivningar om att särskilt beakta situationen för kvinnor
som är eller varit utsatta för våld i hemmet, kan tolkas som ett uttryck för
könsvåldsdiskursen. Delar av denna diskurs är på detta sätt tillgänglig för
skriftens målgrupp – familjerättssekreterare. Samtidigt skrivs en stor del av
texten i könsneutrala termer, vilket jag snarare tolkar som uttryck för familjerättsdiskursen. Man skriver till exempel ”den ena föräldern” och ”någon av föräldrarna” och inte mamman respektive pappan. Beteckningen
”familjevåld” används om ärenden där det förekommer våld. Det är en könsneutral beteckning som framförallt finns i barnskyddsdiskursen men även
skulle kunna tolkas som ett uttryck för familjerättsdiskursen (jfr kapitel 4).

Mammans säkerhet – gemensamma samtal?
Informanterna beskriver olika praktiker när det gäller samtal med mamman
och pappan i utredningsprocessen. En del säger att de har gemensamma samtal med föräldrar när det förekommer våld, medan andra säger att de inte har
det. I nedanstående citat talar informanten om hur man har gemensamma
samtal.
Lotten: […] Ibland har vi utredning där vi lyssnar på föräldrarna, båda
föräldrarna sitter i rummet och pratar. Väldigt mycket har vi gjort så de sista
åren, att vi har parterna i samma rum, så att de får lyssna på varandras berättelser
Intervjuaren: Även om det är våld?
Lotten: Även om det har förekommit våld har vi gjort så.

Föräldrarna omtalas med den könsneutrala beteckningen ”parterna” som förutsätts kunna sitta i samma rum och lyssna på varandras berättelser även om
det förekommer våld. De konstrueras på detta sätt som jämbördiga. Det
könsneutrala språket och konstruktionen av föräldrarna som jämbördiga
parter, gör att utsagan kan kopplas till familjerättsdiskursen.
Följande utsaga, också den i könsneutrala termer, betraktar jag som ett
förtydligande från kollegan Sylvia av Lottens uttalande. Sylvia säger att hon
ibland haft gemensamma samtal med föräldrarna under utredningsprocessen
och att det är väldigt bra.
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Sylvia: Fast vi har ju provat någon gång att ha paren tillsammans och jag
tycker att det är väldigt bra för att dels så säger dom väl inte dom värsta
sanningarna om den andre när den personen sitter med. Sen så blir det ju
ingen överraskning när de får det nerskrivna, då vet de ju redan vad den andre
personen har sagt, så jag tycker det känns som en fördel […].

Det framgår inte i citatet vad de ”värsta sanningarna” är. Handlar det om
svartmålning av ”den andre” så kan en metod där detta förhindras framstå
som professionell. Risken att konflikten trappas upp minskar och möjligheten till överenskommelse mellan föräldrarna kan underlättas. Om de
”värsta sanningarna” istället handlar om pappans våld, något som mamman
skulle kunna berätta om, framstår metoden inte som lika adekvat. Att de
”värsta sanningarna” undviks skulle då kunna betyda att utredarna inte får
kännedom om att mamman är utsatt för våld. Det skulle i sin tur kunna innebära en risk för mamman och minska möjligheten till skydd för henne och
barnet/barnen.
Under intervjusamtalet sker en förhandling om gruppens praktik. Praktiken med gemensamma samtal ifrågasätts av utredare Kjell:
Sylvia: […] det här vi håller på […] nu med ett ärende. Tänk om vi hade fått
dom [föräldrarna] att vara med samtidigt.
Iris: Ja. Dom ville inte, mamman ville inte. [---]
Intervjuaren: Har det förekommit våld i det sammanhanget?
Sylvia: Ja psykisk i varje fall och frågan är om vi är för taffliga när vi ska
prata med dem. Om vi skulle stå på oss mer och säga att: ”Så gör vi här!” Jag
vet inte.
Kjell: Men fast det är ju frågan det också. Det tycker jag är olämpligt. Är det
så att det har förekommit våld så måste man ju ta hänsyn till det alltså.

Utredare Sylvia säger sålunda att gemensamma samtal borde vara gruppens
linje även om mammorna inte vill: ”Så gör vi här!” Detta motsägs dock av
utredare Kjell som säger att han tycker det är olämpligt och att man måste ta
hänsyn till våldet. I dessa utsagor könas inte våldet. Det talas inte om vem
som är offer för och vem som är förövare av det psykiska våld som nämns.
Inte heller jag som intervjuare formulerar min fråga i könade termer. Den
enda utsaga i vilken en aktör könas är i Iris utsaga om att mamman inte ville
ha gemensamma samtal. Kjells utsaga om att man måste ta hänsyn till våldet
kan trots det könsneutrala språket ses som uttryck för en annan diskurs än familjerättsdiskursen. Uppmärksamhet på och hänsyn till våld i nära relationer
kan snarare kopplas till könsvåldsdiskursen än familjerättsdiskursen. I det
fall utsagan om mammans ovilja att ha gemensamma samtal tolkas som att
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det är hon som är utsatt för pappans psykiska våld, kan Kjells utsaga om
våldet mer tydligt kopplas till könsvåldsdiskursen.
I nästa exempel talar informanten om att de som utredare oftast inte har
gemensamma utan enskilda samtal med var och en av föräldrarna. Den situation som beskrivs är att det föreligger ”en viss konfliktnivå”. Det är en situation där ”man kanske inte känner sig direkt hotad”. Situationen omtalas inte
som att det förekommer direkt hot eller våld - möjligen kontroll: ”man känner sig väldigt begränsad”. Ändå framställer inte Lisa gemensamma samtal
som eftersträvansvärt utan gör enskilda samtal till norm.
Lisa: Nu tänker jag att det vanliga, det är mer vanligt att vi träffar dom en och
en än att dom sitter ihop vid samtalen. Det är min erfarenhet. Och just att det
är ju ändå en viss konfliktnivå i och med att dom sitter i det läge dom gör när
dom har gått till domstol och att det kan vara svårt att just vara fri och känna
sig bekväm och avslappnad när man vet att den andra sitter och lyssnar på
exakt vartenda ord som man säger […] man kanske inte känner sig direkt hotad men man känner sig väldigt begränsad av att den andra sitter och lyssnar.
Man kan inte vara så öppen som man önskar och då blir ju det en nackdel för
utredningen att man inte kanske får fram all den information som man skulle
vilja få.
Intervjuaren: Och är det mamman eller pappan som kan tycka det är
jobbigt?
Tina: Det kan vara båda
Saga: Båda ja.

I utredare Lisas utsaga framställs praktiken i könsneutral form. Det könsneutrala ordet ”man” används istället för mamman/pappan - ”man kanske
inte känner sig direkt hotad”. Konflikten framställs som en föräldrakonflikt
och utredare Tinas och Sagas språkbruk understryker den könsneutrala framställningen.
Utsagorna kan kopplas till familjerättsdiskursen men konsekvenserna blir
i detta fall inte desamma som i det förra exemplet. Strategin med enskilda
samtal ger mamman uppenbara möjligheter att tala om eventuellt våld och
därmed ges möjligheter till skydd. Vid gemensamma samtal när det förekommer pappas våld mot mamma finns en risk att mamman inte vågar tala
om det, våldet kan osynliggöras och mamman har mindre möjligheter att få
skydd.
Min slutsats är att med familjerättsdiskursen möjliggörs åtminstone två
olika strategier. Den ena är gemensamma samtal med föräldrarna där våldet
riskerar att osynliggöras och mamman kan utsättas för en risk. Den andra är
enskilda samtal där våldet kan bli synligt och mammans behov av skydd kan
uppmärksammas. När familjerättsdiskursen aktualiseras tycks det dock inte
vara våldet eller mammans skyddsbehov som avgör vilken strategi utredare
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använder utan det som avgör är olika syn på bästa sättet att nå ett gott resultat av utredningsprocessen. Enskilda samtal kan, som i Lisas utsaga ovan,
framställas som bättre för utredningen än samtal där den andra föräldern
sitter och lyssnar. Lisa säger att i gemensamma samtal ”kanske [man] inte
får fram all den information som man skulle vilja få”, det blir en ”nackdel
för utredningen”. Gemensamma samtal kan av andra utredare istället framställas som en fördel för utredningen i andra avseenden även om man vet att
det förekommer våld.

Mammans säkerhet - upptäcks våld?
En förutsättning för att mamman ska få skydd under utredningsprocessen är
att utredarna får kännedom om att hon är eller har varit utsatt för våld och/
eller hot om våld från pappan. I följande utsagor talar informanterna om hur
de i allmänhet får kännedom om till exempel hot om våld:
Intervjuaren: Hur kommer det fram, tänker jag, om den ena känner sig hotad
eller obekväm?
Lisa: Ja, det kan ju komma fram kanske att dom tar någon telefonkontakt
innan samtalet och vill upplysa om någonting så. Det kan ju vara att vi har
tidigare kännedom om ärendet och på lite olika sätt.
Moa: Det kan ju vara redan när vi inbjuder till det här informationssamtalet
att dom inte vill komma tillsammans. Så det kan komma fram på olika vis.

Jag uppfattar det som att informanterna bemödar sig om att uttrycka sig
könsneutralt. När de talar om sitt arbetssätt framstår det som att det kan vara
såväl mamman som pappan som kan vara den som upplyser om våldet. Informant Lisa säger till exempel ”dom tar någon telefonkontakt innan samtalet”. Informant Tina talar om föräldrarna som ”parterna”. Jag tolkar detta
könsneutrala sätt att tala på som ett uttryck för familjerätts-diskursen, där
våldet framställs som könsneutralt eller som ett ej könat bråk mellan
parterna.
I citaten nedan aktualiseras även en annan förståelse av våld.
Informanterna använder ett språk som anknyter till en psykologiserande
förståelseram, där våld förklaras som beteende hos avvikande människor (jfr
Wendt Höjer 2002, 105).
Saga: Jo men det blir väldigt tydligt tänker jag, när föräldrar, när den ena, att
man absolut inte ens vill möta den andra här. Det är så pass infekterat och
jobbigt att man kan vilja veta kommer han före eller efter, eller hon före eller
efter. Så kan det också vara om det är riktigt upptrappat.
Tina: Exakt. Jag kan läsa hans eller hennes spår om den har varit här i huset
före jag ser tecken. Den känsligheten kan finnas i vissa lägen hos parterna.
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I informant Tinas tal görs föräldrarna eller ”parterna” till överkänsliga
personer som ”kan läsa hans eller hennes spår” och som ”ser tecken.”
Föräldrarnas relation omtalas inte, som i familjerättsdiskursen, som en konflikt utan som ”infekterad”, som om informanten talade om en sjukdomshärd. En sådan våldsförståelse ingår närmast i en behandlingsdiskurs, vilken
karaktäriseras av ett medicinskt och psykologiskt språk.
I följande exempel, som också handlar om hur man som utredare kan få
kännedom om våldet, blir min tolkning däremot att våldet förstås som könat.
Utredare Rut talar om ”mamman” och ”hennes berättelse” och i slutet av citatet talas om ”kvinnan” och ”mannen”.
Rut: Ofta framgår det ju inte av några handlingar, utan det är när mamman
börjar, alltså hennes berättelse. Det är ofta så vi får reda på det […]. Ibland
finns det ju även dömd för misshandel och ibland kan det vara redan i
protokollen som finns i tingsrätten redan, inför den muntliga förhandlingen,
att mamman har tagit upp det som ett argument redan där, så att det liksom
finns, men ofta tycker jag det är så att man tror att nu blir det
Kim: lätt
Intervjuaren: Ja?
Rut: och sedan dyker det upp våld.
Intervjuaren: Hur dyker det upp då?
Rut: I första samtalet med kvinnan brukar det vara. Oftast att hon berättar när
man kommer in på de här punkterna, att berätta om separationen, lite anledning till separation och samarbete med mannen och så, att det kommer
upp.

Trots den könade våldsförståelsen framstår arbetssättet som passivt i förhållande till våldet. Utredare Rut säger till exempel att det kan hända att
”sedan dyker det upp våld” under utredningens gång. Samma informanter
talar dock också om ett mer aktivt arbetssätt för att upptäcka våld inför en
utredning. I nedanstående citat beskrivs hur man ställer frågor till föräldrarna
om våld. Till skillnad från i föregående citat så används i nedanstående ett
könsneutralt språk. Utredare Pia talar om ”våld mellan föräldrarna” och utredare Rut om ”den ena” och ”den andra”, inte om mamma och pappa eller
kvinnan och mannen. Samtidigt talas om ”maktobalansen”, ett begrepp som
inte finns i en könsneutral förståelse av föräldrar som jämlika parter.
Pia: Ja, det är ju att vi har uppmärksammat det här med våld mellan
föräldrarna.[---]
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Rut: […] så blir det naturligt att fråga […] i utredningarna och det är inte bara
våldet, det kan vara maktobalansen överhuvudtaget. Finns det en risk för att
den ena går med på saker för att den är rädd för den andra, till exempel? Hur
blir det för barnet då? Så vi har ju fått en medvetenhet om de frågorna.

I utsagorna i detta exempel talar således samma informant (Rut) om sitt
arbetssätt som å ena sidan ostrukturerat och passivt och å andra sidan som
strukturerat och aktivt. Hon använder både ett könsneutralt språk och ett
könat när hon talar om våldet. Det kan tyda på en viss ambivalens när det
gäller ärenden med våld. Den könade våldsförståelse som kommer till uttryck i de första utsagorna i exemplet kan kopplas till könsvåldsdiskursen.
Det könsneutrala språket i de senare utsagorna finns däremot i familjerättsdiskursen. Ett strukturerat och aktivt arbetssätt för att upptäcka våld som
omtalas i de senare utsagorna kan kopplas till könsvåldsdiskursen medan ett
ostrukturerat och passivt arbetssätt som beskrivs i de första utsagorna snarare
blir en konsekvens av familjerättsdiskursen. Jag menar att även talet om
”maktobalansen” i Ruts senare utsaga främst får mening i könsvåldsdiskursen.
En tolkning av den ambivalens som framträder i citaten kan vara att
praktiken att fråga om våld i utredningar om vårdnad, boende och umgänge
framstår som i konflikt med familjerättsdiskursens professionella ideal om
(köns)neutralitet (Eriksson, M. 2003, 311). Det könsneutrala språkbruket i
talet om en könad praktik89 kan samtidigt vara en retorisk strategi för att inte
framstå som oprofessionell.
En ytterligare tolkning av ambivalensen, som är förenlig med ovanstående tolkningar, är att det kan vara svårt att som familjerättssekreterare byta
från familjerättsdiskurs till könsvåldsdiskurs. Den könsneutrala familjerättsdiskursen kan därför fortsätta att komma till utryck samtidigt som könsvåldsdiskursen är på väg att integreras. Ännu svårare tycks det vara att integrera
en könsvåldsdiskurs där pappas våld mot mamma finns, inte bara mäns våld
mot kvinnor (jfr Eriksson, M. 2003, 95, 322-32 ). Ett tecken på det kan vara
det första citatet i exemplet ovan. Informant Rut använder de könade beteckningarna kvinnan och mannen och även mamman. Däremot används inte
beteckningen pappan. När pappans våld omtalas konstrueras satsen utan ett
aktivt subjekt: ”Ibland finns det ju även dömd för misshandel.”

Barnens säkerhet
Barnets säkerhet och skydd från en våldsam pappa under utredningsprocessen är inget framträdande tema i intervjuerna. Det övergripande mönstret
är att temat inte framstår som en relevant fråga för utredarna. De barn som
utredarna möter beskrivs i stort sett som barn som har umgänge med sin
89

Jfr Ronkainen (2002) om ”genderless gender” och ”gender-neutral rethoric”.
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pappa eller som bor växelvis hos sin pappa och mamma. Få barn beskrivs av
utredarna som rädda för pappan: ”[v]i möter väldigt få barn som är rädda för
pappa eller vill ha något skydd.”
Barns säkerhet och skydd aktualiseras dock på några ställen i intervjuerna
och de utsagorna framstår på olika sätt som unika för materialet. De ärenden
som utredarna refererar till omtalas även av dem själva som unika. Nedan tar
jag upp tre exempel på utsagor där informanterna talar om barns säkerhet
och skydd under utredningsprocessen. Jag diskuterar även ett fjärde exempel
vilket inte handlar om direkt skydd för barnet under utredningen men som
rör en situation som uppstår under utredningsprocessen och som har betydelse för barnets skydd i fortsättningen.
I det första exemplet talar en informant om ett ärende där pappan var anklagad för våld mot sitt barn men åklagaren hade lagt ner utredningen. Pappan begärde nu umgänge med barnet. Utredaren beskriver barnet som
otryggt och som otroligt rädd för sin pappa. Barnet vågade inte träffa pappan
och hade inte träffat honom på flera år. Barnet hade enligt utredaren gått i
behandling och skulle därför inte behöva delta i utredningen och åter bli
utsatt för frågor om våldet:
Lotten: [Barnet] visade så tydligt, tycker jag, att [det] inte ville träffa sin
pappa. [...] Ja, sammantaget tycker jag att jag hade tillräckligt ändå. [---][Det
barnet] var ju jätterädd för sin pappa [---].

Utredaren säger att hon bara hade träffat barnet en gång under utredningsprocessen och hon bedömde det som att barnet inte skulle delta mer i
utredningen.
Detta framstår som ett unikt ärende i materialet såtillvida att utredarna
säger att barnet var väldigt rädd för sin pappa och inte hade haft något umgänge alls med honom under lång tid. Enligt utredarna träffade barnet inte
heller pappan under utredningen och förslaget till rätten var att det inte
skulle bli något umgänge i fortsättningen.
Barnet beskrivs som att det har genomgått behandling, vilken skulle
kunna äventyras om barnet igen skulle konfronteras med sina skrämmande
upplevelser genom utredningen. Barnet behöver därför skyddas från att vara
med i utredningsprocessen och från att träffa pappan. Detta förhållningssätt
möjliggörs genom att informanterna främst aktualiserar behandlingsdiskursen, där den största risken är att barnet får hälsoproblem. Fokus ligger på
konsekvenserna av barnets våldserfarenheter. Dessa förstås som svåra upplevelser som måste bearbetas och barnet behöver någon form av stöd och
behandling. Samma förhållningssätt skulle vara omöjligt i familjerättsdiskursen där den största risken är att barnet förlorar kontakten med en av
föräldrarna.
I följande exempel presenterar informanterna hur de tänkte om ett eventuellt möte på kontoret med en våldsam pappa och hans barn, ett möte som
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inte blev av. Pappan framställs som en säkerhetsrisk för både mamman och
barnen och även för utredarna själva. Informant Kajsa talar om pappan som
”en missbrukande och våldsam pappa” som ”precis kommit ut ur fängelset
och ville träffa sina barn.” Utredarna säger att de gjorde bedömningen att
han inte skulle få träffa sina barn. Det ena barnet omtalas som så litet att det
knappt kom ihåg sin pappa. Utredarna uttrycker det som att det skulle ha
blivit ”en obehaglig upplevelse” för barnen att träffa pappan och han framställs som en oansvarig pappa som inte förstår barnens situation. Om barnen
sägs att de inte hade några önskningar om att träffa pappan. Mamman
omtalas som ”oerhört, otroligt rädd” och som mycket undergiven och utsatt.
Förhållandet till pappan beskrivs som ojämlikt:
Kajsa: Hon kunde inte säga ifrån utan hon var väldigt följsam och kunde inte
gå emot honom om hon inte skulle bli slagen, så hon parerade detta, det låg
alltså hot i luften.
Greta: […] det var ju ett ojämlikt förhållande, där hon var på sin vakt, det
hängde i luften på något sätt.

Enligt utredarnas presentation hade mamman och barnen levt under svåra
förhållanden - ”[d]et låg hot i luften hela tiden” – och nu levde de med
skyddad adress. Informant Kajsa gör medan hon talar en reflektion om att ett
möte med barnen och pappan under utredningsprocessen kunde ha inneburit
en säkerhetsrisk för både barnen och mamman. Det kunde ha äventyrat deras
skydd.
Utredarna beskriver således en situation där våldet fortfarande finns närvarande och mamman och barnen lever med skyddad adress. Mamman förstås också som oerhört rädd. Pappan framställs även som en säkerhetsrisk för
utredarna själva:
Kajsa: Det var inte så att vi kunde träffa honom själva, han uppträdde, ja, han
hade ju ganska mycket våld bakom sig, bland annat våld mot tjänstemän. Så
vi var lite försiktiga.

I detta exempel menar jag att våldet förstås som könat och som uttryck för
könsrelaterad makt. I informanternas presentation av ärendet konstrueras
mamman som ett offer, hon är ”oerhört, otroligt rädd” för pappan som i sin
tur konstrueras som en tydlig förövare – en missbrukande och våldsam
pappa med en fängelsedom. Dessutom beskrivs han som farlig för utredarna.
Konstruktionen av mamman och pappan framstår som en offer-förövardikotomi där offer och förövare är tydligt könade.90 Denna förståelse aktualiserar enkelt för utredarna delar av könsvåldsdiskursen, där våld förstås
som ”mäns våld mot kvinnor”. I utsagorna beskrivs dock inte mannen bara
90

Om offer – förövardikotomi se Christie (2001, 54).
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som en våldsam man utan som en våldsam pappa, en ”missbrukande och
våldsam pappa”. Våldet förstås som ”pappas våld mot mamma (och barn)”,
vilket kan kopplas till den utvecklade könsvåldsdiskursen där pappas våld
finns (se kapitel 3).
Pappan konstrueras även som missbrukare och som oansvarig pappa samt
en farlig klient. Dessa konstruktioner kan kopplas till väl etablerade diskurser om missbruk, föräldrar och klienter inom socialt arbete. Aktualisering av
sådana etablerade diskurser tillsammans med könsvåldsdiskursen kan ha
underlättat utredarnas beslut att inte låta pappan träffa sina barn under utredningen.
Det unika i detta exempel ligger framför allt i utredarnas förståelse att
barnen inte har behov av att träffa sin pappa. Utredarna frågar sig om det
skulle kunna ”vara till någon glädje för [barnen] att få se den här personen
som är deras pappa”. Slutsatsen blir att det för barnen främst skulle ha blivit
en ”obehaglig upplevelse”. Med denna förståelse räcker det inte med att
barnen inte far illa i mötet med pappan för att de ska få träffa pappan. Kravet
är att de ska ha glädje av att träffa pappan. Det är svårt att se hur en sådan
förståelse kan ingå i familjerättsdiskursen där den största risken för barnet är
att förlora kontakten med en förälder. Det vore också intressant att utröna
vad ett krav, som går ut på att barnen ska ha glädje av ett möte eller umgänge, kan innebära för förståelsen av ”barnets bästa” och därmed för beslut
om vårdnad, boende och umgänge. Det är dock något som jag inte kan gå in
på närmare här.
I det tredje exemplet talar utredarna om ett möte mellan en pappa och
hans barn på familjerättskontoret, en situation som först omtalas som farlig
för barnet men sedan som trygg. Situationen som utredarna beskriver har
likheter med situationen i exemplet ovan. Mamman omtalas som att hon bor
gömd från pappan som beskrivs som psykiskt sjuk och att han suttit i
fängelse. Utredarna framställer även denna pappa som farlig för dem själva
och för barnet: ”[vi] hade våra larm på”. Utredarna presenterar en situation
som de talar om som riskfylld men säger att deras bedömning var att pappan
ändå kunde träffa barnet tillsammans med dem själva på kontoret. I presentationen skedde dock en vändning, den farliga situationen löstes upp: ”barnet
hoppa ju upp i famnen på pappan och det vart jättebra”. Utredarnas bedömning, att barnet kunde träffa sin pappa, framstår därmed som riktig.
Sylvia: Minns du Lotten den där killen som, mamman var gömd i Y
någonstans och så skulle han komma hit och vi skulle, vi var med både du
och jag när han skulle träffa sitt barn. Han hade väl suttit i fängelse också?
Lotten: Ja, ja, o, ja, javisst.
Sylvia: Och när han kom här och skulle träffa sitt barn, så barnet hoppa ju
upp i famnen på pappan och det vart jättebra. Vi hade våra larm på och man
trodde han var så jätteknäpp och sjuk [---] Men jag menar, då var vi med
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bägge två. För vi funderade över, skulle man kunna ha kontaktperson
framöver men så länge då, för att innan vi skulle hinna ordna det, så ställde vi
ju upp bägge då och kunde se i alla fall hur det såg ut just då.

I dessa utsagor går det att identifiera flera olika våldsförståelser och flera
olika diskurser kommer till uttryck. När utredarna talar om mamman och
pappan omtalas mamman som ”gömd” och pappan som att han ”suttit i
fängelse”. En offer–förövarrelation impliceras, även om det inte talas öppet
om våld. Det kan tolkas som att informanterna förstår våldet som könat och
att delar av könsvåldsdiskursen kommer till uttryck.
Pappan konstrueras också som psykiskt sjuk och farlig för både barnet
och utredarna. Mötet med pappan och barnet på kontoret beskrivs först som
potentiellt farligt – ”vi hade våra larm på”. Utredarna förstår situationen som
otrygg och hotfull för barnet. Barnen riskerar att fara illa. Det kan tolkas som
att informanterna här aktualiserar delar av barnskyddsdiskursen.
Utredarna beskriver sedan att situationen förändras. När pappan kommer
till mötet försvinner den hotfulla situationen: ”barnet hoppa ju upp i famnen
på pappan och det vart jättebra”. Pappan förstås inte längre som farlig för
barnet och inte heller för utredarna. Barnets möte med pappan blir till en
trygg och oproblematisk situation och utredarnas tal om mötet handlar nu
mer om deras tidigare misstänksamhet mot pappan än om barnets situation.
Vilken diskurs gör denna förståelse möjlig? Vilken diskurs gör det viktigt
att förklara sin misstänksamhet mot en pappa som mamman måste leva
gömd för? Var kan en pappa konstrueras som farlig för mamman men ofarlig
för barnet? Som jag ser det är det främst familjerättsdiskursen som möjliggör
detta. Den största risken i den diskursen är att barnet förlorar en av föräldrarna, i detta fall pappan. Det professionella blir därmed att se till att barnet
kan ha kontakt med båda sina föräldrar. I exemplet ovan funderar utredarna
över pappans fortsatta umgänge med barnet. De tänker sig att barnet skulle
kunna ha umgänge med kontaktperson. Umgänget kunde ha blivit problematiskt om barnet istället för att hoppa upp i pappans famn visat rädsla för
pappan. I familjerättsdiskursen ligger det därför nära till hands att situationen
förstås som ”jättebra” och därmed oproblematisk. Det förutsätter att man inte
behöver problematisera att barnet inte visar upp rädsla samt att man från barnets och pappans möte på kontoret kan dra slutsatser om pappans farlighet
och barnets rädsla i andra situationer med pappan. Det förutsätter också att
man skiljer på pappans farlighet för mamman och för barnet. I familjerättsdiskursen kan pappan vara ofarlig för barnet men farlig för mamman. Vi
känner igen familjerättsdiskursens isärhållande av pappors beteende mot
mammor och pappors beteende mot barn (Eriksson, M. 2003, 227, 236, 239).
När utredarna beskriver mötet mellan barnet och pappan är han en ofarlig
pappa, åtminstone vid det tillfället. Han kan dock fortfarande vara en farlig
man som mamman måste leva gömd från.
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I behandlingsdiskursen skulle situationen på kontoret däremot kanske ha
bedömts annorlunda. Att barnet inte visar upp rädsla hade kunnat problematiseras. Att ett barn inte visar rädsla för en våldsam förälder kan i den
diskursen förstås som att barnet har en traumatisk bindning till den föräldern
(jfr Bancroft och Silverman 2002, 39-41).91 Forskning visar också att barn
med en våldsam pappa kan ha en ambivalent inställning till pappan, de kan
både tycka om honom och vara rädda för honom (Cater 2004).
I könsvåldsdiskursen hade sannolikt barnets möte med pappan också
problematiserats. I den diskursen hålls inte pappans beteende mot mamman
och hans beteende mot barnet isär. Även om mötet på kontoret framstod som
”jättebra” skulle det antagligen också ha bedömts mot bakgrund av att mamman och barnen måste leva gömda från pappan.
Att notera är att i detta exempel används, liksom i föregående exempel, ett
könat språk när utredarna talar om våldet. Utredare Sylvia använder då beteckningarna ”killen” och ”mamman”. Beteckningen ”pappan” används dock
först i den positiva beskrivningen av mötet med barnet, en beskrivning där
pappan inte kopplas till våld. Det kan tyckas självklart att han omtalas som
pappa i relationen till barnet. Jag menar dock att språkanvändningen ändå tyder på att det är svårt att tala om pappas våld och då avser jag den asymmetriska användningen av ”killen” och ”mamman” i en och samma mening.
Det ”naturliga” hade varit att där tala om pappan och mamman. Som jag
visat i föregående exempel tycks det således vara lättare att aktualisera en
könsvåldsdiskurs med fokus på mäns våld mot kvinnor än en könsvåldsdiskurs med fokus på pappor som är våldsamma mot mammor (jfr Eriksson,
M. 2003, 22).
Det fjärde exemplet handlar inte som de föregående om frågan om direkt
skydd för barnet under utredningsprocessen. I exemplet beskrivs en situation
som uppstår i utredningsprocessen, en situation som kanske mest rör barnens
skydd efter utredningen, men som även kan ha betydelse under utredningsprocessen vid eventuella möten mellan pappa och barn. Informanterna talar
om ett samtal de haft med en pappa i en utredning. Exemplet är unikt i den
meningen att pappan omtalas som att han under samtalet erkänner våld mot
barnen.
Rut: Sen sa ju han, det var ju det som var så lustigt, att han sa ju i samtalet
själv, att, jo, men han slog till barnen.
Siv: Det var så det var!

91
Begreppet ”traumatisk bindning” innebär ”utvecklandet av starka emotionella band mellan
två personer där den ena återkommande trakasserar, slår, hotar eller kränker den andra”
(Holmberg och Enander 2004, 85). Holmberg och Enander jämför med det så kallade
”stockholmssyndromet” (Holmberg och Enander 2004, 86; se även Bancroft och Silverman
2002, 40).
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Rut: Det skulle inte vi lägga oss i utan [---]
Siv: han berättade det för mig och jag sa det till honom, att det här måste jag
anmäla [---]
Intervjuaren: Gjorde du det?
Siv: Ja, det gjorde jag.
Rut: Socialnämnden polisanmälde också.
Siv: Mm, ja just det, han var lite ovanlig på det viset, han stod för vad han
hade gjort.

I utsagorna ovan förstås våldet som pappans våld direkt mot barnet, det vill
säga som barnmisshandel. I utredarnas beskrivning uttalar pappan att ”han
slog till barnen” och det ska enligt utredarna anmälas. De förhåller sig här
till socialtjänstlagen som säger att barnmisshandel ska anmälas till och
utredas av den del av socialtjänsten som har till uppgift att utreda barnets
behov av skydd och stöd. Den största risken är att barnet far illa. Min
tolkning är att det är barnskyddsdiskursen som aktualiseras.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag visat hur flera våldsförståelser kommer till uttryck i
materialet och därmed synliggjort hur olika diskurser aktualiseras när det i
intervjuerna handlar om mammans och barnets säkerhet och skydd. Beträffande könsvåldsdiskursen finns i materialet spår både av en förståelse av
våld som mäns våld mot kvinnor och som pappors våld mot mammor. Även
barnskydds-, behandlings-, och familjerättsdiskurserna kommer till uttryck i
intervjuerna. Jag har också diskuterat olika diskursers effekter när det gäller
mammans och barnens möjligheter till säkerhet och skydd under utredningsprocessen. Aktualisering av familjerättsdiskursen tenderar att osynliggöra våldet och mamman anses inte behöva skydd.
När det gäller skydd för barnet under utredningsprocessen tycks såväl
behandlingsdiskursen som barnskyddsdiskursen och könsvåldsdiskursen få
till effekt att barnet uppfattas som att det behöver skydd. Däremot tenderar
familjerättsdiskursen att få till effekt att barnet inte anses behöva skydd,
såvida det inte visar rädsla. Barnets rädsla tycks vara något som utredarna
förhåller sig till och jag återkommer till det längre fram.
Jag har också visat att informanternas språkbruk kan vara könsneutralt
även om de talar om en praktik som kan förstås som könad. Det kan tolkas
som en retorisk strategi för att inte framstå som oprofessionell. Det kan
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också vara ett tecken på att det är svårt att byta från familjerättsdiskurs till
könsvåldsdiskurs.
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Kapitel 6. Bedömningar av barns behov
av skydd

Hittills har jag fokuserat på utredningsprocessen och hur utredarna förhåller
sig till mammans och barnets skydd under utredningens gång och barnets
möjligheter att komma till tals. Min fråga i detta kapitel gäller så vad
resultatet av utredningsprocessen blir. Hur bedöms mammans och barnets
behov av skydd i vardagslivssituationen? Vilka förståelser av våld och vilka
förhållningssätt till barn kommer till uttryck i bedömningarna? Utredarnas
tal om utredningsprocessen har gett en (om än mångfasetterad) bild av hur
de förhåller sig till våld och till barn. Genom att nu studera hur bedömningar
och förslag om skydd presenteras i utredningstexterna får vi ett annat slags
bild av utredares förhållningssätt till våld och till barn. I intervjuerna talar
informanterna om sin utredningspraktik. Utredningstexterna är deras praktik.
Det är en ”frusen” - avslutad - praktik såsom den framträder i en skriven
text.
Uppdraget för en utredning formuleras av tingsrätten. I vissa fall gäller
uppdraget att utreda såväl vårdnaden om barnet, vem barnet ska bo hos och om barnet inte föreslås bo växelvis med föräldrarna - hur barnets umgänge
ska se ut med den förälder det inte bor hos. I andra fall kan utredningsuppdraget vara mer begränsat, till exempel att bara utreda barnets umgänge
med en förälder. I de utredningstexter som ingår i mitt material finns
exempel på alla dessa uppdrag. Texterna innehåller vanligtvis en redogörelse
för barnets situation, en bedömning av vad som är till barnets bästa samt i
många fall - men inte alltid - ett förslag till beslut. 92
I de flesta av utredningstexterna redovisar utredarna huruvida de under
utredningsprocessen haft samtal med barnet/barnen, och i så fall hur många,
samt om barnet/barnen uttryckt någon egen inställning eller vilja när det
gäller boende och/eller umgänge (mer sällan om vårdnaden). I texten finns
även andra uppgifter från samtalet, till exempel om våld kom upp.
Det kan finnas en viss underrapportering av barnets inställning och vilja
och även av huruvida våld kommit upp i barnsamtalet. Utredaren som skrivit
rapporten kan till exempel ha utelämnat vissa uppgifter från barnet för att
skydda det. En av informanterna uttrycker det på följande sätt:
92

Enligt den nya lagstiftningen från 2006, ska utredningen innehålla ett sådant förslag (SFS:
FB 6 kap. 19§).
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Intervjuare: Då undrar jag, det som kommer fram då [i barnsamtalet],
skriver ni allt det i texten? Hur gör man?
Rut: Det är också utifrån barnet, tänker jag. Det är jätteviktigt att det inte blir
värre för barnet. [---] Om jag till exempel tycker i en utredning, att det här
barnet, att mamman ska ha ensam vårdnad och att det ska vara något slags
skyddat umgänge med pappa eller någonting sånt och sedan finns det andra
saker som räcker, så är det ju onödigt att hänga ut barnets berättelse i
utredningen, i fall man tänker att pappa blir jättearg eller barnet blir straffat
på något sätt då. Sen ibland är det jättesvåra avvägningar för ibland räcker det
ju inte. Ibland är det just det barnet säger som är den här viktiga, ja, då måste
man ju skriva.

Utredaren säger också att hon skriver rapporten ”med tanke på att föräldrarna ska läsa utredningen”. Därför måste man, enligt henne, försöka skydda
barnet men i en del fall behövs barnets utsagor för att få igenom ett visst
förslag i rätten.
Förslaget till beslut kan innehålla åtgärder som innebär olika grader av
skydd för barn och/eller mamma. Graden av skydd kan variera från hög grad
av skydd där man bedömer att det inte är lämpligt för barnet att ha något
umgänge alls med en våldsam pappa och där barnet bor hos mamman som
har ensam vårdnad, till inget skydd alls, då barnen bedöms kunna bo
växelvis hos föräldrar med gemensam vårdnad. Däremellan finns situationer
med förslag om visst skydd för barnet, till exempel att barnet ska bo hos
mamman som föreslås ha ensam vårdnad och umgänget med pappan ska ske
i närvaro av en kontaktperson.93 Jag har valt att betrakta umgänge med
kontaktperson som ett slags skydd för barnet, och det omtalas också av
informanterna som ett skydd.
En utredare säger till exempel på tal om en pappa som är misstänkt för
sexuella övergrepp på sina barn att de måste ”gardera med kontaktperson”:
Sylvia: [V]i ska försöka utröna hur blir det för de här barnen om de ska ha
umgänge med den här pappan utan kontaktperson. Och vågar vi det? Kan vi
tro på att det inte händer något igen? […] Jag tror vi kommer att hamna i ett
läge där vi vågar inte annat än gardera med en kontaktperson.

Att användning av kontaktperson kan uppfattas som ett skydd för barnet
framgår av en studie av domar där tingsrätten dömt till umgänge i närvaro av
93

Användning av kontaktperson har fram till 2010 inte varit föremål för lagstiftning. Den 1
augusti 2010 trädde dock en lagreglering i kraft om det som nu kallas umgängesstöd.
(Benämningen ändras från kontaktperson till umgängesstöd för att inte förväxlas med en
annan stödform inom socialtjänsten). I motiveringen till lagstiftningen sägs att
användningsområdet för umgängesstöd snävas in. Stödet ska ha tillfällig karaktär och gälla för
en viss tid. Riktmärket ska vara högst ett år. Det betonas att ”den person som medverkar vid
umgänget inte ska ses som en person med särskilt mandat att fysiskt förhindra att barnet
bortförs eller kränks”. Umgängesperson får inte ses som en ”garant mot skadliga åtgärder från
en förälders sida […]” (Prop. 2009/10:192, 6).
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kontaktperson. Anledningen till umgänge med kontaktperson varierade men
i flera fall handlade det om att pappan misshandlat mamman (Ekbom och
Landberg 2007, 29). En kontaktperson förväntas dock inte ha och har inte
befogenheter att rent fysiskt kunna ingripa till skydd för barnet. I Vårdnadskommitténs betänkande konstateras att ”[o]m barnet inte kan antas vara
tryggt med mindre något sådant skydd erbjuds, är umgängesstöd inte något
alternativ. I regel torde då inte återstå annat än att inte förordna något
umgänge” (SOU 2005:43, 174). Detta blir också regeringens ståndpunkt i
motiveringen till den lagstiftning om umgängesstöd (tidigare kontaktperson)
som infördes 1 augusti 2010 (Prop. 2009/10:192, 4-8; se not 91 ovan).
Som jag visar längre fram i avsnittet föreslår utredarna enbart för två av
de barn som förekommer i utredningstexterna att de inte ska ha något
umgänge alls med sin pappa. I intervjuerna omtalas också ett sådant förslag
som ovanligt och extremt.

Delaktighet och giltiggörande samt behov av skydd
I kapitel 4 och 5 ser jag på hur utredare dels talar om sina möten med
barnet/barnen och om barnsamtalen, dels hur de talar om skydd för mamma
och barn under utredningsprocessen. Jag har hittills inte kopplat ihop dessa
teman, men i analysen av utredningstexterna framstår ett sådant sammanförande som rimligt.
Bemötandet av barnet handlar om huruvida barnet ges möjlighet till
delaktighet i utredningsprocessen, om utredarna har samtal med barnet
överhuvudtaget. Vidare om barnet då uttrycker en vilja och om det får gehör
för sin vilja. Det handlar också om huruvida barnet ges möjlighet att tala om
sina våldserfarenheter och få dessa giltiggjorda. Förekomst och grad av
delaktighet samt förekomst av giltiggörande kan ses som två olika dimensioner av bemötandet av barnet, en delaktighetsdimension och en giltiggörandedimension.
Förslagen om skydd kan graderas från inget skydd till hög grad av skydd
för barnet i relation till pappan. Här skiljer jag endast på förslag till skydd
och förslag till inget skydd. Med skydd menar jag här ett förslag som innebär
att barnet inte ska ha något umgänge alls med pappan eller umgänge i
närvaro av kontaktperson. Inget skydd står för förslag om gemensam
vårdnad och växelvis boende eller gemensam vårdnad med boende hos
mamman och fritt umgänge med pappan eller ensam vårdnad för mamman
och boendet hos mamman men fritt umgänge med pappan eller hjälp av
kontaktperson bara vid överlämnandet.
I de 30 utredningstexter som jag har analyserat utreds sammanlagt 45
barn. 13 av dessa barn föreslås få skydd antingen genom att en kontaktperson är närvarande vid barnets umgänge med föräldern eller att inget
umgänge alls sker. Det senare gäller ett barn i tioårsåldern som är rädd för
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sin pappa och en tonåring som inte vill träffa sin pappa och i utredarnas
förslag får gehör för den viljan. Ett barn föreslås ha kontaktperson vid
umgänge med sin mamma. Det är ett unikt fall i materialet och speglar
relativt väl det man finner i andra mer omfattande undersökningar, det vill
säga att det främst är pappor som är umgängesförälder (se t.ex. Barnombudsmannen 2005, 29). Nedanstående tabell visar antal barn som föreslås få
skydd/inget skydd i relation till sin pappa (i ett fall till sin mamma) i olika
ålderskategorier.
Förslag om skydd
Skydd
Inget skydd
Ålder
0-4 år
5
4
5-11 år
6
18
12 – 16 år
2
10
Tabell 1. Antal barn i olika ålderskategorier som föreslås få skydd respektive
inget skydd i relation till sin pappa (i ett fall till sin mamma).
I den yngsta ålderskategorin är det ungefär lika många barn som föreslås få
skydd och som inte förslås få skydd. I de äldre ålderskategorierna är det
dock tre respektive närmare fem gånger så många barn som utredarna förslår
inte ska få skydd jämfört med dem som föreslås få skydd. Tendensen är att
lite äldre barn inte bedöms behöva skydd i sin vardagssituation, trots att
utredningstexterna är utvalda efter kriteriet förekomst av pappas våld eller
hot om våld. Det är samma mönster som jag har visat finns i intervjumaterialet. Där framstår det som undantag att utredare uppmärksammar
barns behov av skydd i relation till pappan under utredningsprocessen (jfr
kapitel 5).
De flesta av de barn som utreds bemöts med hög grad av delaktighet. De
ges enligt utreningstexten möjlighet till samtal, uttrycker en vilja och får i
utredarnas förslag gehör för den. Samtliga barn med hög grad av delaktighet
är 5 år och äldre. Fördelningen för olika ålderskategorier redovisas i tabellen
nedan.
Möjlighet till Inget
Samtal men Uttrycker
delaktighet
samtal
uttrycker inte vilja men får
Ålder
vilja
inte gehör
0-4 år
5
3
1
5-11 år
1
1
4
12-16 år
2
1
Tabell 2. Möjlighet till delaktighet för barn uppdelat på ålder.

Uttrycker
vilja och
får gehör
18
9

Viljan handlar för de flesta barn om att bo hos mamma och få träffa pappa,
en vilja de får gehör för i utredarnas förslag. De finns dock undantag. Två
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barn får gehör hos utredarna för att inte behöva träffa sin pappa. En del barn
uttrycker vilja men får inte gehör hos utredarna för den. Av tabell 2 framgår
att det gäller sex barn. Ett barn får inte gehör för viljan att inte träffa sin
pappa. Ett annat barn får inte gehör för sin vilja om att föräldrarna ska återfå
vårdnaden. Två syskon får inte som de vill när det gäller växelvis boende.
De ska enligt utredarnas förslag inte bo växelvis hos föräldrarna utan hos sin
mamma. Två andra barn får inte gehör för sin vilja att bo hos pappan
respektive ha utökat umgänge med pappan. Åtta barn omtalas som att de inte
har haft samtal med utredarna och således inte fått möjlighet till delaktighet.
Över hälften av dem är fyra år och yngre.
Vad gäller giltiggörandedimensionen omtalas sammanlagt tio barn som
att de har haft samtal där våld kommit upp under utredningsprocessen. Av
utredningstexterna framgår att de allra flesta barn (35 av 45) som berörs av
utredningarna således inte har haft samtal om våld och därmed inte fått
möjlighet till giltiggörande av sina våldsupplevelser, se tabell 3:
Möjlighet till giltig- Inget samtal
görande
Ålder
0-4 år
5

Inget samtal om Samtal om våld
våld
3

1

5-11 år

1

16

7

12-16 år

2

8

2

Tabell 3. Möjlighet till giltiggörande för barn uppdelat på ålder.
De flesta barn som sägs ha haft samtal där våld kom upp på något sätt är i
åldern 5–11 år.
Bemötandet av barnen kan med hjälp av de två dimensionerna delas upp i
tre kategorier: bemötande som innebär möjlighet till både delaktighet och
giltiggörande; möjlighet till delaktighet utan giltiggörande samt ingen
möjlighet alls till vare sig delaktighet eller giltiggörande, det vill säga inget
barnsamtal alls.
I nedanstående tabell har jag kombinerat bemötande av barnet med
förslag om skydd för barnet i relation till sin pappa (i ett fall till mamman).
På detta sätt konstrueras sex olika kategorier av ärenden, vilka jag
kommenterar närmare nedan. Kategorierna är numrerade från 1 till 6.
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Förslag:
skydd

Förslag:
inget skydd

Delaktighet och möjlighet
till giltiggörande

(1)
5 barn

(2)
5 barn

Delaktighet men utan
möjlighet till giltiggörande

(3)
4 barn

(4)
23 barn

Ingen möjlighet till delaktighet eller giltiggörande

(5)
4 barn

(6)
4 barn

Tabell 4. Antal barn i olika kategorier
Av tabellen framgår att kategorin barn som bemöts med delaktighet men inte
ges möjlighet till giltiggörande samt inte anses behöva skydd utgör ungefär
hälften av barnen. 23 barn (51 procent) kan föras till denna kategori. Övriga
barn är relativt jämt fördelade på de andra kategorierna.
(1) Fem barn föreslås få skydd och bemöts med delaktighet och möjlighet
till giltiggörande. De omtalas som att de mer eller mindre talar med
utredaren om våld. (Fyra barn talar om pappans våld medan ett barn talar om
mammans våld). Ett barn säger till exempel att det kommer ihåg ett bråk
mellan föräldrarna då pappan knuffade mamman. Ett annat barn säger att
pappan slog mamman, ett tredje att pappan hotat barnet själv med stryk. Ett
fjärde barn får komma till tals om pappans våld främst genom förhörsprotokoll från samtal med barnet hos polisen. Det femte barnet berättar att
det och mamman bråkade mycket och säger enligt texten: ”hon slog mig”.
Alla barn, utom ett, uppfattas av utredarna som direkt utsatta för pappans (i
ett fall mammans) våld. Två omtalas som utsatta för sexuella övergrepp och
ett som utsatt för fysiskt våld och hot. Utredarnas förslag är att samtliga fem
barn ska få skydd, det vill säga inget umgänge alls med pappan (två barn)
eller umgänge med kontaktperson (tre barn).94 Alla barn sägs uttrycka en
vilja och förslagen framställs som i överensstämmelse med barnets vilja.
Den praktik som beskrivs möjliggörs genom att både omsorgsdiskurs och
delaktighetsdiskurs aktualiseras. Barnen ses som aktörer som får komma till
tals, uttrycker en vilja och får gehör för den hos utredarna. Samtidigt
aktualiseras omsorgsdiskursens båda aspekter. Barnet ses som i behov av
skydd och får sin utsatthet giltiggjord genom att komma till tals om våldet.
(2) Fem95 barn föreslås inte få skydd men de bemöts med delaktighet och
möjlighet till giltiggörande. I dessa utredningar beskrivs att barnen talar om
pappans våld. De säger till exempel att de kommer ihåg att pappa en gång
94
95

Ett barn ska träffa sin mamma med kontaktperson.
Ett barn har samtal med utredare i annat land.
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slog mamma och att de fick ringa polisen, att pappa sparkat mamma, att
pappa blir arg ibland och då skriker åt dem och att pappa en gång tvingat ner
barnet golvet. I inget av dessa ärenden föreslås barnet få direkt skydd för
pappan - pappan ska få fritt umgänge med barnen. Mamman föreslås dock i
dessa ärenden få ensam vårdnad och det bedöms vara till barnens bästa att bo
hos mamman.
Två av barnen, två syskon, har en hög grad av delaktighet. Syskonen
säger att de vill bo hos mamman men träffa pappan lite oftare, mer frivilligt
och när de vill. De får gehör för detta. De har även egna förslag såsom att det
är bäst om mamma bestämmer över dem och att mamma sköter om praktiska
saker. Syskonen beskrivs på detta sätt som så kompetenta att de har egna
synpunkter och förslag på såväl vårdnaden, boendet som umgänget. Däremot
tycks de inte betraktas som så utsatta att de anses behöva skydd i sitt
umgänge med pappan. De uppfattas heller inte som rädda.
Praktiken som beskrivs i detta ärende kan möjliggöras genom att
delaktighetsdiskursen och omsorgsdiskursen används. Barnen ses som
kompetenta aktörer och omsorgsdiskursen möjliggör att barnen ses som i
behov av giltiggörande, de har behov av att tala om våldet. Däremot tycks
inte omsorgsdiskursens barn i behov av skydd aktualiseras. Barnen föreslås
fritt umgänge med pappan.
Två andra syskon beskrivs däremot inte lika tydligt som kompetenta
aktörer utan mer som beroende och offerlika. Å ena sidan skriver utredarna
att trots sin låga ålder har barnen en klar uppfattning om hur de vill ha det. Å
andra sidan kan man med tanke på barnens ålder inte fästa någon större vikt
vid deras uttalanden och vilja. Pappans våld förläggs inte heller till dåtid
utan ett av barnen säger enligt texten att ”när pappa är arg höjer han rösten
mycket och jag blir rädd” (min kursivering). Utredarnas bedömning är dock
att vid hembesöket hos pappan märks det inte att barnen skulle vara rädda
för pappan. Utredaren gör å ena sidan våldet synligt men sättet att hantera
barnets situation, innebär å andra sidan att barnet inte föreslås få skydd.
Även i detta fall menar jag att utredarnas praktik möjliggörs av såväl
delaktighetsdiskursen som omsorgsdiskursen. I jämförelse med fallet ovan
kan man dock säga att delaktighetsdiskursens kompetenta aktörsbarn är
mindre framträdande och även att omsorgsdiskursens beroende barn i viss
mån aktualiseras. Konsekvenserna blir dock desamma i båda fallen, barnen
bedöms inte behöva skydd i umgänget med pappan.
Jag har inte möjlighet att närmare gå in på vad som skiljer fallen där
barnen föreslås få skydd i relation till pappan från fallen där barnen föreslås
få fritt umgänge med pappan. I båda kategorierna får barnen komma till tals
om våldet men i den senare kategorin föreslås de inget skydd. En skillnad
tycks dock vara att de flesta barn som kommer till tals om våld och som
anses ha behov av skydd även själva tenderar att vara utsatta för pappans (i
ett fall mammans) våld. De uppfattas också som rädda för pappan. Denna
tendens är inte lika tydlig bland de barn som inte föreslås få skydd. Två
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syskon som inte anses behöva skydd i sitt umgänge med pappan talar om
pappans hotfullhet och sin rädsla. Utredarna uppfattar dock inte barnen som
rädda och de föreslås inte få skydd vad gäller relationen till pappan.
(3) Fyra barn föreslås få skydd och bemöts med delaktighet men utan
möjlighet till giltiggörande. Av dem uttalar tre en vilja. Det ena barnet får
gehör hos utredarna för sin vilja att bo hos mamman. De andra två barnen får
inte gehör. Ett av dem är fem år och har inte haft någon regelbunden kontakt
med sin pappa på flera år, och utredarna skriver att barnet uttryckte att det
inte vill ha någon kontakt med pappan. Ändå föreslår de att ett umgänge ska
påbörjas med kontaktperson för att sedan övergå till umgänge i pappans
hem. Det är det enda barnet i utredningstexterna som kan sägas inte få gehör
för sin vilja att slippa vara hos eller träffa pappan. Det andra barnet är äldre
och får inte gehör hos utredarna för att föräldrarna ska återfå vårdnaden. Alla
barn, utom ett, i denna kategori är små (fem år och yngre). Samtliga bedöms
behöva skydd i relation till sin pappa, ett barn dock endast till en början. I
dessa fall skulle jag vilja säga att praktiken möjliggörs främst av omsorgsdiskursen med synen på barnet som beroende och i behov av skydd.
(4) 23 barn föreslås inget skydd och bemöts med delaktighet men utan
möjlighet till giltiggörande. Det är barn som utredarna i texten säger att de
haft samtal med men inte om pappans våld. Barnen bedöms inte behöva
skydd. Sex barn föreslås ha växelvis boende hos sina föräldrar medan nästan
alla de andra (15 barn) föreslås bo hos mamman.96 Utredarna föreslår i
majoriteten av dessa fall att pappan ska få fritt umgänge med barnen. I ett
fall föreslås en kontaktperson hjälpa till vid lämning och hämtning när barnet
ska ha umgänge med pappan. Det ser jag främst som ett förslag till skydd för
mamman och inte för barnet.97
Majoriteten av barnen sägs uttrycka en vilja som de får gehör för hos
utredarna. Inget barn föreslås ha umgänge med pappan mot sin vilja. Två
syskon får dock inte gehör för sin vilja att bo växelvis hos sina föräldrar. Ett
barn får inte gehör för att bo hos pappan. Ett fjärde barn får heller inte gehör
för viljan att bo hos pappan men i det fallet ändrar barnet sig enligt texten
och kommer fram till att det vill bo hos mamma i veckorna när det går i
skolan. Barnet vill dock ha utökat umgänge med pappan men det får det inte
gehör för.
Här finns inte utrymme att närmare gå in på bedömningar och förslag
angående alla 23 barn som jag kategoriserar som att de bemöts med
delaktighet men utan möjlighet till giltiggörande samt inte bedöms vara i

96

Undantaget två barn som föreslås bo kvar hos pappan, då mamman flyttat till annat land.
Förslag om kontaktperson vid lämning och hämtning skulle kunna framställas som skydd
även för barnen, och då främst i familjerättsdiskursen. Om våldet förstås som
”föräldrakonflikt” och pappans beteende mot mamman separeras från hans beteende mot
barnen kan kontaktperson vid hämtning och lämning uppfattas som ett skydd för barnen. De
behöver då inte utsättas för konflikten mellan föräldrarna när dessa möts.
97
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behov av skydd. Istället har jag valt ut ett exempel ur denna kategori för en
mer fördjupad analys (se nedan: Det minst dåliga för barnet).
(5) Fyra barn bemöts utan delaktighet och utan möjlighet till giltiggörande samt föreslås få skydd. De är alla små barn som är fyra år och
yngre. I samtliga fall är min tolkning att omsorgsdiskursen aktualiseras.
Barnen beskrivs som små och utsatta och i behov av skydd i relation till sin
pappa.
(6) Fyra barn bemöts utan delaktighet och utan möjlighet till
giltiggörande samt föreslås inte få skydd. Ett av barnen är drygt ett år och
har umgänge med pappan i närvaro av kontaktperson när utredningen
genomförs. Utredarnas förslag är dock att i fortsättningen behövs ingen
kontaktperson vid umgänget. Två är tonåringar. De bestämmer själva att de
inte vill ha något samtal med utredarna. De blir delaktiga i att inte vara
delaktiga. Det fjärde barnet är yngst i en syskonskara som tillsammans har
samtal med utredarna. Det lilla barnet deltar enligt texten dock inte i samtalet
och uttalar heller ingen vilja. Umgänget är ingen fråga i ärendet och inte
heller frågan om skydd i relation till pappan.

Det minst dåliga för barnet
Jag har hittills i detta avsnitt analyserat enbart utredningstexterna och de
bedömningar och förslag som där ges. För att få en fördjupad bild av
utredares bedömningar och förslag och vilka diskurser som aktualiseras,
kopplar jag här i ihop en utredningstext med de delar av intervjuerna som
innehåller utsagor om samma utredningstext. Jag har valt en utredningstext
som handlar om ett barn som jag har kategoriserat som ett barn som bemöts
med delaktighet men utan möjlighet till giltiggörande och som inte föreslås
få skydd i relation till pappan (fall av typ 4). Föräldrarna har gemensam
vårdnad och barnet föreslås bo växelvis hos sin mamma och pappa. Växelvis
boende är dock inte det vanligaste förslaget för denna grupp barn. Endast sex
av de 23 barnen föreslås ha växelvis boende. Mitt syfte med att välja
extremen ”växelvis boende” vid förekomst av våld, ligger i möjligheten att
se de yttersta konsekvenserna eller effekterna av olika diskurser.
I utredningstexten beskrivs uppdraget som att det gäller att utreda boendet
för ett barn i lägre skolåldern. När utredningen startar bor barnet växelvis
hos sina föräldrar som har gemensam vårdnad. Pappan har vänt sig till
tingsrätten och begärt att barnet ska bo hos honom. Mamman vill att barnet
ska fortsätta bo växelvis hos föräldrarna. Omständigheter som omtalas är att
pappan är dömd av tingsrätten för olaga hot och ofredande mot mamman och
att han överklagat domen. Andra omständigheter som omtalas är att det finns
ett besöksförbud till skydd för mamman och att en kontaktperson har tillsatts
för att upprätthålla ett visst samarbete mellan föräldrarna. Uppgifter om våld
finns i både pappans och mammans berättelser, vilka återges av utredarna i
texten. Pappan säger att mamman har slagit honom vid ett par tillfällen.
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Mamman talar om hot och om psykiskt våld från pappan. Utredarna
beskriver att de samtalat med barnet och att barnet då uttryckt sin vilja att bo
växelvis hos föräldrarna. Det står inget i texten om att utredarna skulle ha
talat med barnet om våld.
Utredarnas förslag är att barnet ska fortsätta bo växelvis hos sina
föräldrar. I slutet av utredningen diskuteras denna bedömning med argument
för och emot växelvis boende.
Mot ett växelvis boende talar det dåliga samarbetsklimatet. Föräldrarnas
relation beskrivs som att de efter skilsmässan ”varit i nästan ständig
konflikt”. Mamman uppger att hon fortfarande känner obehag i mötet med
pappan och att hon har svårt att tala med honom. Mot pappan talar att han är
dömd för olaga hot mot mamman. Det finns enligt texten däremot inget som
talar emot mamman som ensam boendeförälder, men en sådan lösning
framställs ändå som en risksituation. Det finns en risk att barnet förlorar
kontakten med pappan om han bara blir umgängesförälder.
Som argument för ett växelvis boende anger utredarna vad de formulerar
som mammans inställning, att barnet genom att bo växelvis får tillgång till
båda föräldrarna. För växelvis boende talar också ”barnets egen uttalade
vilja”.
Hur kan denna bedömning och detta förslag om växelvis boende förstås?
Hur kan man förstå att vad som i bedömningen anges tala emot pappan som
ensam boendeförälder ändå kan tala för honom som boendeförälder halva
tiden i form av växelvis boende för barnet? Hur ska man förstå att våldet inte
får några konsekvenser för bedömningen? Vilka diskurser och därmed vilka
förståelser av våld och risk och utsatthet används? Vilket slags riskbedömning görs?
En tydlig och i sammanhanget viktig tendens som framkommer i det här
fallet är att våldet i första hand tycks förstås som fysiskt våld. När jag i
intervjun ställer frågan om barnet varit utsatt för våld eller hot, svarar
informanterna nej och tillägger att ”[i] det här fallet är det pappan som påstår
att han har blivit misshandlad eller slagen av mamman.” Jag tolkar det som
att informanterna här som ett direkt svar på min fråga presenterar pappans
påstående om mammans fysiska våld som ”våld”. Pappans hot och trakasserier av mamman är inte det som nämns i första hand, trots att han är dömd
för olaga hot och ofredande. Följande utsagor görs när vi i intervjun talar om
denna utredning och en annan liknande utredning:
Lotten: Det är ju inte våld på det sättet även om det är jättejobbiga
situationer, så är ju trakasserier och hot, det är liksom en annan typ av
våldsamheter kan man säga […] Om man pratar om att våld har förekommit,
rent våld, så är det lättare att se […] Men när det är liksom det här som är
mera är en gråzon på något sätt kan man tycka. […] Då har det varit hot […]
mer bara.”
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Min tolkning är att det tycks ligga närmare till hands för dessa informanter
att förstå fysisk misshandel som våld, än att uppfatta hot och trakasserier
som en form av våld.
Den riskförståelse som främst kommer till uttryck i utredningstexten och i
intervjuerna tolkar jag som risken att förlora en förälder, i detta fall pappan.
Följande utsagor illustrerar denna riskförståelse. I den första utsagan
uttrycker utredarna att de ”egentligen” tycker att mamman ska vara ensam
boendeförälder men att det finns en risk med det:
Lotten: […] vi har ett läge där vi kanske nog tycker att det här barnet
egentligen ska bo hos mamma men där mamman säger att hon tycker [barnet]
ska bo växelvis. Och det finns stora risker för att den här pappan, att barnet
förlorar sin pappa om han blir umgängesförälder och han är alltså (avbryts)
Intervjuaren: Varför skulle barnet förlora?
Lotten: Vissa föräldrar, väldigt många föräldrar blir knäckta av att inte få
träffa sina barn så mycket som de vill. Det är (avbryts)
Sylvia: Det blir allt eller inget.
Lotten: Allt eller inget.

En annan riskförståelse ligger i att barnet, om pappan blir umgängesförälder, kan bli fast i konflikten. En informant uttrycker det som att ”det blir
ännu mer bråk och strid och skrik”.
Den diskurs om våld som aktualiseras i detta ärende tycks således främst
vara familjerättsdiskursen där den största risken för barnet är att förlora en
förälder och där våldet framställs som ”konflikt mellan två parter”. I utredningens sammanfattning beskrivs pappans och mammans relation som att de
varit i ”ständig konflikt”. Relationen beskrivs således inte som att han hotat
och trakasserat henne trots att det i texten nämns att pappan är dömd och att
det finns ett besöksförbud till skydd för mamman.
Utredarna beskriver i texten hur de talar med barnet och barnet omtalas
som att det uttrycker sin vilja och får gehör för den. Det tyder på att
delaktighetsdiskursen aktualiseras. Barnet kommer dock inte till tals om
pappans våld. I intervjuerna säger informanterna att de inte talat med barnet
om våldet och som hinder anges barnets okunskap om våldet (jfr kapitel 4):
”Jag menar hur mycket vet barnet, hur mycket har [barnet] hört om det här”.
Förståelsen är att barn kan sakna kännedom om våldet och därför ska
skyddas från kunskap om våldet och hållas utanför ”konflikten” mellan
föräldrarna. Informanterna aktualiserar så en omsorgsdiskurs. Det beroende
barnet i behov av skydd konstrueras. Det framförs dock inte som olämpligt
att tala med barnet överhuvudtaget trots att barnet omtalas som pressat och
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påverkat av pappan, en omständighet som är ett av de hinder som i intervjumaterialet som helhet tenderar att föras fram mot barnsamtal (jfr kapitel 4).
Det sägs heller inte att det är olämpligt att beakta barnets uttryckta vilja. Den
är istället ett av huvudargumenten för utredarnas förslag om växelvis
boende.
I andra sammanhang kan en förälders påtryckningar på barnet bli en
anledning till att problematisera barnets vilja och att välja att inte beakta den.
Följande citat från två olika intervjugrupper är exempel på det.
Kjell: […] det är en sak att barn ska lyssnas till, barn ska få komma till tals,
men man måste också minnas […] att barn säger det som dom tror att ens
föräldrar vill höra.
***
Rut: [P]appan och [barnet], de var liksom eko i rummet på vad vi skulle
föreslå om boendet och umgänget och vårdnaden och vi gick på mammans
linje, därför vi var övertygade om att det var bäst för [barnet].

I den här diskuterade utredningstexten presenteras dock en antydan om en
problematisering av barnets vilja. Ett möte med pappan och barnet på
familjerättsutredarnas kontor omtalas och beskrivs som att pappan inför
barnet talar om för utredarna vad barnet vill. I intervjuerna säger en
informant på tal om denna utredning att barnet är mycket pressat av pappan:
Lotten: Vi har ju ett barn som vi vet, säkert alltså, säger att det vill bo
växelvis men där vi tycker att det inte är det bästa. Och där vi av hela
historien förstår, att det är väldigt mycket press bakom det här. Det finns
väldigt mycket övertalning och väldigt mycket påverkan.

Pappan omtalas också som kontrollerande när det gäller barnsamtalen:
Kjell: Han hävdade att han ville veta vad som hände innan barnet gick in till
samtalen, så att han kunde se det av någon anledning.

Denna problematisering av barnets vilja får dock ingen betydelse i slutändan
för förslaget om växelvis boende. Förslaget motiveras istället delvis med att
det är barnets uttryckta vilja.
Hur ska man tolka att barnets vilja i denna utredning tillmäts stor
betydelse, när barnet samtidigt beskrivs som pressat och påverkat av
pappan? Röbäck (2008) analyserar hur barns ”verkliga vilja” förstås i
domstolens prövning av verkställighet av umgänge. Röbäck finner, bland
annat, att barnens vilja görs till ett problem i länsrätten när barnen inte tycker
som utredaren. Hon menar att:
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rätten starkt ifrågasätter ett barns vilja som går emot en dominerande diskurs
om barns behov av båda föräldrarna, och endast tolkar viljan som ”verklig”
om barnet säger att han/hon vill träffa den andre föräldern (Röbäck 2008,
134).

I linje med dessa slutsatser skulle man kunna säga att barns uttryckta vilja
inte tenderar att problematiseras om den stämmer överens med eller passar in
i förståelsen av ”föräldrakonflikt” som den kan kopplas till familjerättsdiskursen. En del av svaret på min fråga ovan kan således vara att barnets
uttryckta vilja att bo växelvis passar väl in i de förståelser av våld och risk
som utredarna i ovanstående utredningssammanhang ger uttryck för. Med
växelvis boende riskerar barnet inte att förlora pappan, vilket i utredarnas
förståelse av risk är den allvarligaste situationen. Familjerättsdiskursens
förståelse att pappans beteende mot mamman är skilt från hans beteende mot
barnen kan bidra till att växelvis boende framstår som tryggt för barnen.
Utredarnas förslag om växelvis boende trots pappans våld mot mamman,
blir möjligt att föra fram i familjerättsdiskursen. Utredarnas förståelse är
dock att bedömningen balanserar mellan två dåliga alternativ, växelvis
boende och boende hos mamman. Deras bedömning väger över till växelvis
boende. Andra diskurser kunde ha medfört en annan bedömning.

Ett diskursivt slagfält?
Sammanfattningsvis har jag i kapitlet beskrivit en utredningspraktik som
innebär att sammanlagt 32 av 45 barn (drygt 70 procent) i utredningstexterna
föreslås inte få skydd i sin relation till pappan (i ett fall till mamman) (tabell
1). Det är en praktik som kan kopplas till familjerättsdiskursen, den dominerande diskursen inom domänen vårdnad, boende och umgänge och den
domän där familjerättssekreterarna ”hör hemma” (jfr kapitel 1).
Enligt utredningstexterna bemöts de flesta av barnen med hög grad av
delaktighet. 27 av 45 barn (60 procent) uttrycker en vilja och får gehör för
den hos utredarna. Av de barn som är över fyra år bemöts nära tre fjärdedelar
med hög grad av delaktighet. Detta bemötande skiljer sig i viss mån från vad
tidigare forskning visat. Där finns resultat som pekar på att det framförallt är
lite äldre barn, över 12 år, som ges möjlighet till delaktighet (se kapitel 4). I
mitt utredningsmaterial finns även yngre barn med hög grad av delaktighet.
Av de barn som omtalas som att de inte haft samtal alls med utredarna och
således inte fått möjlighet att komma till tals är dock över hälften små barn
under fem år.
I del I visar jag hur flera våldsförståelser kommer till uttryck i materialet
och synliggör hur olika diskurser aktualiseras när det i intervjuerna handlar
om mammans och barnets säkerhet och skydd. Jag visar även hur omsorgsoch delaktighetsdiskurserna kommer till uttryck i informanternas tal om sina
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samtal med utsatta barn i utredningsprocessen. Samtliga diskurser finns mer
eller mindre lätt tillgängliga för utredarna. Min tolkning av hela materialet är
att familjrättsdiskursen är den mest lättillgängliga diskursen för utredarna.
Den dominerar familjerättssekreterarnas tal. Könsvåldsdiskursen och barnskyddsdiskrusen aktualiseras också i intervjuerna. Vad gäller könsvåldsdiskursen finns delar av den bland annat tillgänglig för informanterna genom
lagstiftningen. Flera av utredarna har innan de började som familjerättssekreterare arbetat med barnavårdsutredningar och kan därför ha lätt att
applicera delar av en barnskyddsdiskurs även i utredningar om vårdnad,
boende eller umgänge. Behandlingsdiskursen som också den kommer till
uttryck i intervjuerna är, om jag ser till materialet som helhet, en diskurs som
informanterna framför allt försöker avgränsa sig emot, exempelvis genom att
framhålla att deras uppdrag är att ”utreda”, inte ”behandla”.
Både omsorgs- och delaktighetsdiskurserna och kombinationer av dessa
aktualiseras när informanterna talar om sina barnsamtal. Det framstår som att
det är främst användningen av omsorgsdiskursen som förhindrar att barn
görs delaktiga i utredningsprocessen. Jag har emellertid även visat att
omsorgsdiskursen kan möjliggöra barns delaktighet, eftersom barns delaktighet kan bidra till bekräftelse och giltiggörande av en utsatt belägenhet.
Vad betyder det då att familjerättsutredare, som jag beskriver det,
befinner sig i en situation där flera olika diskurser om våld och barn finns
tillgängliga och aktualiseras, en situation som skulle kunna liknas vid ett
diskursivt slagfält. Vilka effekter får de olika diskurserna? I detta kapitel har
jag inte haft som främsta syfte att analysera och jämföra diskursernas
effekter. För en sådan analys skulle det behövas ett annat slags studie. Jag
har dock vid ett flertal tillfällen tagit upp och diskuterat konsekvenser för
mamman och/eller barnet av en viss våldsdiskurs. När våldet till exempel
förstås som ”föräldrakonflikt” tycks det inte framstå som självklart att ett
säkerhetstänkande aktualiseras kring mamman. Vad gäller de olika diskurserna skulle jag ändå vilja hävda att könsvåldsdiskursen tenderar att få till
effekt att både mamman och barnet anses behöva skydd under utredningsprocessen. Barnets behov av skydd tycks också kunna aktualiseras genom en
behandlingsdiskurs och genom en barnskyddsdiskurs, framförallt när barnet
självt är direkt utsatt för våld och övergrepp. Detsamma verkar dock inte
gälla när familjerättsdiskursen aktualiseras. I ett av exemplen ovan menar jag
att det är med familjerättsdiskursen som det kan bli begripligt att utredarna
kan tänka sig att barnet - visserligen med kontaktperson - skulle kunna träffa
en pappa som beskrivs som farlig. Det är också med aktualiseringen av
familjerättsdiskursen som förslag om växelvis boende, i det sist nämnda
exemplet, blir möjligt trots pappans våld mot mamman.
En försiktig hypotes om diskursernas effekter skulle således kunna vara
att det finns en tendens att barnskyddsdiskursen och behandlingsdiskursen
kan möjliggöra en praktik som innebär förslag till skydd för barnet i relation
till sin pappa framförallt när barnet är direkt utsatt för våld. Könsvålds146

diskursen tenderar att få till effekt att både mamman och barnet uppfattas
behöva skydd under utredningsprocessen. Familjerättsdiskursen tycks kunna
leda till en praktik där barnet inte uppfattas behöva skydd vare sig under
utredningsprocessen eller i sin livssituation till vardags. Det är således den
dominerande diskursen på familjerättsdomänen, ”familjerättsdiskursen” som
främst verkar kunna få effekter som kan förhindra att barn anses behöva
skydd i relation till sin pappa. Det är troligen dessa effekter vi kan spåra i en
praktik som innebär att sammanlagt 32 av 45 barn (drygt 70 procent) i
utredningstexterna föreslås inget skydd (tabell 1).
Att diskurser har effekter står klart: ”it makes a difference” hur människor
skapar mening, det vill säga vilken diskurs som används (Purvis och Hunt
1993, 474).98 Det har till exempel betydelse hur utredare och domare förstår
våld i nära relationer och hur de förstår barn när det gäller domslut i tvister
om vårdnad, boende och umgänge. Man skulle kunna säga att samtliga
diskurser som framställer ”pappas våld mot mamma” som ett könsneutralt
fenomen upprätthåller underliggande maktförhållanden (Purvis och Hunt
1993). I denna del av avhandlingen har jag visat hur det kan gå till.
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Detta är ingen ny sociologisk insikt utan den formulerades redan 1928 av Thomas och
Thomas (1928) i vad som har kommit att kallas Thomas teoremet: ” ’if men define situations
as real, they are real in their consequences’ ” (citerat i Merton 1995, 380).
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Del II Förändrings- och läroprocesser

Kapitel 7. Gruppkaraktär och
interaktionsmönster

I de följande kapitlen står läro- och förändringsprocesser i fokus. Vad
karaktäriserar de arbetsgrupper jag undersöker? Finns det mönster på
gruppnivå som kan möjliggöra eller förhindra lärande? Hur ser den
organisatoriska möjlighetsstrukturen ut? Hur ser villkoren ut för byte av
diskurs? Analyserna i denna del bygger huvudsakligen på gruppintervjuerna.
Av analyserna i del I kan man dra slutsatsen att informanterna tenderar att
inte tala med barn om våld, det vill säga de tenderar att inte tillämpa
lagstiftarens intentioner. Samtidigt finns det en stor variation i informanternas tal om sin praktik. Frågorna i denna del av avhandlingen handlar om
huruvida det går att se skillnad och likheter mellan grupperna när det gäller
tillämpning av lagstiftarens intentioner.
Jag börjar med att närmare redogöra för interaktionsmönster och gruppstruktur. Beskrivningen bygger på en analys jag har gjort av hur medlemmarna i grupperna presenterar sig själva och gruppen för mig i intervjuerna.99 Till skillnad från föregående kapitel ligger fokus i detta kapitel på
hur informanterna presenterar sig, inte på vad de presenterar. Vidare har jag
här analyserat intervjumaterialet på gruppnivå, medan tidigare kapitel har
byggt på analyser av materialet som helhet.
Förutsättningar för lärande och implementering av lagstiftningen som rör
utredningar om vårdnad, boende och umgänge kan finnas på olika organisatoriska nivåer. Tidigare studier av implementering av lagstiftning och
metoder inom socialtjänsten har, som jag visat, främst rört jämförelser på
kommun- och förvaltningsnivå. I min studie är jag istället intresserad av
gruppnivån. Jag har därför inte undersökt vad som karaktäriserar de olika
kommunerna och vilken betydelse den kommunala nivån eller förvaltningsnivån skulle kunna ha för skillnader och likheter i familjerättsenheternas implementering av lagstiftarens intentioner vad gäller vårdnads-,
boende- och umgängesutredningar. För att minska betydelsen av i vilken
kommun respektive arbetsgrupp verkar valdes, som tidigare sagts, grupper
från ungefär lika stora kommuner med liknande resurser.

99

Till vissa delar även hur de presenterade sig vid det tillfälle då vi som forskarteam
introducerade studien för dem (se kapitel 2).
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Grupperna som presentationsteam
Enligt den litteratur om lärande i organisationer och arbetsgrupper, som jag
tidigare tagit upp, kan villkor för lärande som går utöver givna ramar vara
förekomst av heterogenitet/homogenitet, hierarki/jämlikhet samt om det
finns ett konsultativt ledarskap eller inte (se kapitel 1). Sådana villkor skulle
kunna studeras genom att till exempel observera gruppmedlemmars interaktioner i deras vardag. Inom ramen för min studie har jag inte haft
möjlighet till den typen av materialinsamling. Däremot ger gruppintervjuerna en möjlighet att studera gruppinteraktion, vilket jag utnyttjar genom
att analysera hur informanterna samtalar med varandra och med mig under
intervjuerna. Om vi varit två forskare vid intervjutillfällena kunde en av oss
dessutom systematiskt ha observerat interaktion under intervjuerna. Nu har
jag tyvärr inget sådant material att analysera.
I analysen av gruppinteraktionen har jag valt att följa Goffman och
undersökt i vilken grad intervjugrupperna kan betraktas som presentationsteam (”performance team”) (Goffman 19159, 77 ff.). Goffmans intresse för
presentationen är, menar jag, fruktbar för att analysera en forskningsintervju.
Informanterna kan tänkas presentera sig för mig som forskare och tänkta
läsare av forskningsrapporten samt för sig själva på ett sätt som skapar en för
dem acceptabel självbild (Eriksson 2004). Goffmans begrepp presentationsteam erbjuder här ett sätt att analysera gruppers försök att presentera
en acceptabel självbild av gruppen. Att betrakta grupperna som presentationsteam innebär också att utsagor i intervjumaterialet som jag först
uppfattade som ovidkommande eller svåra att förstå kan bli meningsfulla.
Goffmans definition av ett presentationsteam är:
a set of individuals whose intimate co-operation is required if a given projected
definition of the situation is to be maintained (Goffman 1959, 104).

Man är medlem i ett presentationsteam när man samarbetar för att presentera
sin aktivitet/verksamhet ”in a particular light” (Goffman 1959, 102). Informanterna i intervjugrupperna betraktar jag således som ett team som under
intervjun försöker/vill framställa sin professionella praktik på ett visst sätt.
Utgångspunkten är att de samarbetar för att förmedla sin definition av
situationen men att de kan samarbeta i olika hög grad (Goffman 1959, 104105).
Enligt Goffman ställs det vissa ”krav” på ett presentationsteam för att det
ska lyckas med sin föreställning: (1) Samstämmighet visas upp, oenighet
visas inte upp, inför publik. (2) För att samstämmigheten ska framstå som
trovärdig måste man hålla hemligt att man kan ha kommit överens i förväg
om hur situationen ska definieras, vilken linje man ska hålla. (3) Det ska
framgå för varje teammedlem vilken ståndpunkt/linje teamet tänker föra
fram. (4) Om en teammedlem gör ett misstag ska det inte rättas till inför
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publik. (5) Det ska gå att lita på att teammedlemmarna håller samma linje
(Goffman 1959, 88-91, 104-105).
I analysen av grupperna som presentationsteam tittar jag närmare på om
och hur medlemmarna har skapat förutsättningar för samstämmighet, hur
samstämmiga de framstår samt om de på något sätt visar upp att de anser sig
ha gjort rätt intryck eller om de misslyckats med det.

Homogenitet och heterogenitet
Medlemmarna i ett team som vill presentera sig på ett specifikt sätt och hålla
fast vid en viss linje kommer att välja teammedlemmar på ett visst sätt: ”they
will select as teammates those who can be trusted to perform properly”
(Goffman 1959, 91). Detta ger en möjlig tolkning av en tydlig strategi i en
av intervjugrupperna. Där bestämdes att de nya, yngre, oerfarna utredarna
inte skulle delta i den första intervjun. Istället är de med i rummet som
observatörer. På detta sätt skapas en homogen grupp utan oerfarna
nykomlingar. I en annan grupp skapas inte samma förutsättningar utan där
tillåts en yngre, oerfaren nykomling att delta i intervjun. Den gruppen
framstår också som mer heterogen. I det här materialet framstår således ålder
och erfarenhet som viktiga förutsättningar för teamets samstämmiga
”föreställning”. Ett annat sätt att skapa förutsättning för samstämmighet är
enligt Goffman att begränsa antalet deltagare i teamet (Goffman 1959, 220).
Här kan man se att gruppen som inte tog med nykomlingarna samtidigt
gjorde teamet mindre.
Ytterligare en förutsättning för samstämmighet som framträder i mitt
material är frånvaron eller närvaron av en ledare (jfr Goffman 1959, 97- 98)
och i vilken mån den personen intar eller ges en ledarposition eller inte. I en
grupp är chefen/ledaren närvarande och tar eller ges en ledarposition under
intervjun. I den gruppen bidrar chefen/ledaren på ett avgörande sätt till den
samstämmighet som präglar gruppen (se vidare nedan). I en annan grupp är
visserligen chefen med under intervjun men ges eller tar ingen direkt
ledarposition. Förutsättningen för samstämmigheten i den gruppen är snarare
kopplad till gruppens homogenitet vad gäller medlemmarnas, inklusive
chefens, ålder och erfarenhet. I de andra två grupperna är chefen inte med
under intervjun. Dessa grupper framstår inte som lika homogena som de
tidigare nämnda.

Samstämmighet och oenighet
I en av grupperna lyckas informanterna med att presentera sig själva som
mycket samstämmiga. Medlemmarna faller ofta varandra i talet, slutför
varandras meningar och har många bekräftande kommentarer till varandras
utsagor. Ett exempel, hämtat från en passage i intervjun där man talar om att
vissa barn inte vill medverka i barnsamtal, är följande:
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Intervjuaren: Och […] är det något ni funderar över, varför de [barnen] inte
vill prata?
Asta: Vi redovisar ju till tingsrätten
Anja: om varför de inte vill
Asta: och varför de inte vill och att de fått erbjudande. Det har ju inte hänt så
ofta.
Anja: Ja, de vill ju oftast.

I denna grupp förekommer nästan aldrig att man ifrågasätter varandras
utsagor eller att någon gör en utsaga som överraskar de andra. Jag har bara
kunnat hitta ett sådant exempel i intervjuerna med denna grupp. En informant fäller följande kommentar efter en annan informants utsaga: ”Det har
jag aldrig ens tänkt på, men det har du rätt i […]”. Det som överraskar slutar
även här med bekräftelse.
I andra grupper är inte samstämmigheten lika påfallande. Istället visas
ifrågasättanden och oenighet upp. I den grupp som framstår som minst
samstämmig kan en informant till exempel säga till en annan: ”Jag fattade
inte mycket av det du sa.” Den typen av kommentarer förekommer nästan
aldrig i den samstämmiga gruppen. Under intervjun i den minst samstämmiga gruppen bryter också en informant mot den regel som säger att för att
framstå som trovärdig i sin samstämmighet så ska gruppen hålla hemligt att
man innan intervjun kan ha talat om hur situationen ska definieras (Goffman
1959, 104-105). Calle vänder sig till mig som intervjuare:
Calle: Jag skulle vilja säga att jag är inte där, mina kollegor har en annan syn
på detta, det är skönt. Det har vi pratat om innan du var här [skratt]. Nu fick
du veta det.

Slutklämmen i utsagan ovan ”nu fick du veta det” och skrattet, visar, menar
jag, att informanten är väl medveten om regelbrottet. För mig framstår denna
utsaga som meningsfull om man ser intervjugruppen som ett presentationsteam, ett slags hemligt sällskap (Goffman 1959, 104-105). Informant Calle
uttrycker tydligt sin egen uppfattning att det är en hemlighet som avslöjats.

Osäkert och säkert intryck
Enligt Goffman är syftet med ett presentationsteam att upprätthålla en viss
definition av situationen. Man vill presentera sin verksamhet eller aktivitet
på ett specifikt sätt (Goffman 1959, 102). Man skulle även kunna säga att
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teamet försöker få och behålla ett tolkningsföreträde när det gäller
definitionen av situationen eller verksamheten.
En grupp uttrycker i slutet av intervjun stor osäkerhet om vilket intryck
den har gett. Osäkerheten gäller huruvida den har fått fram sin definition av
situationen:
Cilla: Frågan är om vi fått fram att vi har ett barnperspektiv här och det vet
jag inte riktigt. Vi har pratat väldigt mycket om föräldrarna. Men det innebär
inte att vi inte, när vi pratar med föräldrarna, har ett barnperspektiv.

Här kan noteras att för denna grupp tycks barnperspektivet framstå som
viktigt när det gäller vilket intryck man vill göra.
Det man kan uppmärksamma när det gäller hur gruppen själv värderar sitt
framträdande är att osäkerheten kan gälla gruppen som helhet men den kan
också handla om hur en enskild informant upplevt intervjun. En informant är
i slutet av intervjun osäker på vilket intryck inte bara intervjuaren utan även
kollegorna fått och säger bland annat:
Calle: Men, så det sitter jag med just nu, att är det någonting nu som jag har
uttryckt mig oklart som kommer att fortsätta sedan efteråt här.

Osäkerheten är inte genomgående i alla grupper. I en annan grupp svarar
informanterna på frågan om vad de tycker om att prata om sitt arbete med
barnsamtal i grupp, på följande sätt:
Berit: Väldigt bekant
Britta: Ja, vi pratar ofta om det här i grupp [skratt].
Flera: Ja, det gör vi.
Britta: Vi har ju gruppmöte varje vecka, ofta är det ju något ärende [---]
Intervjuaren: Är det samma frågor som brukar vara är uppe, eller har det
kommit några frågor idag som ni inte brukar ha uppe på bordet?
Berit: Jag tycker det är mycket lika. Jag tycker inte det känns nytt på något
sätt.
Flera: Nej.
Flera: Lika.
Intervjuaren: Ni har inte fått veta någonting av någon här idag som ni inte
visste?
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Flera: Nej.

Denna grupp framställer sig härigenom som både samstämmig och som att
man har kontroll över situationen och hävdar därmed samtidigt att de lyckats
vara trovärdiga i att upprätthålla sin definition av situationen. Enligt informanterna är allt det som blivit sagt ”väldigt bekant”, inget känns nytt och
man är inte överraskad eller fick veta något man inte visste. Jag tolkar det
som att medlemmarna i gruppen uttrycker att de är säkra på vilket intryck de
gett, åtminstone är det en hållning man visar upp utåt. Gruppen framstår som
ett ”lyckat” presentationsteam. Hållningen att man vid intervjutillfällena inte
fick veta något nytt, att allt är bekant kan även tolkas på ett annat sätt,
nämligen som uttryck för en förvaltande eller mindre utvecklingsinriktad
inställning till sitt arbete. Det är ett förhållningssätt jag återkommer till
längre fram.

Sammanfattande kommentar om presentationsteam
Av vad som diskuterats ovan kan två olika typer av presentationsteam
urskiljas. I de team som framstår som homogena tenderar medlemmarna
även att presentera sig som samstämmiga eller relativt samstämmiga. Vidare
tenderar medlemmar i sådana team att presentera sig som säkra på vilket
intryck man ger. I materialet tycks på motsvarande sätt heterogenitet,
osamstämmighet och osäkerhet vad gäller det intryck man ger vara
sammankopplat. På detta sätt framträder två olika typer av team som jag i
fortsättningen sammanfattningsvis benämner homogen grupp eller grupp
som uppvisar homogenitet, respektive heterogen grupp eller grupp som
uppvisar heterogenitet. Noteras bör att det är frågan om en beskrivning där
vissa drag har renodlats analytiskt, det vill säga avvikelser från mönstret kan
förekomma.
Den första typen framstår som ”lyckat” presentationsteam i Goffmans
mening. Det är ett homogent team, vilket är ett bidrag till eller en förutsättning för samstämmighet. Till denna typ vill jag föra tre av intervjugrupperna. I en grupp innebar strategin att i den första intervjun inte ta med
nykomlingar i teamet att det framstod som mer homogent (se vidare nedan).
I de andra två grupperna finns ingen nykomling i arbetsgruppen och därmed
heller inte i teamet som därför också framstår som homogent. Den andra
typen framstår inte på samma sätt som ett ”lyckat” presentationsteam. Hit
vill jag föra den fjärde gruppen. I detta team är en av medlemmarna en
nykomling och därmed är förutsättningen för samstämmighet mindre. Det
gör att teamet framstår som mer heterogent. Teamets uppvisande av oenighet
och ifrågasättanden kan dock tolkas som en strategi för att visa
samstämmighet genom att ta avstånd från utsagor som av teamet uppfattas
som avvikande. Den som uppfattas som bärare av det avvikande
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marginaliseras för att det övriga teamet ska framstå som samstämmigt. I
nästa avsnitt visar jag hur en sådan marginalisering kan iscensättas.

Hierarkisk ordning?
En annan dimension som framträder vid analysen av materialet är i vilken
mån gruppen präglas av någon form av dominansförhållande. Tolkningen av
hur pass hierarkiska grupperna är bygger bland annat på en analys av hur
ojämlikhet kopplad till kön, ålder och erfarenhet samverkar (se DahlkildÖhman och Eriksson 2011). Sammanfattat visar den analysen att de sociala
ordningar som gör hierarkier tydligast i mitt material är åldersordningen
(kronologisk ålder) och den sociala ordning som bygger på erfarenhet i yrket
(professionell erfarenhet och tid i yrket och på arbetsplatsen). Hur åldersordningen och den sociala ordning som bygger på erfarenhet samverkar med
könsordningen går dock utöver mitt syfte här. Jag väljer att fokusera på
hierarkier kopplade till ålder och erfarenhet.
Sådana hierarkier går att urskilja i samtliga grupper utom en som jag
tolkar som jämlik. Den grupp som framstår som mest hierarkisk präglas av
en organisationshierarki baserad på ålder och erfarenhet. Yngre nykomlingar
underordnas äldre mer erfarna utredare. I den gruppen finns även ett tydligt
ledarskap. De övriga två grupperna präglas av en dominansordning utan
tydligt ledarskap. I den ena går det att se en ”talutrymmeshierarki” och i den
andra en dominansordning med marginalisering. I nedanstående beskrivning
av grupperna börjar jag med den mer jämlika gruppen och slutar med den
mest hierarkiska.

Relativ jämlikhet
I en grupp framstår medlemmarna som kollegor, de har ungefär samma ålder
och erfarenhet, ingen har positionen av nykomling i teamet. Ingen sticker ut
eller ges eller tar en speciell position, förutom möjligen den formella chefen
som deltar i denna grupp. Chefen för tillbaka intervjusamtalet på rätt spår
och håller rätt på tiden. Jag tolkar det som en nedtonad ledarroll. Medlemmarna talar ungefär lika mycket och det är ett bekräftande och samstämmigt ”klimat” som visas upp. Gruppen präglas således inte av en organisationshierarki med tydligt ledarskap.

”Talutrymmeshierarki”
I en annan grupp går det inte heller att urskilja en tydlig organisationshierarki. Ingen presenteras som ledare eller som nykomling. Dominans och
underordning kopplad till ålder och erfarenhet är emellertid synligt i denna
grupp. Det tycks finnas en talutrymmeshierarki. I den första intervjun har
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den person med flest utsagor drygt fem gånger så många utsagor som den
person som har minst antal utsagor. Skillnaderna är ännu tydligare vad gäller
längre utsagor (bestående av flera meningar). Det är således en påtaglig
skillnad i hur mycket varje person deltar i intervjusamtalet. Ålder och
erfarenhet innebär här hög position i talutrymmeshierarkin. I den första
intervjun är det den äldsta och mest erfarna utredaren som har flest utsagor.
Det är en utredare som går i pension mellan intervjuerna. I den andra intervjun är det två andra erfarna utredare som har mest talutrymme och som
dominerar intervjun tidsmässigt.
Den äldsta och mest erfarna utredaren är således frånvarande som fysisk
person i den andra intervjun men finns med som någon man refererar till och
visar saknad av. Hon är närvarande i sin frånvaro. I följande utsagor menar
jag att gruppmedlemmarnas saknad av den äldre kollegan och hennes förhållningssätt visas upp. Vi talar om hur samtalssituationen ser ut när barnen
kommer till socialkontoret:
Intervjuaren: Bjuder ni på någonting?
Britta: Ibland.
Berit: [Bettan] gör väl nästan alltid det tror jag. Hon har gjort det mycket till
sina barn.
Britta: Saft och kex.
Bodil: Nu är det bara smulorna kvar
Berit: Ja, precis.

Den frånvarande kollegan Bettan presenteras här som att hon skiljer sig från
de andra i teamet, hon bjuder nästan alltid barnen på saft och kex.100 Andra
kan göra det ibland. Jag tolkar detta som att kollegan uppfattas och
presenteras som något av en förebild, att hon är särskilt mån om barnen och
att det är något man visar att man saknar: det är bara smulorna kvar.101
Utredare Bettan presenterar sig själv som en person med stor professionell erfarenhet av barn: ”Jag tänker, jag har ju mycket vana att prata med
barn, för jag har varit […] i sexton år”. Denna presentation görs i kontrast till
en annan utredares tal om sig själv som ovan vid att i sin profession bemöta
barn:

100

Betydelsen av att bjuda barn på något gott, inte bara vatten bekräftas av barnen själva i de
intervjuer som gjorts med barn inom projektets ram (se Eriksson och Näsman 2009).
101
Jfr Lave och Wenger (1991). De talar om att lämna “a historical trace of artifacts –
physical, linguistic, and symbolic – and of social structures, which constitute and reconstitute
the practice over time” (Lave och Wenger 1991, 58).
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Berit: Vi har ju relativt liten tid på oss att få kontakt med barn. Och vi har ju i
princip, vi har ingen utbildning egentligen i att möta barn. Vi får någon dag
då och då i barnsamtal men vi har ingen jättevana i det.

Två andra medlemmar tar eller ges mindre plats. De gör få utsagor, speciellt
i den andra intervjun. En av dem kommenterar detta själv i slutet av den
andra intervjun:
Britta: Men det är Berit och Bo som har gjort utredningarna, så det är klart att
dom har pratat mest. Vi har varit lite på sidan av känns det som, eller jag har
varit lite vid sidan känns det som.

Informant Britta visar här upp att hon känner sig ”lite vid sidan av” men
förklarar det med att hon inte varit med och gjort de utredningar intervjun
har handlat om. Hon presenterar sig också som något mindre erfaren genom
att säga ”Nu har inte jag, jag har inte gjort så många utredningar.”
Kollegorna iscensätter också försök att inkludera den medlem som tar
minst plats i båda intervjuerna. Följande exempel är från en del av intervjusamtalet där vi talar om olika verktyg som man kan ha till hjälp i barnsamtalet. Den utredare som har tagit stor plats med många och även långa
utsagor säger:
Bettan: Jo det är små dockor så här. Där man kan liksom med dockornas
hjälp, ja du ska berätta som har gått på kursen (vänder sig till Bodil)
Bodil: Berätta du, när du ändå är på gång.
Flera: Skratt

Försöket till inkludering av Bodil lyckas till en början inte så bra. Det
bemöts med ett skämtande om makt och dominans, med syfte på informant
Bettans talutrymme ”när du ändå är på gång”. Skratt och skämtanden ingår i
en kollegial jargong i detta team.102 ”Klimatet” framstår liksom i den förra
gruppen som bekräftande och stödjande. Ett exempel är följande repliker
som uttalas när vi under intervjun går igenom utredningstexter som några av
informanterna skrivit. I utsagan nedan tröstar informant Bo sin kollega Berit,
som hittat ett stavfel i den text hon skrivit:
Berit: Tråkigt när man hittar stavfel så här efteråt. Jag tycker det är så
störande.
Bo: Det ska du inte tänka på Berit.
102

Alla skratt i teamet är inte av samma slag. Några signalerar förlägenhet och att man är
obekväm.
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Marginalisering
I en tredje grupp finns heller ingen organisationshierarki men min tolkning
är att det även här finns ett tydligt dominansförhållande kopplat till ålder och
erfarenhet. De äldre erfarna medlemmarna i gruppen dominerar över och
marginaliserar en nykomling, som blir satt på plats och ifrågasatt flera
gånger under intervjuerna. Följande repliker från utredarens kollega visar,
menar jag, tydligt hur man i teamet uppfattar hans plats:
Calle: [… ] det är klart mina idéer är inte alltid solklara men det löser sig väl
framöver här hoppas jag.
Cilla: Det gör ingenting bara de inte blir allmänt rådande här så (skratt).
Calle: Vad sa du?
Cilla: Det gör ingenting, bara de inte blir allmänt rådande här, så gör det
ingenting.

Att Calles utsagor ifrågasätts blir ett tydligt mönster. Han får efter flera av
sina utsagor kommentarer som ”Nu måste jag säga att jag inte fattade
mycket av det du sa”, ”Jag känner inte igen det”, ”Jag hänger inte med”,
”Vad menar du då […]?”, ”Så är det ju inte”. Dessa repliker kontrasterar
starkt mot hur samtalen i de andra grupperna förs. En del av det som Calle
talar om när han ifrågasätts är inte något som man förhåller sig så frågande
till i andra grupper. I en grupp är det tvärtom ett viktigt tema i hela den andra
intervjun. Det är alltså inte så att det Calle säger nödvändigtvis skulle vara så
konstigt för andra familjerättsutredare på andra arbetsplatser. I hans egen
arbetsgrupp framstår det dock som avvikande. Calle påtalar också själv sin
oerfarenhet i yrket:
Calle: […] jag har ju tagit, lyssnat till mina kollegors metoder och hur dom
har sett det, varit delaktig i vad dom gjort och jag gör likadant. Så det är en
tradering av erfarenheter men jag litar på dom för jag tycker att dom är
gedigna socialarbetare på det viset.[---] Jag vet inte, men det är någonting
som ni med er erfarenhet säkert har tänkt mer på än vad jag har gjort.

Utredare Calle ingår i ett presentationsteam som på olika sätt visar upp
sitt ifrågasättande av honom. Han ges en marginaliserad position i teamet
och presenterar sig själv som en oerfaren nykomling. Övriga medlemmar i
detta team framstår som kollegor, ingen sticker ut eller ges/tar en speciell
position. Alla har ungefär samma ålder och erfarenhet och min tolkning är
att de genom att marginalisera den unge oerfarne nykomlingen kan framstå
som ett mer samstämmigt presentationsteam.
Ifrågasättanden visas upp även mellan erfarna utredare i denna grupp. Jag
vill dock hävda att dessa ifrågasättanden har en något annan karaktär än
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marginaliseringen av nykomlingen. Nedan följer två exempel på utsagor där
en erfaren medlem ifrågasätter en annan erfaren medlem. Vi talar i intervjun
om hur samtalssituationen kan se ut när man talar med barnet.
Cilla: […] Här valde vi att ha, alltså oftare ser vi barnen och föräldrarna ihop,
barnet och föräldrarna tillsammans för att se deras samspel.
Intervjuaren: Och det gjorde ni i det här fallet?
Cilla: Ja, det gjorde vi.
Carla: Det lät som så att vi då oftare såg barnet tillsammans, du menar inte
det va? För det har vi väl aldrig haft en sån hållning att oftast göra?
Cilla: Nej
Intervjuaren: Hur då menar du?
Carla: Oftast träffar vi barnen enskilt.
Intervjuaren: Okej
Cilla: Svarade jag så? Ja då.
Carla: Jag hörde att det kan uppfattas så.
Cilla: Ja, okej […] Nej, då är det en missuppfattning.

Jag menar att detta ifrågasättande mer har karaktären av tillrättaläggande och
kan tolkas som att informant Cilla öppet rättas till av informant Carla inför
mig som intervjuare och inför de övriga kollegorna. Detta är ett exempel på
när ett team bryter mot ett av Goffmans krav på en lyckad ”föreställning” av
ett presentationsteam. Enligt Goffman gäller att om en teammedlem gör ett
misstag ska det inte rättas till inför publik. Det ska gå att lita på att teammedlemmarna håller samma linje, vilket är ett annat av Goffmans krav på ett
lyckat presentationsteam.
På vilket sätt skiljer sig då detta ifrågasättande eller tillrättaläggande som
görs av en erfaren kollega mot en annan erfaren kollega i teamet från de
ifrågasättanden som görs av nykomlingen? En tolkning är att inget skiljer.
Ifrågasättanden ingår i det konfrontationsklimat som allmänt råder i teamet.
Min tolkning är dock att det skiljer. När informant Carla ifrågasätter Cilla är
det hennes presentation som ifrågasätts: ”Det lät som så att vi då oftare såg
barnet tillsammans, du menar inte det va?” och ”Jag hörde att det kan
uppfattas så”. Det är inte deras gemensamma linje som Carla ifrågasätter, en
linje som hon definierar som ”Oftast träffar vi barnen enskilt” utan Cillas
sätt att uttrycka sig. Cilla visar upp att hon ansluter till den gemensamma
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linje Carla har definierat och medger att hon kan ha presenterat något som
kan ha missuppfattats: ”Svarade jag så? Ja, då” och ”Nej, då är det en
missuppfattning”. Jag menar att detta är tillrättalägganden som visar upp att
Cilla är inkluderad i det gemensamma, hon förutses stå för den gemensamma
linjen. Visserligen har Cilla enligt Carla uttryckt sig oklart och det kan enligt
Carla uppfattas som att hon avviker från den gemensamma linjen, men Carla
vill visa på att egentligen gör hon inte det: ”du menar inte det va?” Cilla
försöker å sin sida att rädda situationen genom att säga att det är en
missuppfattning.
När det gäller ifrågasättanden av utredare Calle tolkar jag dem som att de
erfarna kollegorna demonstrerar så att han delvis exkluderas från det
gemensamma. I den tidigare replikväxlingen mellan Calle och en av hans
kollegor är det inte enbart Calles presentation som ifrågasätts utan hans
idéer. När kollegorna ifrågasätter honom säger de till exempel: ”Men hur
menar du nu? Nu blir jag så där […] för jag tänker tvärtom” och ”Så är det ju
inte” och ”Nu måste jag säga att jag fattade inte mycket av det du sa, så
därför är det svårt att hålla med eller inte” och ”då kände jag att då vill jag
ändå säga något för jag känner inte igen det.” Det är uttryck som ifrågasätter
Calle, någon tänker tvärtom, det är inte som han säger, någon känner inte
igen sig och någon förstod inte vad han sa. Det är Calles åsikter som
ifrågasätts, och det bidrar till att han framstår som i viss mån marginaliserad.
Calle är således medlem i ett team där han ifrågasätts på olika sätt. Detta
mönster av ifrågasättande skulle kunna tolkas som att det är lätt för de mer
erfarna kvinnorna i gruppen att marginalisera en ung man som är ny både i
professionen och i arbetsgruppen. Han talar dessutom om sig själv som
oerfaren. En sådan presentation stämmer dåligt överens med konstruktioner
av manlighet som kan kopplas till kunskap, kompetens och kontroll över
situationen (Collinson and Hearn, 1996; Connell 1987; 1995). Det kan dock
vara en fråga om tid. När Calle med tiden får mer erfarenhet blir det inte lika
lätt att ifrågasätta honom. Men då måste Calle sannolikt också förändra
presentationen av sig själv (jfr Dahlkild-Öhman och Eriksson 2011).

Organisationshierarki
I den fjärde gruppen går det att urskilja en tydlig organisationshierarki med
en gruppledare och en biträdande gruppledare, äldre kollegor och
nykomlingar, som i den första intervjun enbart får vara observatörer. De
yngre nykomlingarna är underordnade de äldre och mer erfarna gruppmedlemmarna, som i sin tur är underordnade den biträdande ledaren som är
underordnad gruppledaren. Organisationshierarkin är på detta sätt kopplad
till ålder och erfarenhet. Konstruktionen av organisationshierarkin med en
ledare och nykomlingar som observatörer bidrar på ett avgörande och
betydelsefullt sätt till den samstämmighet och säkerhet vad gäller det intryck
man ger, som präglar gruppen.
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Det ledarskap som presenteras präglas av bekräftelse och omsorg.
Gruppledaren bekräftar och ”räddar” sina medarbetare, tar ansvar för helheten
och intervjun, visar omsorg om sina medarbetare, underlättar för dem och
uppmuntrar dem. Hur gruppledaren bekräftar och stöttar sina medarbetare kan
illustreras av följande citat där utredarna talar om hur de skulle vilja förbättra
samtalen med barn när man vet att det har förekommit våld:
Anja: Och så känner jag så här, att jag har nog varit ganska dålig på det [att
tala med barn om våld]. Men det gör väl ingenting?
Asta: Nej, nej
Anja: Det får man, man får börja nu då.

Anja uttrycker att hon varit dålig på en av huvuduppgifterna som man har
som utredare. Gruppledaren bekräftar henne tydligt, att det inte gör
någonting, vilket gör att Anja uppmuntras att förändra sitt arbetssätt: ”man
får börja nu då”. Att gruppledaren bekräftar sina medarbetare framstår som
ett tydligt mönster i gruppen. Det kan till och med, som i följande avsnitt ur
intervjun, framstå som att Asta bekräftar två motsatta utsagor:
Intervjuare:[…] hur brett går man ut [...] om man vill få reda på mer om
familjen? Håller man sig inom familjen eller frågar man?
Ada: Referenter också, skola, dagis, fritids förstås.
Intervjuare: Går man till mormor, farmor?
Ada: Det är sällan.
Intervjuare: Varför då?
Asta: […] I vår utredning tar vi sällan med nära släkting som är inne i
konflikten.
Anja: Ibland händer ju det, mormor eller någon. Vi tar ju med nya sambos
ofta.
Asta: Ja, det gör vi.[---]
Anja: […] vi har väl tagit med någon mormor någon gång också om det är
någon som kanske har hand om barnet mycket eller.
Asta: Ja.
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Replikskiftet kan tolkas som att Asta bekräftar Adas uppgift att man sällan
går utanför familjen för att få in uppgifter till utredningen. Detta arbetssätt
presenteras av Asta som något av en principfråga: ”I vår utredning tar vi
sällan med.” I nästa replik modifierar Anja detta: ”Ibland händer ju det […]
Vi tar ju med nya sambos ofta”. Även denna replik, som går emot Astas
tidigare principuttalande, bekräftas av Asta. Jag tolkar det som att det är
viktigare för gruppledaren att presentera sig som bekräftande och flexibel
och hålla ihop gruppen än som principfast och därmed mindre lyhörd.
Ett annat exempel handlar om en informant som talar om att hon glömt att
ha tolk i ett samtal. Gruppledaren går då in och ”räddar” genom att säga: ”Är
det inte ganska svårt att ha tolk vid barnsamtal?” En annan informant
berättar om ett ärende där hon tycker att hon misslyckats. Gruppledaren
säger då: ”Någon lösning måste det ju bli”. Jag tolkar detta som att ledaren
slätar över och får medarbetarna att framstå som att de ändå gjort så gott de
kunnat.
Dessutom sträcker sig ledarens ansvartagande till att gälla själva intervjun. Gruppledaren säger bland annat: ”Men nu kom vi på ett sidospår, vi
ska ju prata om [barnsamtalen]”. Det gäller också utsagor där gruppledaren
tar ansvar för ordningen, till exempel kaffepauserna: ”En ordningsfråga, vi
brukar fika”. Asta tar även ansvar för att upplysa mig som intervjuare om
sakfrågor: ”Och sen kan ju inte vi skriva i en utredning […] då bryter vi mot
sekretessen”. Vidare finns även kommentarer om hur intervjun skulle ha
kunnat förbättras:
Asta: Det jag tänker på […] att vi var lite förberedda. Det hade väl varit bra
inför idag […] kanske också fått lite frågeställningar innan. Det känns lite
som vi farit runt.

I denna grupp visas således ett tydligt ledarskap upp som skulle kunna
karaktäriseras som ett stödjande och konsultativt ledarskap. Samtidigt
präglas gruppen av en organisationshierarki kopplade till ålder och erfarenhet där de yngre nykomlingarna är underordnade de äldre mer erfarna
medlemmarna.

Sammanfattning
En grupp präglas således av ett kollegialt förhållande mellan alla medlemmar, trots att den formella chefen deltar i intervjun. Teamet framstår som
relativt jämlikt både vad gäller talutrymme och organisationspositioner. I en
annan grupp synliggörs en talutrymmeshierarki knuten till ålder och erfarenhet. Ingen i denna grupp har en ledarposition. I en tredje grupp marginaliseras och exkluderas en nykomling (i båda intervjuerna). Nykomlingen i
denna grupp ges inte tillfälle till ett mer perifert deltagande för att sedan få
ett fullt deltagande som i den mest hierarkiska gruppen, utan den oerfarne
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underordnas i stället de äldre mer erfarna kollegorna genom marginalisering.
Ingen medlem i gruppen ges eller tar en ledarposition. Den fjärde, mest
hierarkiska gruppen, präglas av en organisationshierarki kopplad till ålder
och erfarenhet. En medlem i denna grupp presenteras som ledare med ett
bekräftande och stödjande ledarskap. Unga oerfarna nykomlingar
underordnas mera erfarna kollegor. Nykomlingarna får delta som observatörer under första intervjun men inkluderas i den andra.

Villkor för lärande i intervjugruppen
I detta kapitel pekar jag på skillnader mellan grupperna enligt olika dimensioner. Sammanfattningsvis skulle man längs dessa dimensioner kunna
konstruera följande fyra typer av intervjugrupper i materialet: (1) homogen
och relativt jämlik utan ledarskap, (2) homogen och hierarkisk utan
ledarskap, (3) heterogen utan ledarskap samt (4) homogen och hierarkisk
med ledarskap. Intervjugrupperna, som jag i fortsättningen kallar grupp 1, 2,
3 och 4, kan i tur och ordning kopplas till dessa typer. Grupptyperna
indikerar också olika villkor för lärande. Enligt tidigare refererad litteratur
kan man till exempel anta att grupp 1 (som jag karaktäriserar som homogen,
relativt jämlik och utan ledarskap) inte skulle presentera sig som utvecklingsinriktad. Vilken läroinriktning grupp 1 som arbetsgrupp kan karaktäriseras av återkommer jag till i nästa kapitel (8). Här vill jag peka på det
lärande som tycks ske under intervjuerna.
När positioner i en grupp knyts till ålder och erfarenhet blir positionerna
nykomling och erfaren medlem betydelsefulla. En i organisationslitteraturen
ofta refererad modell för kollektivt lärande, praktikgemenskapsmodellen,
bygger på skillnaden mellan en nykomling i en grupp och en erfaren
medlem. Modellen kan beskrivas som en slags lärjunge-mästaremodell
(Lave och Wenger 1991). Lave och Wenger menar att lärande är något som
sker socialt och ”situerat” (här och nu) genom att man deltar i en praktikgemenskap. Till en början är man en legitim, perifer medlem som genom
deltagande i gemenskapens verksamhet lär sig och blir en fullständig
deltagare. Praktikgemenskapen kan vara en arbetsgrupp, en projektgrupp
eller som i detta fall en intervjugrupp som utvecklar en gemensam förståelse
av sin uppgift och en gemensam praktik (Lave och Wenger 1991, 98).
Medlemmarna i en av intervjugrupperna, grupp 4, kan vad gäller
bemötande av nykomlingar direkt relateras till praktikgemenskapsmodellen.
Nykomlingarna får delta perifert som observatörer under första intervjun
men inkluderas i den andra. I grupp 3 ges inte nykomlingen på samma sätt
möjlighet till ett mer perifert deltagande för att sedan få ett fullt deltagande.
Istället marginaliseras den oerfarne nykomlingen. I de två övriga intervjugrupperna finns ingen nykomling. I en av grupperna finns istället en medlem
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som slutar och går i pension mellan intervjutillfällena. Jag återkommer till
den situationen i kapitel 9.
Intervjugrupperna skulle på detta sätt kunna betraktas som mer eller
mindre i överensstämmelse med praktikgemenskapsmodellen. Modellen har
kritiserats för att vara mer inriktad på reproduktivt lärande än på utvecklingsinriktat lärande (Mittendorff et al 2006; Roberts 2006). Den intervjugrupp
som skulle kunna sägas praktisera legitimt, perifert deltagande för
nykomlingar (grupp 4) är dock den grupp som tydligast visar upp ett
utvecklingsinriktat lärande i samband med och under intervjuerna. I grupp 4
talar medlemmar om att deltagandet i intervjuerna gav dem impulser till nya
tankar:
Anja: Men det här att ta upp våldet, alltså, om inte barnen själva har berättat
om det, det vet inte jag om vi har gjort så mycket förrän vi blev påminda om
det när vi skulle ingå i det här projektet (Skratt) […].
Anna: Ja, men det stämmer nog, utan det väcktes ju förra gången [första
intervjun] när vi satt och pratade om det här. Vad är det som gör att vi inte tar
upp det här?

Här kan man också notera att den grupp som inte praktiserar legitimt,
perifert deltagande utan i stället marginaliserar nykomlingen i gruppen inte
på samma sätt visar upp ett lärande under intervjuerna. Det problem som
pekas ut i litteraturen syns alltså inte direkt i det här materialet. Tvärtom
pekar det på en motsatt tendens. Den intervjugrupp som framför allt tycks
överensstämmer med en praktikgemenskap, som praktiserar legitimt, perifert
deltagande för nykomlingar, är den grupp som tydligast visar upp ett utvecklingsinriktat lärande i samband med och under intervjuerna.

Intervjugrupper och arbetsgrupper
I detta kapitel har jag hittills redogjort för analyser av intervjugrupperna och
visat på skillnader mellan dem enligt olika dimensioner. Jag har dels
analyserat grupperna som presentationsteam, dels relaterat dem till
praktikgemenskapsmodellen. De dimensioner jag behandlar utgör alla
villkor för lärande enligt dimensionen reproduktivt-utvecklingsinriktat
lärande. Men hur förhåller sig intervjugruppen till arbetsgruppen? Är villkor
för lärande i intervjugruppen desamma som villkor för lärande i arbetsgruppen?
Det är till exempel uppenbart att observatörerna i intervjugrupp 4 inte kan
ha en observatörsposition i den dagliga verksamhet som pågår i arbetsgruppen. Om de som nykomlingar i arbetsgruppen ändå bemöts som perifert
deltagande under en period kan jag med mitt material inte få kunskap om.
Mitt syfte är emellertid inte bara att kunna säga något om intervjugrupperna
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och villkor för lärande utan framförallt att kunna säga något om arbetsgruppernas villkor för lärande. Om jag endast skulle kunna säga något om
intervjugrupperna skulle denna avhandling handla om läroprocesser under
själva intervjuerna. Lärande i samband med intervjuerna är visserligen
intressant för mig, men främst som en del av arbetsgruppernas läroprocesser.103
En viktig förutsättning för att kunna säga något om villkoren för lärande i
arbetsgrupperna genom analyserna av intervjugrupperna är att de är något så
när lika arbetsgrupperna i sammansättning. Min bedömning är att alla
intervjugrupper, utom grupp 4, antingen är identiska eller approximativt lika
motsvarande arbetsgrupp när det gäller medlemmarna. Det innebär, menar
jag, att det finns förutsättning för att, åtminstone när det gäller grupperna 1,
2 och 3 tolka intervjugruppens villkor för lärande approximativt som villkor
för lärande i motsvarande arbetsgrupp. Grupp 4 däremot skiljer sig, framför
allt vid första intervjutillfället, från arbetsgruppen och skillnaden har
betydelse för analysen. Grupp 4 framstår som homogen och samstämmig
mycket beroende på att den sattes samman på ett speciellt vis: Nykomlingar i
arbetsgruppen gjordes till observatörer i intervjugruppen vid första intervjutillfället. Jag menar att jag ändå provisoriskt skulle kunna jämställa
intervjugrupp 4 med motsvarande arbetsgrupp. Det främsta skälet är att
intervjugrupp 4 vid det andra intervjutillfället liknar arbetsgruppen vad gäller
sammansättning eftersom nykomlingar då ingick som medlemmar i
intervjugruppen. Även det faktum att också den andra intervjun präglas av
den samstämmighet som karaktäriserar gruppen vid första intervjutillfället är
av betydelse för den här tolkningen. Samstämmigheten och ledarens
bekräftande gäller även nykomlingarna. I följande citat från den andra
intervjun med grupp 4 svarar till exempel nykomlingen Anita på min fråga
om när man gjort ett bra jobb. Det hon säger bekräftas uttryckligen av
gruppledare Asta: ”det är väl det Anita säger”:
Intervjuaren: Jag tänker ni som är lite nyare då, vad signalerar man till er?
När har ni gjort ett bra jobb?[---]
Anita: Men det man känner, att både mamman, pappan och barnen har fått
kommit till tals. Jag känner att jag har lyssnat, tagit mig tid att lyssna på alla
tre och att jag ändå kan försöka få fram någon röd tråd i hela utredningen […]
En bedömning som är tydlig. Ja, då upplever jag mig nöjd (skratt) Ja.
Intervjuaren: Har du som chef några speciella förväntningar på
utredningarna?
Asta: Nej men det är väl det Anita säger, tycker jag, att alla får komma till
tals i utredningen, och det tycker jag att vi ger möjlighet till.
103

Intervjuerna kan i det sammanhanget ses som externa impulser till lärande, se kapitel 8.
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Samstämmighet som villkor för lärande i grupp 4 skulle således kunna gälla
både intervjugrupp och arbetsgrupp.
För det andra kan homogenitet som samstämmighet sägas prägla
intervjugruppen vid båda intervjutillfällena, alltså både när gruppen är
reducerad och när den överensstämmer med arbetsgruppen. För det tredje
skulle man kunna tolka homogenitet/samstämmighet som ett förhållningssätt
eller en strävan hos gruppen som helhet. Denna strävan kommer till uttryck
som ett försök att göra intervjugruppen så homogen som möjligt vid första
intervjutillfället och den framträder som en strävan till samstämmighet vid
båda intervjutillfällena. Det kan således vara en strävan som kan antas gälla
även arbetsgruppen. Övriga drag som jag menar karaktäriserar grupp 4 organisationshierarki och ledarskap - kan antas gälla även arbetsgruppen.
Främsta anledningen är att intervjugruppens gruppledare och biträdande
gruppledare intar samma positioner i arbetsgruppen.
Att intervjugrupper och arbetsgrupper har en viss likhet i medlemssammansättning är en sak. En helt annan fråga handlar om att intervjuerna
utgör en annorlunda kontext än det vardagliga (sam)arbetet i arbetsgruppen.
Vilken kunskap kan man få om den vardagliga praktiken genom informanternas utsagor i intervjusituationen? Genom att jag analyserar intervjugrupperna som presentationsteam tydliggörs denna fråga. Detta är dock en
fråga som kan ställas i alla intervjustudier och den är således inte specifik för
min studie. I följande kapitel kommer jag att tala om arbetsgrupper istället
för intervjugrupper. Jag antar således att intervjugrupperna approximativt
kan representera eller jämställas med arbetsgrupperna. För mer säkra
slutsatser skulle det ha behövts andra metoder som till exempel observationer eller deltagande observation, vilket inte rymdes inom denna studie.
Mitt antagande är trots det att jag kan säga något meningsfullt om världen
utanför intervjuerna utifrån informanternas presentationer. Det är deras
vardagliga arbete vi talar om, deras utredningspraktik. Jag menar att det går
att göra en koppling mellan informanternas utsagor om sin praktik och deras
vardagliga praktik (se kapitel 2). Någon fullständig överensstämmelse går
visserligen inte att anta, men mycket talar för att arbetsgruppens arbete är det
arbete de talar om. Sammanfattningsvis är därför min bedömning att det för
samtliga grupper i min studie går att dra åtminstone preliminära slutsatser
om villkor för lärande i arbetsgruppen utifrån analysen av villkor för lärande
i motsvarande intervjugrupp. En viktig förutsättning för detta kan i alla fall
antas föreligga då intervjugrupper och motsvarande arbetsgrupper är
approximativt lika i sammansättning. Vidare ger stabiliteten över tid och i
olika samtalssituationer - från det första mötet, genom de två intervjuerna
och fram till återkopplingsträffen - också vissa indikationer om stabila
mönster i gruppen.
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Kapitel 8. Läro- och förändringsprocesser –
olika stadier

Detta kapitel handlar om läroprocesser i arbetsgrupperna när det gäller att
börja tala med barn om pappas våld mot mamma. Finns det olika
förhållningssätt till lärande? Hur ser läroprocesserna ut? Var i en läro- och
förändringsprocess kan man säga att respektive grupp befinner sig?

Läroinriktning
Redan vid mitt första möte med utredarna inför intervjuerna visade
medlemmarna i de olika grupperna upp skilda förhållningssätt till sin
medverkan (jfr kapitel 2). I grupp 1 tycktes medlemmarnas projekt vara att
lära oss forskare om sin praktik. Medlemmarna i grupp 4 verkade ha ett helt
annat läroprojekt. De talade om sin medverkan i intervjuerna som tillfällen
att lära sig mer om hur man kan tala med barn om pappas våld mot mamma.
På min fråga i slutet av den sista intervjun om vad de tyckte om det just
genomförda intervjusamtalet, var svaren: ”Nyttigt”, ”Nya tankar och man lär
sig, ja”, ”Vi får en upprepning på att vi behöver tänka mer tydligt kring att
lyfta in de här svåra frågorna”, ”Det är klart vi måste utveckla det här, vi
måste prata mer om det”. En annan grupps medlemmar (grupp 2) gav inte
den här typen av utvecklings- och läroinriktad respons på min avslutande
fråga om vad man tyckte om samtalet. Istället svarade man ”väldigt bekant”
och att man ”tycker inte det känns nytt på något sätt”.
Hur kan man förstå dessa olika förhållningssätt till medverkan i intervjuerna? En tolkning är, som jag indikerar ovan, att det handlar om att
gruppmedlemmarna kanske har olika läroprojekt eller inget läroprojekt alls.
Man vill lära ut något eller man vill lära sig själv något, alternativ man har
varken den ena eller den andra ambitionen. Ett annat sätt att förstå de olika
förhållningssätten är att tänka sig att medlemmarna i alla grupperna är i eller
förhåller sig till någon slags implementerings- och läroprocess när det gäller
att tala med barn om pappas våld mot mamma. Det kan, menar jag, vara ett
rimligt antagande eftersom det gäller implementering av en lagstiftning,
vilket är något som är svårt att välja bort att förhålla sig till som tjänsteman i
socialtjänsten.
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En modell för förändring i fem stadier
Tillämpningen av lagstiftarens intentioner vad gäller utredningar om
vårdnad, boende och umgänge betraktar jag som en läro- och
förändringsprocess. Det är en process i vilken utredarna integrerar för dem
nya diskurser och praktiker. Det handlar om att börja tala med barn om
pappas våld mot mamma. Det vill säga det handlar om att integrera och
praktisera en könad våldsdiskurs och en delaktighetsdiskurs. Lärandet av nya
diskurser på gruppnivå kan exempelvis ses som avlärande och upptining av
rådande förståelse och praktik, lärande av ny diskurs (kognitiv omstrukturering) med kognitiva omdefinieringar samt återfrysning eller integrering
av ny diskurs och praktik (Lewin 1951; Schein 1996; se kapitel 2 ovan).
Denna idealbild av en läroprocess stämmer dock dåligt överens med det
diskursiva kaos som jag menar inte sällan karaktäriserar mina informanters
situation (jfr kapitel 6). I intervjugrupperna tycks det pågå viss upptining
men finns det några tecken på återfrysning eller integrering av nya
diskurser? För att bättre kunna fånga processer mellan upptining och
återfrysning har jag kompletterat Lewins och Scheins tankar om lärande med
en modell som på en mer konkret nivå beskriver förändringsprocesser i flera
steg: den transteoretiska modellen (Prochaska och DiClemente 1982, 1983).
Modellen är visserligen utvecklad för att begripliggöra beteendeförändringar på individnivå men är, menar jag, även användbar för analys av förändrings- och läroprocesser på organisations- eller gruppnivå (se Prochaska
et al 2001).
Den transteoretiska modellen beskriver, fritt tolkad, kollektiv förändring i
fem steg: ”före begrundan” (“pre-contemplation”), ”begrundan”
(”contemplation”), ”beredskap” (”preparation”), ”aktion” (”action”) och
”upprätthållande” (”maintenance”) (Prochaska och DiClemente 1983;
Prochaska et al 2001).104 Modellen bygger på antaganden om att ett problemmedvetande krävs för att sätta igång en förändringsprocess. När väl
problemet gjorts synligt följer ett stadium av reflektion och tankar om
förändring av praktiken. I nästa steg skapas en beredskap till förändring och
förslag till förbättringar. Först i det fjärde stadiet tas steget till aktion, det vill
säga genomförande av förändringen. Det femte stadiet är upprätthållande av
förändringen (Prochaska och Norcross 2001).
På gruppnivå kan stegen i den transteoretiska modellen beskrivas på
följande sätt: Före-begrundan är det stadium där gruppmedlemmarna inte är
medvetna om att de har ett behov av förändring. De arbetar inom en given
ram och när de lär sig är det fråga om ett reproduktivt lärande inom en given
ram. Man kan även säga att gruppmedlemmarna inte har något problemmedvetande (Prochaska och Norcross 2001). De befinner sig i en situation
104

Min översättning här ligger nära den som finns i Barth och Näsholm (2006). De talar om
före begrundan, begrundan, beslut/förberedelse, handling och stabilisering.
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där man inte ser att man har behov av förändring eller de kan, som Schein
(1996) beskriver, förneka eller undvika information som aktualiserar
problemet. Begrundan är stadiet när gruppmedlemmarna blir medvetna om
att de behöver förändring. De kan uppfatta sitt förhållningssätt som
problematiskt, ett problemmedvetande har vuxit fram. Det finns en öppning
för kognitiv omstrukturering (Schein 1996). Schein (1996) talar om att
gruppmedlemmarna upplever något slags missnöje eller frustration. Det är
något som inte stämmer. Man får motsägande information. Om gruppmedlemmarna förnekar eller undviker denna information blir de kvar i det första
stadiet. I stadiet beredskap formulerar gruppmedlemmarna att deras rådande
praktik är problematisk och de har börjat förbereda sig för förändring och
reflekterar över möjliga sätt att förbättra sin praktik. Det finns en beredskap
att inkorporera ny förståelse och nya diskurser. Med Lewins och Scheins
begrepp skulle man kunna säga att de går igenom en upptining. De är
upptinade och öppna för nytt lärande. Aktion är stadiet då nya sätt att arbeta
introduceras och prövas. Nya rutiner och arbetsmodeller utvecklas och nya
diskurser börjar användas. I stadiet upprätthållande har gruppmedlemmarna
arbetat enligt ny modell ett tag och de har nu integrerat den i ”normal”
praktik. Arbetssättet har blivit rutin. Stadiet skulle kunna jämföras med det
Lewin kallar återfrysning (Lewin 1951; Schein 1996).
I beskrivningar av modellen och dess användning framhålls att det ofta
sker ”bakslag” i processen. Individer och grupper kan falla tillbaka till
tidigare stadier (Trevithick 2008, 389-393). Alla kanske inte heller fullföljer
processen utan stannar i något stadium. Problemmedvetande kanske inte
alltid leder till aktion. Modellen kan på så sätt beskrivas som en modell för
en process i flera steg där det finns en ständig rörelse fram och tillbaka
mellan olika stadier.105 Det finns naturligtvis även andra förändrings- och
läromodeller som fångar andra slags förändringsprocesser, till exempel
processer där förändring av praktiken går före förändring av tankemönster
(se nedan). För mitt syfte att genom analys av intervjumaterialet beskriva
arbetsgruppernas läroprocess(er) har jag dock funnit ovanstående stadiemodell fruktbar. När jag genom litteraturen om lärande kom i kontakt med
den transteoretiska modellen upptäckte jag att de mönster jag redan hade sett
i materialet stämde väl överens med en del av de stadier som beskrivs av
Prochaska och DiClemente.
105

När det gäller läroprocesser som innebär byte av meningssystem, perspektiv eller diskurs
kan man fråga sig om det finns tillfällen som utgör ”ingen återvändo”, det vill säga har man
en gång ”sett” ett fenomen på ett nytt sätt är det svårt att blunda för det i fortsättningen. Det
blir svårt att gå tillbaka till stadiet före begrundan. Jag har inget exempel på att informanterna
talar om sådana tillfällen i mitt material men det skulle kunna vara en viktig del av en radikal
läroprocess. Mezirow menar att “the transformative learning process is irreversible once
completed; that is, once our understanding is clarified and we have committed ourselves fully
to taking the action it suggests, we do not regress to levels of less understanding” (Mezirow
1991, 152).
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Nedan diskuterar jag i vilket stadium en viss grupp kan sägas befinna sig.
Jag börjar med att presentera min analys av vilken av grupperna som kan
placeras i det första stadiet respektive åtminstone i det andra, begrundan. Jag
fortsätter med det tredje (beredskap), fjärde (aktion) respektive femte stadiet
(upprätthållande).

Problemmedvetande
Förekomst av problemmedvetande är det som främst skiljer stadiet före
begrundan från stadiet begrundan i den transteoretiska modellen. I stadiet
före begrundan saknas problemmedvetande. Ett kriterium på förekomst av
problemmedvetande kan vara om det föreligger missnöje med rådande
situation eller praktik. Ett annat kriterium kan vara att problemet undviks
eller förnekas (jfr Schein 1996). Med hjälp av dessa kriterier har jag
analyserat intervjumaterialet gruppvis. Jag har dels sökt uttryck för missnöje
med eller inför praktiken att tala med barn om pappas våld mot mamma, dels
tecken på att frågan om våld och att tala med barn om våld undviks.

Missnöje, misslyckanden och osäkerhet
Vilka uttryck för missnöje med praktiken att tala med barn om pappas våld
mot mamma framkommer då? Teman som återkommer är tal om
misslyckanden, osäkerhet och även uttryck för direkt missnöje. Medlemmarna i grupp 1 skiljer sig från de andra genom att inte tala så mycket om
misslyckanden och missnöje. Följande utsaga är ett exempel på när en av
gruppmedlemmarna ändå funderar över om de i ett ärende skulle ha talat
med barnet om pappas våld mot mamma:
Intervjuaren: […] jag tänker i barnsamtalet, det var inte så att det kom upp
någonting då om vad [barnet] varit med om, om pappans våld mot mamma?
[---] Skulle man ha kunnat tagit upp det med [barnet] på något vis […] jag
tänker mer hypotetiskt då, hade det, hur skulle ni gjort i så fall och vad skulle
syftet med det ha varit, om man tänker? [---]
Daga: Och jag tänker i det här ärendet så kanske man, hade man tagit upp det
[våldet] mera så, så är det klart att man hade öppnat upp mer för [barnet] att
prata om det och det skulle väl i så fall varit syftet, tänker jag, om man skulle
ha tagit upp det [våldet]. Jag tror att vi kände att det var passerat på något sätt
för så länge sedan, så det var, ja det kändes inte riktigt att ta upp det, relevant
just då att ta upp det. Det kan man ju fundera över om vi skulle ha gjort.

Jag tolkar inte denna utsaga som ett direkt uttryck för missnöje. Daga säger
att det kändes riktigt att inte ta upp våldet ”just då” och hon ”funderar” nu
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över om de skulle ha gjort det. Varken Daga eller någon annan i gruppen
säger dock att de borde ha tagit upp våldet i barnsamtalen.
I de övriga grupperna talar medlemmar på olika sätt mer uppenbart om
misslyckanden och missnöje med sin praktik. Nedan ger jag några exempel
på sådana utsagor.
I grupp 2 står misslyckanden som är aktuella just då, när vi samtalar, på
agendan. Gruppmedlemmarna har valt ut två utredningsrapporter som vi
fokuserar på i den andra intervjun (se kapitel 2). Båda utredningarna omtalas
som misslyckade. Den första utredningen kommer tillbaka till gruppen från
tingsrätten med begäran om att den ska kompletteras med barnsamtal. I detta
fall gäller det frågan om barnsamtal överhuvudtaget. Att ha barnsamtal är
dock en förutsättning för att tala med barnet om våld. Informanterna Bo och
Berit som gjort utredningen tillsammans uttrycker under intervjun missnöje
med hur de hanterade utredningen. Utredare Berit säger:
Berit: Och jag tycker också att vi hanterade det dåligt faktiskt.[…] Det känns
så här efteråt att vi skötte det inte riktigt. Det blev inte riktigt. […] jag vet
inte, vi sitter här i alla fall med ett dåligt resultat, tycker jag.

I den andra utredningsrapporten vi talar om framgår av utredningstexten
att utredarna har samtal med barnen men inte om våldet. Den utredare som
var med och gjorde utredningen visar tydligt under intervjun att hon är
missnöjd med utredningen:
Intervjuaren […] vid ett tillfälle så skulle barnen […] varit med under det
här hotet, när han [pappan] hotade mamman där. Men pratar barnen
någonting om det när du pratade med dom? Nej?
Berit: Och jag kan säga att jag inte pratade med barnen om det [våldet].
Intervjuaren: Nu ser du ut så där (M ser missnöjd ut), vad tänker du då?
Berit: Tur att det inte är kamera.
Allmänt skratt
Berit: Ja, jag undrar över det, jag tycker det blev svårt.[---]
Intervjuaren: Vad handlade dom barnsamtalen om, kommer du ihåg vad ni
pratade om?[---]
Britta: Det handlade inte om våld.
Berit: Inte om hot och våld, nej det gjorde det inte
Intervjuare: Och varför inte, då ställer jag den frågan?
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Berit: Ja, en väldigt bra fråga. Nej, alltså jag tycker, att det där är. I det fallet
så skulle jag absolut tycka, att där skulle jag ha pratat mer med barnen och
träffat dom flera gånger och pratat om det här. Det tycker jag.

Informant Berit uttrycker ett tydligt missnöje med sin praktik. Det är ett
missnöje och ett misslyckande som medlemmarna i grupp 2 explicit visar
upp inte minst genom att de till den andra intervjun just väljer ut två
utredningsrapporter som de är missnöjda med. Min tolkning är således att
medlemmarna i den här gruppen visar upp ett tydligt problemmedvetande.
Uttryck för osäkerhet vad gäller att tala med barn om pappas våld ser jag
också som tecken på problemmedvetande. I grupp 1 ger inte medlemmarna
så tydligt utryck för någon sådan osäkerhet. Det kan bero på att de inte tycks
ha haft så många sådana samtal. I grupp 4 däremot uttrycker medlemmarna
en viss osäkerhet vad gäller barnsamtal om våld. En informant säger till
exempel att ”jag känner mig osäker. Det är jättesvårt. När är det bra att ta
upp det [våldet], när är det inte bra att ta upp det och?” Även en annan
informant i gruppen säger att hon är osäker på om hon ska tala med barnet
om pappans våld mot mamman:
Anna: […] För jag har faktiskt ett ärende nu, där mamman beskriver våldet,
alltså att det har förekommit under ganska rejält lång tid. […] Och jag ska ju
träffa det här barnet på barnsamtal och jag är ju tveksam till om jag ska gå in
och prata om det här.

I grupp 2 uttrycker medlemmarna sin osäkerhet inför att tala med barn
överhuvudtaget (inte främst om våldet) på följande sätt:
Berit: Vi har ju relativt liten tid på oss att få kontakt med barn. Och vi har ju i
princip, vi har ingen utbildning egentligen i att möta barn. Vi får någon dag
då och då i barnsamtal men vi har ingen jättevana i det.

Informant Berit säger här att hon och hennes kollegor varken har tid, utbildning eller vana när det gäller att tala med barn. Jag tolkar det som uttryck för
osäkerhet och missnöje. Utsagan framstår dock som anmärkningsvärd i flera
avseenden med tanke på att barnsamtal är en av utredarnas centrala
arbetsuppgifter. Dels omtalas en allvarlig brist i utbildningen. Att lära sig
tala med barn har till exempel inte ingått i socionomutbildningen, vilket kan
tyckas anmärkningsvärt. Dels presenterar Berit sig (och gruppen) som
okunnig inom ett centralt område som hör till professionen. Varför gör hon
det? En tolkning är naturligtvis att det handlar om en kritik av arbetssituationen. Det Berit säger är att det under sådana omständigheter (brist på
tid, utbildning och vana) är svårt att vara professionell. Hon lägger ansvaret
för utredarnas eventuella tillkortakommanden utanför gruppen. Ett annat sätt
att tolka Berits utsaga är att den handlar om att vara så kvalificerad att man
kan utföra sina arbetsuppgifter trots brist på tid, utbildning och vana.
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I Grupp 3 är det nykomlingen Calle som uttrycker osäkerhet inför att tala
med föräldrarna om våld och Carin, en erfaren utredare, som talar om hur det
ska vara:
Calle: För det smärtar mycket hos mig just nu att veta, att det är min
bedömning och mitt sätt att möta dom här föräldrarna och mina fördomar
som gör om jag tänker, väljer att ta upp våld eller
Carin: Jag tänker, [Calle], om vi vet att någon är anmäld för våld
Calle: Mm
Carin: så kan ju inte det gå förbi oss utredare, om det kommer till oss, då
måste vi prata med föräldrarna om det. [---]
Intervjuaren: Kan ni ta upp det med barnet också?
Carin: Ja, det kan vi göra, absolut, om det är våld som man kan tänka sig att
barnet kan ha varit med om. Det är klart att man kan göra det. Jag tycker
dessutom att man ska göra det.[…] Och vet man då att det har förekommit
våld, så är det lätt att fråga: ”slogs dom?” kan man säga. ”Var det någon som
slog den andra?”

Calle reflekterar över sitt bemötande av föräldrarna och vad som gör att han
talar med dem om våld eller inte. Han blir då tillrättavisad av Carin som
säger att man måste tala om våldet om man vet om det. På min direkta fråga
om det även gäller barnet svarar hon att det ska man. Carin framstår här som
mycket säker och säger dessutom att det är lätt att fråga barnen om våld.
Calle framstår däremot som osäker.
Sammanfattningsvis menar jag att medlemmar i grupp 1 inte utrycker så
mycket missnöje med sin praktik. Min tolkning är att grupp 1:s medlemmar
tycks sakna ett tydligt problemmedvetande enligt dessa kriterier. Åtminstone
visar de inte upp ett problemmedvetande under intervjuerna. Grupp 2:s
medlemmar gör däremot utsagor om misslyckanden och missnöje vilket jag
tolkar som att de tycks ha problemmedvetande. Detsamma gäller grupp 4:s
informanter och informant Calle i grupp 3.

Förhållningssätt till våldet
Ett annat tecken på problemmedvetande kan vara hur gruppmedlemmar
förhåller sig till förekomsten av ärenden med våld. Personer som befinner
sig i stadiet före begrundan tenderar att ha en försvarsinställning till frågan
som förändringen gäller samt att undvika att förändra sitt tänkande och sitt
beteende i frågan (Prochaska och DiClemente 1982, 1983; jfr även Schein
1996). Medlemmar i grupp 1 tycks visa ett sådant undvikande
förhållningssätt till våld. I inledningen på den första gruppintervjun
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presenterar de sig som att de inte har så många utredningar med våld. Jag
som intervjuare börjar samtalet med att presentera vad intervjuerna ska
handla om, det vill säga samtal med barn som upplevt pappas våld mot
mamma. Informant Disa presenterar då en egen definition av situationen som
inte omfattar våld (se kapitel 2). Jag som intervjuar försöker förhandla
situationsdefinitionen genom att acceptera att gruppintervjun börjar enligt
informantens definition av situationen men fortsätter enligt min
(intervjuarens). I detta skede av samtalet lyckas jag inte förändra
informantens situationsdefinition. Dessutom får hon understöd från de andra
i gruppen. Våld accepteras inte som en fråga för samtalet:
Intervjuaren: Som ni redan vet så ska vi idag samtala om era barnsamtal och
era möten med barn i samband med att ni gör utredningar om vårdnad,
boende och umgänge. Och det är sådana fall där ni också vet eller där ni har
misstanke om pappas våld mot mamma eller hot om våld […]. Och det är det
som vi är främst intresserade av, samtal och möten med barn som bevittnat
pappas våld mot mamma eller där det finns misstankar om att barnet har
bevittnat det. […] Och då undrar jag, en sån här öppen fråga då, hur gör ni?
Disa: När vi har pratat tidigare så har vi ju pratat om att vi har inte många
sådana ärenden utan vi har pratat om att hur gör vi, då har vi pratat om samtal
med barn överhuvudtaget. Så det är väl det som vi är inställda på att berätta
om då.
Intervjuaren: Just det, så det kan vi väl börja med och sen kan vi fundera
över gör vi annorlunda
Disa: Gör vi annorlunda? Mm. […] Men grundmallen är ju densamma, som
vi var inne på, när det gäller mötet med alla barn som talar med oss.
Flera: Ja.

Informant Disas presentation av situationen är således att gruppen inte har så
många ärenden om våld och att hon och hennes kollegor inte är inställda på
att tala om sådana ärenden.
I jämförelse med de övriga grupperna lämnar medlemmarna i grupp 1
också in färre utredningar (5 stycken) som de menar innehåller uppgifter om
våld (se kapitel 2). I fyra av de fem utredningar de lämnar finns det uppgift
om en dom eller åtal mot pappan. Det handlar om ofredande av mamman,
misshandel av ett barn, åtal för misshandel av mamman och besöksförbud
hos mamman. Det är således utredningar där våldet är högst synligt, det
finns en dom eller åtal och våldet blir därför svårt att bortse från. I den femte
utredningen finns uppgift om ett polisingripande men inget åtal eller dom.
Även i övriga grupper har medlemmarna lämnat in många utredningar där
det finns uppgift om en dom mot pappan men även en del utredningar som
de menar har uppgifter om våld och hot men där det inte framgår att pappan
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är dömd eller åtalad för sådana brott. De uppgifter som finns är i de fallen
bland annat anmälan till socialnämnden men där utredningen lagts ner samt
mammans uppgifter om våld, till exempel att hon gjort en polisanmälan men
att den lagts ner.
Från grupp 2 lämnas ett relativt stort antal utredningar (elva) enligt
kriterierna om förekomst av uppgifter om våld. Följande citat från intervju
med medlemmarna i den här gruppen tolkar jag dock som att frågor om våld
inte självklart ingår i den dagliga praktiken. I slutet av den första intervjun
reflekterar en av informanterna över att ”det är så svårt att fokusera på
området”:
Bodil: Det jag har tänkt på, det är att det är så svårt att fokusera på området,
det här med våld mellan, pappans våld mot mamman, att det är det som är
ämnet. För vi pratar ju om alla andra [typer av ärenden] också.[---]
Berit: Lite tycker jag det handlar om att vi har inte så många, utan det är
mera. Det kanske är så att vi är så inne i barnen, att vi hamnar i hur blir det
för barnen.

Att informant Bodil överhuvudtaget reflekterar över att det varit svårt att tala
om pappas våld mot mamma visar å andra sidan på problemmedvetande.
Medlemmarna i grupp 4 har också identifierat ett stort antal utredningar
(sexton) som de menar behandlar pappas våld mot mamma och barn som
”bevittnat” våld. I samband med att jag får rapporterna reflekterar utredarna
över sitt urval och säger att om de även skulle ha tagit med utredningar där
det förekommer mer diffust psykiskt våld så skulle jag kanske ha fått alla
deras utredningar. Medlemmarna i grupp 4 ”ser” alltså våld och är
uppmärksamma på våld på ett helt annat sätt än medlemmarna i grupp 1,
vilka tycks ”se” våld först när det finns en dom eller åtal. Förhållningssättet
till utredningarna hos medlemmar i grupp 4 tolkar jag som att de uppvisar ett
problemmedvetande.
Från grupp 3 har vi inga utredningar.106 Under intervjuerna talar dock
informanterna om och ger exempel från ett relativt stort antal utredningar
som behandlar pappas våld mot mamma. Det kan indikera att även grupp 3:s
medlemmar ser våldet och kan sägas ha problemmedvetande.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är min bedömning att ärenden med våld inte tycks ha en
framträdande plats i grupp 1:s praktik. Informanterna i grupp 1 tycks sakna
tecken på ett tydligt problemmedvetande. Därmed skulle de kunna placeras i
stadiet före begrundan. I både grupp 4 och 2 visar informanterna tecken på
106

Utredarna i Grupp 3 fick inte tillåtelse från socialnämnden att lämna ut utredningsrapporter
(se kapitel 2).
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problemmedvetande och de skulle således åtminstone kunna placeras i
stadiet begrundan. Samtliga dessa grupper har jag i analysen i kapitel 7
tolkat som relativt samstämmiga. Grupp 3:s informanter presenterar sig
däremot inte som lika samstämmiga. Liksom i den tidigare analysen verkar
informant Calle, nykomlingen, skilja sig från de övriga i gruppen. Calle talar
om misslyckanden och missnöje vilket inte de andra mer erfarna utredarna i
gruppen gör på samma sätt. Calle kan således förmodas ha ett problemmedvetande och skulle därför kunna placeras i stadiet begrundan. Var de
övriga informanterna i grupp 3 skulle kunna befinna sig i processen kommer
jag till.

Beredskap för förändring
När ett problemmedvetande finns och ett problem har formulerats är nästa
steg i processen att börja förbereda sig för förändring. En beredskap att
inkorporera ny förståelse växer fram. Ett tecken på det kan vara att man
börjar tala om förbättringar av praktiken. Men det kan även vara att man mer
explicit ger uttryck för hinder och motstånd mot förändring. Man reflekterar
både över olika sätt att förbättra praktiken men även över varför det är så
svårt och vad som förhindrar förändring.

Förbättring av praktiken
Den grupp som tydligast visar upp att de reflekterar över olika sätt att
förbättra praktiken att tala med barn om pappas våld mot mamma är grupp 4.
Nedan följer några exempel på hur informanter i den här gruppen talar om
förbättringar.
Anna: Fast man kan ju säkert bli bättre på det [att tala med barn om våld], att
man, om man vet att det är våld, att man kan använda dom frågorna [frågor
om våld] mer. Det här med värsta bråket och det. Alltså ju mer medveten
man blir, så kanske man kan ta med det. Man kan ju bli bättre på det, tänker
jag.
Anja: Alltså det poppar upp för mig nu. när vi väl pratar om [frågor om våld],
skulle man kunna ha [sådana] frågor för barn? För de frågorna är ju inte
styrande. Det är väldigt så ”hur?”, hur- frågor. Alltså: ”berätta om det värsta
bråket” eller ”hur bestämmer ni tillsammans som föräldrar?” Det är såna
öppna frågor. Kan det finnas såna frågor till barn som gör, att om det finns
något, så kan de berätta?
Agnes: ”Hur gör din mamma och pappa när de bestämmer någonting om
dig?”
Anja: ”Om de bråkar?”
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Agnes: ”Hur låter det då?”
Anja: ”Hur låter det, när det är som värst?”

Informanterna ger förslag på hur de skulle kunna tala med barn om våld.
Som modell föreslår de liknande frågor till barn som de redan ställer till
föräldrarna. Förslagen tycks vara något som de kommer att tänka på under
intervjun: ”det poppar upp för mig nu när vi väl pratar”. Det bekräftar, menar
jag, att gruppintervjun är ett tillfälle för lärande och reflektion för denna
grupp.
I grupp 2 och 3 presenterar inte medlemmarna lika konkreta förbättringsförslag till en förändrad praktik. I grupp 2 talar dock en informant om att hon
kunde ha genomfört ett visst barnsamtal på ett bättre sätt, att hon kunde ha
bekräftat barnets våldserfarenhet. Det är en reflektion i efterhand som inte
följs av ett framåtblickande med förslag om mer systematiska förbättringar,
men som skulle kunna öppna för det.
En tydlig beredskap till förändring är det bara medlemmarna i grupp 4
som visar:
Anja: Det här med barnet alltså, där ligger vi ju efter. […] Så har vi sagt hela
tiden, nästa steg, […] det blir barnen.
Asta: Ja, vi pratade
Anja: Vi pratade bara om det här, så vi kan ju inte säga att vi egentligen är
bättre än några andra på det.
Ada: Vårt nästa [arbete] eller hur?
Flera: Ja [---]
Anja: […] som handlar mera om barn då, så att det är
Asta: Ja hur tar vi upp den här frågan med barnen när vi vet att det har
förekommit våld?

Min tolkning är att informanterna presenterar sin läro- och förändringsprocess när det gäller att tala om våld. Beträffande samtal med barn om våld
”ligger” man ”efter” i processen. Den allmänna meningen i gruppen tycks
vara att det ska man ändra på, ”nästa steg, […] det blir barnen”.
Sammanfattningsvis är det endast informanterna i grupp 4 som verkar
visar upp en samstämmig beredskap till förändring och därmed kan placeras
åtminstone i det tredje stadiet: beredskap.
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Motstånd
Ytterligare ett tecken på att utredare befinner sig i stadiet beredskap för
förändring kan vara att hinder och motstånd mot förändring uttrycks explicit.
Det är först när man är beredd att förändra sin praktik som man måste göra
motståndet synligt för att kunna reflektera över det och komma över det. I
grupper där medlemmar befinner sig i stadierna före begrundan och
begrundan behöver de sällan konfronteras med detta motstånd beroende på
att de inte försöker tala med barn om pappas våld mot mamma. I en grupp
där det finns medlemmar som befinner sig i det upprätthållande stadiet, de
talar med barn om pappas våld mot mamman, har det nya arbetssättet blivit
till en vana och är kanske därför inte längre förknippat med motstånd.
Det är endast bland informanterna i grupp 4 som ett reflekterande och
explicit tal om hinder och motstånd finns, som i följande exempel:
Anna: Jamen, jag tänker så här, att det här samtalet [intervjun] har gett mig,
tycker jag, att reflektera över hur vi gör i olika, att sitta så här och prata. För
jag tänker på mitt eget hinder. Vad är det som gör då, med barn, vi vet om,
det kan vara en uppgift som mamman har om våld, vad är det som gör att
man inte pratar om det?

Informant Anna hänvisar uttryckligen till den intervju vi just genomför som
ett tillfälle för reflektion. Motståndet mot att tala med barn om våld görs på
detta sätt explicit. Det bekräftar, menar jag, att denna grupps medlemmar
kan förmodas befinna sig i stadiet beredskap.
Att liknande tal om motstånd saknas i de andra grupperna betyder inte att
motstånd inte skulle kunna finnas i dem. Där kan det vara ett tyst motstånd
som inte uttalas och därför inte går att reflektera över. Motstånd kan även
uttryckas på annat sätt. Medlemmarna i grupp 1 gjorde som sagt klart för
mig i början av första intervjun att de inte accepterade våld som ett ämne för
samtalet (jfr kapitel 2 och ovan). Det kan tolkas som ett slags motståndsstrategi, ett sätt att undvika att tala om frågan överhuvudtaget.
Även i grupp 2 kan vissa utsagor om svårigheter och hinder för barnsamtal tolkas som tecken på en undvikande motståndsstrategi. Följande
utsagor är svar på min fråga om de kan komma på någonting som skulle
kunna underlätta för dem att ha barnsamtal:
Bodil: Vi har ju de här tejpningsdockorna men dom har vi aldrig försökt, eller
det tror jag inte vi har försökt. [---]
Berit: Barn leker ju med barn väldigt fort. Det behövs inte så många minuter
innan barn sätter igång att leka. Men vi vuxna är lite hämmade i vår lek. Vi är
inte lika duktiga på det. Så det är ju det som är liksom grejen. Vi är inte så
bra på att leka helt enkelt, för kunde vi det, så skulle vi nog säkert kunna
använda dockorna på ett annat vis. Men vi har liksom (avbryts)
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Britta: Vi har ingen vana heller. Ingen av oss är van.
Berit: att leka så, inte på barns vis.
Flera: Nej

Om svårigheter förstås som något som är till för att övervinnas skulle
utsagorna ovan kunna tolkas som att utredarna talar om olika förhållanden
som borde åtgärdas för att de ska kunna tala lättare med barn. I så fall är
utsagorna inte tecken på undvikande utan kan ses som förslag till förbättring
av praktiken. Ett sådant förslag ges av utredare Bodil. På min fråga om de
kan komma på något som kan underlätta praktiken svarar hon att de har ”de
här tejpningsdockorna”. Samtidigt som utredare Bodil säger detta tar hon
dock tillbaka vad hon sagt genom att säga ”men dom har vi aldrig försökt,
eller det tror jag inte vi har försökt”. Utredare Berit fortsätter sedan att måla
upp hinder genom att tala om svårigheter med att använda dockorna. Enligt
henne är vuxna inte lika duktiga som barn på att leka, vuxna är inte vana att
leka. Utredare Berit tycks här förutsätta att för att kunna använda dockorna
som hjälpmedel för samtal måste vuxna gå in på barns område, leken, som är
ett främmande område för vuxna och som de inte behärskar (”vi vuxna är lite
hämmade”). Istället för att framställa dockorna som ett medel för att
underlätta barns delaktighet och möjliggöra att barnets synpunkter kommer
fram talar utredaren om vuxnas svårigheter att bli som barn. Skillnaderna
mellan vuxna och barn naturaliseras. Att använda dockorna görs på så sätt
till en omöjlighet för utredarna och inte till en praktik som visserligen kan
innebära svårigheter men som går att förbättra.
På detta sätt undviker utredarna även att utmana vuxenmakten.
Maktförhållandet mellan vuxna och barn osynliggörs när vuxnas privilegier
”trollas bort” och vuxna blir de som inte är duktiga, inte bra och inte vana.
Det kan jämföras med när mäns privilegier i förhållande till kvinnors
osynliggörs genom att man talar om män som missgynnade i olika avseende,
till exempel i fråga om hälsa (jfr Pease 2010, 103).
Jag menar således att det sätt på vilket utredare i grupp 2 talar om hinder
och svårigheter för att tala med barn inte verkar tyda på att de är i beredskap
för förändring.
I grupp 4 däremot reflekterar utredare över sin rädsla och sitt motstånd
mot att tala med barn om våld på följande sätt. Utsagorna illustrerar vad det
kan innebära att reflektera och lära sig i grupp.
Anja: Ibland undrar jag, är vi för rädda eller vad är det vi är så rädda för? […]
Om barnen då, för vi tror ju inte på att de har sovit eller liksom, det är ju så.
De har ju sett och hört.
Alla: Ja.
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Anja: De vet ju och något man har varit med om, det måste ju vara värre att
vara med om det än att prata om det. Det har ju redan hänt. Det är ju inte så
att vi sätter igång någonting, utan det har ju redan hänt. Det måste ju bli
konstigt för ett barn att ingen benämner det som har hänt.
Anna: Nej för det kommer.
Anja: Det är ju inte vi som berättar skräckhistorier för barnen, att det blir
jobbigt för barnet Vi verkar tro ibland, att säger vi ett ord för mycket, så blir
det liksom och vi kan inte träffa barnet tjugo gånger, så därför kan vi inte
säga något alls. Vi överdriver nog för att vi själva är rädda tror jag, hur man.
[---] Också tänker jag, om man har ett motstånd själv och egentligen inte vill
att dom ska prata om det, så signalerar man själv också. Och jag tänker, att
om jag går till mig själv, det är ett motstånd hos mig själv och så hittar man
på skäl då, att det blir jobbigt för barnet. Alltså att man lägger ut det [skratt].
Varför man inte? Ja, det här får vi fundera vidare

Utsagorna kan tolkas som att omsorgsdiskursen kommer till uttryck på två
olika sätt. Genom att reflektera över sitt motstånd mot att tala med barnen
om våldet använder informanterna omsorgsdiskursen å ena sidan för att tala
om att barnet ska skyddas från våldet, ”det blir jobbigt för barnet”, och å
andra sidan för att bekräfta barnets utsatthet: ”det måste ju vara värre att vara
med om det än att prata om det” och ”[d]et måste ju bli konstigt för ett barn
att ingen benämner det som har hänt.” Genom reflektion kan på detta sätt
motstånd bli synliga för utredarna och ett val kan göras. Exemplet pekar
också på hur omsorgsdiskursen kan öppna för förändring, vilket är något jag
återkommer till.
Utsagorna ovan kan även illustrera ett emotionellt motstånd. Utredarna
talar om sin rädsla, en stark känsla. Den uttryckta rädslan kan tolkas på olika
sätt. Det kan handla om rädsla inför själva våldet (jfr Paquet-Deehy et al
1992). Även i andra utsagor uttrycker utredare ett motstånd mot att tala om
och synliggöra våldet och särskilt att koppla ihop det med barn: ”[d]et är så
hemskt”, ”jag vill inte tro det är sant. Det här är för mycket.” Det kan också
handla om en rädsla för att förändra sin praktik. Engeström talar om den
vånda eller ”ångest” (”agony”) det kan innebära att förändra professionell
praktik och identitet (Daniels och Warmington 2007, 388). Denna ångest kan
förstås som uttryck för ”the lived or emotional experience” av svårigheter att
som professionell börja en sådan förändringsprocess (Daniels och
Warmington 2007, 388, 389). Följande citat från intervjuerna med informanter i grupp 4 kan ytterligare illustrera denna typ av motstånd.
Anja: Jag måste tänka, att personligen känner jag så här, att jag har nog varit
lite dålig på att tänka på det, att man ska prata med barnen om just det
[våldet]. Vi har inte haft några uttalade metoder för det, eller?
Asta: Nej
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Anja: Andra kanske har haft det. […] Alltså min första tanke blir ju inte, oj
då - inför barnsamtalet - hur ska vi ta upp det här med våldet?
Intervjuaren: Varför tänker man inte på det?
Anja: Jag vet inte, för att det är så nytt. […] Vi måste utveckla metoder för att
prata med barnen.
Flera: Ja
Agnes: […] Det är obehagliga frågor också.
Intervjuare: Ja och varför är det obehagliga frågor för dig?
Agnes: Varför? Ja, det är inget kul att höra våldshistorier, vem det än
kommer ifrån [---]
Intervjuaren: Du sa att det var svårt, vad är det som är svårast?
Ada: Jag tycker det är svårt att möta barnen i det här jobbiga, alltså det är
tufft och veta att vi har ju inte redskapen att hjälpa barnen och kanske inte
heller, även om vi anmäler det vidare, att andra inser vilken hjälp de här
barnen behöver.

Utsagorna tyder både på en rädsla inför själva våldet - ”det är obehagliga
frågor” - men även en rädsla för att inte klara av ett nytt arbetssätt utan
beprövade metoder. Informanterna uttrycker också frustration eller
maktlöshet inför att inte veta om en förändrad praktik är en praktik som
hjälper barnen.
Emotionellt motstånd hos professionella i hanteringen av barns delaktighet uppmärksammas av Pinkney (2011) i en brittisk välfärdskontext. Om
att lyssna till barn konstrueras som att ta ansvar för att göra något åt det man
får höra men man inte kan det, då kan det kännas frustrerande. Tecken på en
sådan frustration kan ses i citatet ovan, och den kommer även till uttryck i
följande utsagor från grupp 4:
Ada: Jag vet inte vad det är. Det kanske sitter hos mig själv också, det här att
jag känner att jag vill ta ansvar för barnet på nått sätt. När det inte finns
någon annan vuxen som gör det, så vill i alla fall jag göra det. Men man
kanske inte ska tänka så?
Intervjuaren: Ansvar, hur menar du då?
Ada: Jag tänker om barnet berättar allt det här, då vill jag också göra något åt
det.
Intervjuaren: Då är du rädd att du inte, eller?
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Ada: Ja, jag är rädd att jag gör barnet besviken, att inte jag har de
möjligheterna.

Om man däremot vet att det finns hjälp för barnet kan motståndet minska
och man kanske vågar fråga:
Asta: Sen har vi ju verksamheter inom socialtjänsten som faktiskt kan hjälpa
barnen. Så det finns det ju ett skäl att fråga. […] Att vi faktiskt kan hjälpa
barnet även om inte vi gör, så kan
Anja: andra göra det.
Asta: andra göra det och [barnet] kan få hjälp.

Förrädare?
De flesta former av motstånd som jag tagit upp hittills skulle kunna
förekomma i samband med utvecklingsinriktat lärande och förändring i
allmänhet. Här vill jag ta upp ytterligare en form av motstånd som grupp 4:s
medlemmar uttrycker och som jag menar handlar om att det är ett radikalt
lärande, det vill säga ett lärande som bland annat utmanar åldersmakten.
Medlemmarna i grupp 4 reflekterar över vuxenlojalitet och lojalitet med
föräldrarna som något som ligger bakom motstånd mot att tala med barnet
om våldet:
Anja: […] utan jag tror det är någon konstig vuxenlojalitet. Eller att man går
med i det där, att det inte ska pratas om på något sätt, fast jag inte tycker så.
Men vad är det som händer, att det blir någon lojalitet med föräldrarna? Dom
håller ju på där, att barnen har inte hört eller sett och då kanske man tror, att
man ska inte riva upp det här och så går man med på det på något sätt. [---]
Anna: […] Och jag ska ju träffa det här barnet på barnsamtal och jag är ju
tveksam till om jag ska gå in och prata om det här. [---] [O]m jag skulle göra
det, så tänker jag, att jag i alla fall skulle prata med mamman om det här, att
jag tänker i de här frågorna till ert barn, så kommer jag att ha vissa frågor.
Det skulle jag nog säga till bägge, om jag nu skulle göra det. Men jag tänker,
ja, jag tycker det här är ett dilemma. Alltså jag är ju inte riktigt där[---] alltså
hur mycket ska man gå in och prata om våldet [med barnet] om man inte
riktigt vet, ja, det känns som man ska få något mandat, alltså av föräldrarna.
Eller handlar det om min egen osäkerhet mer då?

Med hjälp av Baileys begrepp förrädare (Bailey 1998) skulle man kunna
tolka utredarnas tal om ”vuxenlojalitet”, ”lojalitet med föräldrarna” och
behov av att få ”mandat” av föräldrarna som uttryck för ett motstånd mot att
bli vuxenförrädare. Motståndet mot att bryta mot vuxenlojaliteten, att bli
vuxenförrädare blir ett hinder för att tala med barnet om våldet. Positionen
vuxenförrädare konstrueras i delaktighetsdiskursen där maktförhållandet
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vuxen-barn förutsätts och utmanas. Positionen finns däremot inte i
omsorgsdiskursen. Där kan makten osynliggöras genom naturliggörande av
relationen vuxen-barn. I utsagorna ovan skulle man således kunna säga att
informanterna använder delaktighetsdiskursen och med hjälp av den
reflekterar över sin egen användning av omsorgsdiskursen och hur den
förhindrar samtal med barnet om våld:
Anja: […] Dom håller ju på där, att barnen har inte hört eller sett och då
kanske man tror, att man ska inte riva upp det här och så går man med på det
på något sätt.

Det finns inget motsvarande exempel på utsaga i mitt material där en man
talar om manslojalitet som hinder för samtal med barn om pappas våld.
Däremot finns en utsaga av utredare Bo i grupp 2 som kan tolkas som att en
position som mansförrädare är möjlig. Men det skulle i så fall vara ett tecken
på möjlighet till och inte på motstånd mot radikalt lärande. Jag ställer frågan
om det har någon betydelse om utredaren är kvinna eller man och får
följande svar:
Bo: Det här med kön, det gäller nog vissa klienter, vissa föräldrar som […]
att det spelar roll, om de träffar en kvinnlig eller manlig utredare. [---] Om
det är en kvinnlig utredare, vilket det ofta är, så blir det på ett sätt och skulle
det råka vara en manlig så blir det på ett annat sätt. Varför det här har blivit
så vanligt att tycka det, det kan man ju undra
Intervjuaren: Du menar, klienterna kanske tror det?
Bo: Ja, jag tror ju knappast, alltså jag är helt övertygad om, att det saknas
någon typ av statistisk, liksom anledning till att manliga klienter till exempel,
alltså pappor, skulle föredra manliga utredare. Det har dom egentligen inget
för.
Intervjuaren: Men det är det som dom tror, att de tror att de skulle få mera
gehör hos dig?
Bo: Ja.
Berit: Ja, det är det vi tror.

Bos replik ”Det har dom egentligen ingenting för” kan tolkas både som att
Bo säger att kön spelar roll och som att kön inte spelar roll. Å ena sidan kan
Bos replik tolkas som att han säger att papporna har rätt som menar att kön
har betydelse. Kön spelar roll men kanske inte den roll som papporna tror.
Bo kan tänkas lyssna mer på mamman och mamman kan få mer gehör hos
honom än pappan får. Då skulle repliken kunna vara ett exempel på mans185

förräderi. Det Bo säger är att papporna inte ska tro att han är lojal med dem.
Denna tolkning implicerar att Bo inte aktualiserar en könsneutral diskurs
utan en könad diskurs, i vilken positionen mansförrädare kan finnas. Bos
replik kan å andra sidan tolkas som att han säger att papporna har fel som
tror att kön spelar roll. Papporna har fel om de tror att de ska bli bättre
bemötta eller få mer gehör hos en utredare som är man än hos en som är
kvinna. Utredare Bo kan alltså även tolkas som att han visar upp könsneutralitet i enlighet med ett professionellt ideal, som innefattar distans, objektivitet, opartiskhet och (köns)neutralitet (se Eriksson och Eriksson 2001, 54).
Det är i så fall den könsneutrala familjerättsdiskursens professionella ideal
som kommer till uttryck. De olika förhållningssätten som utsagan skulle
kunna vara ett uttryck för innebär uppenbarligen olika möjligheter eller
hinder för att tala med barn om pappas våld.
Det är sammanfattningsvis främst utredarna i grupp 4 som tenderar att ha
beredskap för förändring av praktiken. I den gruppen ger utredare förslag till
förbättringar och reflekterar explicit över hinder och motstånd mot att tala
med barn om pappas våld. Motståndet tycks även vara emotionellt.
Utredarna talar om sin rädsla inför själva våldet men även om rädslan för att
förändra sin praktik. Det verkar även finnas ett motstånd mot att utmana
åldersmakten, mot att bli vuxenförrädare.

Upprätthållande av nya sätt att arbeta
När det finns en beredskap för förändring och förslag till nya sätt att arbeta
kan nästa steg tas i processen. Nya rutiner och arbetsmodeller kan introduceras och prövas och nya diskurser kan börja användas. I mitt material finns
inga exempel på utsagor som tyder på att informanter mer systematiskt har
börjat pröva att arbeta på ett nytt sätt med barnsamtalen. Det finns således
inga direkta tecken på att någon grupp skulle befinna sig i aktionsstadiet när
intervjuerna görs.
När nya arbetssätt har introducerats och prövats ett tag kan de bli
etablerade och till rutin. Det har skett en återfrysning (Lewin 1951, 228;
Schein 1996). Det är främst bland de erfarna utredarna i grupp 3 och bland
utredarna i grupp 4 som det finns vissa tecken på återfrysning. I intervjumaterialet från grupp 3 finns utsagor om etablerad praktik när det gäller att
tala med barn om pappas våld mot mamma i utredningsprocessen. Ett
exempel är följande citat:
Carin: […] Och vet man då att det har förekommit våld, så är det lätt att fråga
[barnet]: ”slogs dom?” kan man säga. ”Var det någon som slog den andra?”

Jag noterar att i denna utsaga använder Carin visserligen ett könsneutralt
språk, vilket skulle tyda på att hon använder familjerättsdiskursen och inte
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könsvåldsdiskursen. I andra utsagor där Carin också talar mer allmänt om
praktiken använder hon dock ett könat språk. I citatet nedan talas till
exempel om ”pappan som slår”. Carin säger dessutom att ”det brukar vara
pappan som slår”, vilket förstärker intrycket av att Carin förstår våldet som
könat och även att det handlar om pappas våld, inte bara mäns våld (jfr
kapitel 4).
Carin: För jag tänker, man måste tänka så här hela tiden, att du har ett barn
och det här barnet har ett behov. Finns det någon förälder då som slår, så kan
man ju mer lyfta fram vad ett barn behöver […] och så kommer man fram till
att mamman kan ge den här tryggheten. […] Om det nu, det brukar ju vara
pappan som slår.

I grupp 3 visar dock informanterna upp en splittrad bild. Den oerfarne
nykomlingen Calle uttrycker osäkerhet om vad som är ”bra” praktik och
efterfrågar beprövade metoder:
Calle: Att det fanns erkända metoder som var […] veta att det skulle finnas
beprövade modeller t ex.

Inte heller alla erfarna utredare presenterar, som Carin i citatet ovan, ett
självklart förhållningssätt till barnsamtal om våld. Min tolkning är att i grupp
3 har några erfarna utredare en etablerad praktik att tala med barn om pappas
våld, men inte alla, och det finns ingen gemensam systematisk metod för
barnsamtal om våld i gruppen som helhet. Vissa delar av grupp 3 skulle
därför med viss tvekan kunna placeras i det femte stadiet: upprätthållande.
Det betyder dock att nya diskurser och praktiker inte är fullt integrerade
bland gruppmedlemmarna.
Vad gäller grupp 4 förmodar jag att utredarna befinner sig i stadiet
upprätthållande i en annan (tidigare) förändringsprocess. De talar i intervjuerna om hur de började uppmärksamma den våldsutsatta kvinnan och
förändrade sin praktik.107
Agnes: Frågorna kanske inte är så svåra ändå. De var ju jättesvåra i början
[…] när vi skulle ställa dem till vuxna. Nu sitter dom där. De bara kommer,
tänker inte på att jag ställer dem. Det är bara att skriva ner svaren och det
kanske blir så med barnen också, att det ingår naturligt. Alltså är jag bekväm
med frågorna, så är det ju lättare att svara på dem kanske också, lättare.

Vid tiden för mina intervjuer kan den förändringsprocessen sägas vara
avslutad. Informanterna talar om att frågor till mamman och pappan om våld
har blivit rutin.

107

Jfr Eriksson om utredare med ”kvinnomisshandel i fokus” som professionellt projekt
(Eriksson, M. 2003, 226).
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Impulser till förändring
Schein (1996) menar att det är när vi får motstridig eller ifrågasättande
information som en läro- och förändringsprocess kan börja. Organisationslitteraturen innehåller många exempel på att det behövs något som
startar en läroprocess (se Ellström 2004, 32). Tryck utifrån kan vara en sådan
impuls. Ett antal studier om lärande och utveckling i en organisationskontext
har visat att läroprocesser där man går utöver rådande ramar förutsätter
någon form av utifrån kommande impuls eller tryck (Ellström 2004, 32; jfr
Wenger 2000).
Intentionerna i den nya lagstiftningen vad gäller utredningar om vårdnad,
boende och umgänge innebär att alla mina informanter har varit utsatta för
ett visst tryck utifrån när det gäller att förändra hur man bemöter barn som
varit utsatta för pappas våld mot mamma. I alla grupper har man dessutom
exponerats för feministiska diskurser om mäns våld mot kvinnor samt kritisk
värdering av rådande praktik inom familjerätten. Slutligen kan man kanske
se deltagandet i forskningsprojektet och gruppintervjuerna som en impuls till
förändring. De frågor som tas upp under intervjuerna tycks medföra reaktioner. Alla dessa faktorer utgör utifrån kommande impulser och tryck som
är gemensamma för grupperna. Därtill kan man räkna med lokala faktorer
som kan sätta igång en förändring. I detta avsnitt tittar jag närmare på vad
som kan ha satt igång läroprocesser i de grupper som karaktäriseras av att
medlemmarna befinner sig i en sådan process, det vill säga främst grupp 2, 3
och 4.
Det är framförallt medlemmar i grupp 4 som talar om deltagandet i
gruppintervjuerna som en impuls till förändring:
Anja: Ja, det tycker jag också, att vara med i någott sånt här [forskningsprojektet] gör att man funderar vidare på hur gör man egentligen och kan vi
göra på nåt annat sätt och kan man vidareutveckla det här? [---] Men det här
att ta upp våldet, alltså, om inte barnen själva har berättat om det, det vet inte
jag om vi har gjort så mycket förrän vi blev påminda om det när vi skulle
ingå i det här projektet [Skratt]. Alltså om man ska vara ärlig, för det tror jag
inte vi har gjort. Att det här vet vi och så, utan det har väl mera varit om
barnen har berättat om det.
Anna: Ja, men det stämmer nog, utan det väcktes ju förra gången [förra
intervjun] när vi satt och pratade om det här. Vad är det som gör att vi inte tar
upp det här? [---]
Anja: Och säkert är, att i alla fall för min del, är det så, att sen vi träffade er
och bestämde att vi skulle ingå i den här intervjun, så har jag tänkt på det här
mycket, mycket mer - och just det, vi skulle ju prata med barnet! Hur skulle
det? Det är ju bra.
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Inte i någon annan grupp talar medlemmarna så tydligt som i grupp 4 om
deltagandet i forskningsprojektet och gruppintervjuerna som en impuls till
förändring.
I grupp 2 verkar det inte vara medverkan i forskningsprojektet som sätter
igång förändringsprocessen utan faktorer i den lokala kontexten i form av
reaktioner från tingsrätten. Utredare i grupp 2 har bland annat fått tillbaka ett
ärende där tingsrätten begärt komplettering med barnsamtal (se ovan). Även
i grupp 3 tycks impulser till förändring vara faktorer i den lokala kontexten.
Projekt som handlar om våldsamma män och barn som ”bevittnar” våld hade
nyligen introducerats i kommunen och det kan ha haft betydelse för
familjerättsutredarna. I grupp 3 kommer dessa projekt på tal redan vid
introduktionsmötet. Utredarna berättar att verksamheter för män och för barn
som bevittnat våld just har startat och att de tror att det är därför vi har valt ut
deras familjerättsenhet. Senare i intervjuerna talar de också om dessa lokala
initiativ. Tal om att pappan går i samtal kommer upp spontant några gånger
under första intervjun och också senare när jag ställer en direkt fråga om det.
Motsvarande utsagor finns inte i de övriga gruppintervjuerna även om
verksamheter för män och barn vid den tidpunkten kommit igång i flera
kommuner i landet. Det kan variera i vilken mån verksamheter riktade till
män respektive till barn även har integrerat en könsvåldsdiskurs (Eriksson et
al 2006). För att veta vilka impulser till förändring som specifika projekt kan
ge skulle man behöva undersöka dem närmare. Det ligger dock utanför
ramarna för den här avhandlingen.

”nästa steg det blir barnen”
Min analys av var i en förändrings- och läroprocess medlemmarna i
respektive grupp kan förmodas befinna sig, visar att grupp 1:s medlemmar
skulle kunna placeras in i processens första stadium: före begrundan.
Informanterna tycks med andra ord (ännu) inte vara i en förändringsprocess.
Medlemmarna i grupp 2 skulle kunna placeras i det andra stadiet: begrundan,
i början av en förändringsprocess. Grupp 4:s medlemmar verkar kunna
placeras i stadierna begrundan, beredskap och upprätthållande. Det vill säga
medlemmarna i denna grupp kan ses som att de samtidigt befinner sig i flera
stadier. Det kan tolkas på olika sätt. Det kan vara tecken på att medlemmar i
gruppen befinner sig i olika stadier. Det som talar emot den tolkningen är att
gruppen framstår som samstämmig och homogen (jfr kapitel 7). En annan
tolkning är att det är så en läro- och förändringsprocess ser ut. Det är inte en
process som sker i väl avgränsade steg utan man blir i vissa avseenden kvar i
ett stadium samtidigt som man förflyttar sig i andra avseenden. En tredje
tolkning vad gäller grupp 4 har att göra med gruppens historia. Informanterna i grupp 4 presenterar i intervjuerna förändringsprocesser som sträcker
sig bakåt i tiden. Informanterna berättar om hur det var då, hur det är nu och
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hur de tänker sig att det ska bli sedan. De kan sägas beskriva sin ”utvecklingshistoria” inom våldsområdet som flera olika förändringsarbeten eller
processer. En handlar om hur de började uppmärksamma den våldsutsatta
kvinnan och förändrade sin praktik. Vid tiden för mina intervjuer kan den
förändringsprocessen sägas vara avslutad och medlemmarna i grupp 4 kan
förmodas befinna sig i det femte stadiet, upprätthållande. De talar om att
frågor till mamman och pappan om våld har blivit rutin. Vid tiden för
intervjuerna pågår en annan process som handlar om att i utredningsarbetet
även börja tala med barn om pappas våld mot mamma. I den processen
tolkar jag det som att grupp 4 befinner sig i det tredje stadiet: beredskap.
Medlemmarna tycks vara beredda att systematiskt börja tala med barn om
pappas våld mot mamma.
I grupp 3 är det en medlem, den marginaliserade nykomlingen, som
presenterar sig som osäker och problemorienterad. Det kan handla om att
han är ny och i en inlärningsfas överhuvudtaget i arbetsgruppen. Det kan
också tyda på att han är i en förändringsprocess vad gäller att tala med barn
om pappas våld mot mamma medan de andra erfarna kollegorna inte är det.
Å ena sidan kan det ha att göra med att de, i likhet med informanterna i
grupp 1, inte har påbörjat förändringsprocessen. Det kan å andra sidan också
handla om att de befinner sig i upprätthållandestadiet av en redan genomförd
förändring. Min tolkning är att åtminstone några medlemmar i grupp 3
befinner sig i stadiet upprätthållande vad gäller processen att börja tala med
barn om pappas våld mot mamma, men att diskursen inte fullt ut praktiseras
i gruppen.
I detta kapitel visar jag lärande- och förändringsprocesser på tre olika sätt.
Genom att placera in grupperna i olika stadier i en förändringsprocess ger
jag för det första en bild av hur en lärande- och förändringsprocess skulle
kunna se ut på området börja tala med barn om pappas våld mot mamma.
För det andra ger talet om flera läroprocesser i grupp 4 en bild av att olika
typer av lärande kan gå in i och avlösa varandra. För det tredje tycks gruppintervjuerna med främst grupp 4 kunna ses som del av en läroprocess.
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Kapitel 9. Möjligheter till lärande

Hur kan grupperna beskrivas som helhet? Vad säger beskrivningarna om
möjligheter till lärande? I detta kapitel för jag samman de analyser jag
presenterat i tidigare kapitel (kapitel 4–8) genom att göra en sammanhängande beskrivning av varje grupp för sig. Varje grupp beskrivs dels
enligt de dimensioner jag behandlar i kapitel 7 (homogenitet/heterogenitet
och hierarkisk ordning) samt dels med avseende på dess läroinriktning och
stadium i en läro- och förändringsprocess (kapitel 8). Jag tar även upp
vilken/vilka diskurser (kapitel 4-6) som kan sägas vara mer eller mindre
framträdande i respektive grupp. Beskrivningarna kan betraktas som utmärkande mönster för respektive grupp.

Dominerande och framträdande diskurser
De arbetsgrupper som ingår i min studie tenderar att skilja sig åt vad gäller
vilka diskurser som är framträdande. I kapitel 5 visar jag att alla diskurser
jag tagit upp (könsvålds-, barnskydds-, familjerätts- och behandlingsdiskursen) även kommer till uttryck i mitt intervjumaterial. Detsamma gäller
omsorgs- och delaktighetsdiskurserna (se kapitel 4). Min fråga här är hur
mönstret ser ut på gruppnivå. Vilka diskurser är dominerande eller
framträdande? Hur bedömer man det? Ett sätt att komma åt framträdande
diskurser är att se på praktiken. I min studie har jag tillgång till tal som
praktik, informanternas tal om sin praktik men även informanternas urval av
utredningsrapporter samt utredningstexten, vilka båda också är utredarnas
praktik. Det är de två sistnämnda praktikerna som jag tittar på här. Min
tolkning grundar sig också på en helhetsbedömning av det empiriska
materialet.
Vad gäller dominerande diskurser om våld är vissa förutsättningar givna.
Som familjerättsenheter kan alla grupper förväntas höra till domänen
vårdnad, boende och umgänge som domineras av familjerättsdiskursen (se
kapitel 1). En diskurs jag kan förvänta mig att finna i intervjumaterialet från
samtliga grupper är således familjerättsdiskursen. En av grupperna är dock
vald att vara med i studien som exempel på en familjerättsenhet som är
särskilt inriktad på mäns våld mot kvinnor (se kapitel 2). Även könsvåldsdiskursen kan därmed förväntas vara framträdande i denna grupp.
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Jag har i föregående kapitel tagit upp utredarnas förhållningssätt till
ärenden med våld som tecken på problemmedvetande. Man skulle också
kunna säga att de informanter som inte ser våldet är de som inte använder en
könsvåldsdiskurs men heller inte tenderar att aktualisera barnskyddsdiskursen. Detta tycks gälla medlemmarna i grupp 1. Som jag redan tagit
upp lämnade medlemmarna i grupp 1 in färre utredningar som de menar
innehåller uppgifter om våld jämfört med de andra grupperna. I de flesta
inlämnade utredningar från grupp 1 är däremot våldet mycket synligt. Det
finns en dom eller åtal, vilket gör det svårt att bortse från våldet. Våld
uppmärksammas när det blir ofrånkomligt. I inledningen på den första
gruppintervjun presenterar sig medlemmarna i grupp 1 också som att de inte
har så många utredningar med våld. Min tolkning är att i grupp 1 är
könsvåldsdiskursen inte en framträdande diskurs vid sidan av familjerättsdiskursen. Det betyder dock inte att det helt saknas uttryck för könsvåldsdiskursen i gruppen.
Grupp 2 lämnade relativt sett ett ganska stort antal utredningar med
uppgifter om våld. Flera av utredningarna handlar om våld direkt mot barnet
och inte bara om pappas våld mot mamma. Min tolkning är att det snarare är
barnskyddsdiskursen än könsvåldsdiskursen som aktualiseras i grupp 2.
Könsvåldsdiskursen tycks inte vara en så framträdande diskurs i grupp 2
även om den också aktualiseras.
Som jag tagit upp i förra kapitlet har medlemmarna i grupp 4 identifierat
ett stort antal utredningar som de menar behandlar pappas våld mot mamma
och barn som ”bevittnat” våldet. Medlemmarna i grupp 4 verkar ”se” våld
och vara uppmärksamma på mäns våld mot kvinnor på ett helt annat sätt än
medlemmarna i grupp 1 och 2. Medan grupp 1:s medlemmar tycks ”se” våld
först när det finns en dom eller åtal och grupp 2 främst tycks ”se” våld när
det riktas direkt mot barnet, så uppmärksammar grupp 4 mäns våld mot
kvinnor. Urvalspraktiken i grupp 4 kan sägas bekräfta att könsvåldsdiskursen är en framträdande diskurs bland medlemmarna i grupp 4. Det går
även att identifiera spår av den förskjutning inom könsvåldsdiskursen i
riktning mot att tala om pappas våld mot mamma, som jag tar upp i kapitel 1.
Grupp 3 fick inte tillstånd att lämna några utredningsrapporter. I det fallet
har jag således inte tillgång på samma sätt till samtliga de former av praktik
jag kunnat analysera i de övriga grupperna. I kapitel 8 tolkar jag dock
utsagorna från medlemmar i grupp 3 som att de ”ser” våldet. Under
intervjuerna talar de om och ger exempel från utredningar som dels
behandlar pappas våld mot mamma, dels våld direkt mot barnet. De kan
sägas använda såväl könsvåldsdiskursen som barnskyddsdiskursen. Vissa
medlemmar ger också uttryck för den könsvåldsdiskurs där det inte bara
finns mäns våld mot kvinnor utan även pappor som är våldsamma mot
mammor och barn som ”bevittnar” våld.
Vad gäller behandlingsdiskursen är min tolkning att det går att finna spår
av den i samtliga grupper men att den inte är framträdande i någon grupp.
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Domänen stöd och behandling som domineras av behandlingsdiskursen
tycks snarare vara en domän som utredarna bedriver ett gränsarbete i relation
till. Man avgränsar sig mot vad man uppfattar som andra socionomers,
psykologers och psykoterapeuters uppgift och praktik.
Uttryck för omsorgs- och delaktighetsdiskurserna går att identifiera i
samtliga grupper (jfr kapitel 4 och 6). I grupp 1 till exempel tenderar
medlemmarna att principiellt uttrycka en något negativ inställning till
barnsamtal överhuvudtaget. Barn ses som beroende och i behov av skydd.
Omsorgsdiskursen framstår som en framträdande diskurs i grupp 1. I ett
konkret fall beskrivs dock barnet som en kompetent aktör som vet vad det
vill och får gehör för sin vilja, det vill säga delaktighetsdiskursen kommer
också till uttryck.
Av min analys av utredningsrapporterna från grupp 1, 2 och 3 framgår att
praktiken barnsamtal förekommer i samtliga tre grupper. Dessutom finns i
samtliga grupper ärenden där barn ges en hög grad av delaktighet. De
uttrycker en vilja och får gehör för den.
Vad gäller samtal med barn om våld ser bilden något annorlunda ut. I
utredningstexterna från grupp 1 har jag inte funnit någon information om att
utredarna har talat med barnet om våldet. I rapporterna från grupp 2 framgår
att utredarna har talat med några av barnen om våld men då gäller det
framför allt barn som varit direkt utsatta för våld själva. I grupp 4:s
utredningstexter finns uppgifter om barnsamtal om våld när barnet bevittnat
pappas våld mot mamma. En försiktig tolkning av denna fördelning kan vara
att medlemmar i grupp 1 kan ge vissa barn delaktighet, men tenderar att ge
begränsade möjligheter till giltiggörande, medan utredare i grupp 2 och 4 ger
större möjligheter till såväl delaktighet som giltiggörande (jfr kapitel 6).
Sammanfattningsvis är tendensen att omsorgsdiskursen med beskydd av
barnet är en framträdande diskurs i grupp 1 men det finns även uttryck för
delaktighetsdiskursen. Vad gäller de övriga grupperna är det svårare att
bedöma entydigt. Det går att finna spår av båda diskurserna om barn i
samtliga grupper. Dessutom samverkar omsorgs- och delaktighetsdiskurserna på olika sätt och de sätten är svåra att systematisera (se kapitel 4).

Stadier i en läro- och förändringsprocess
Hur hänger detta mönster av framträdande diskurser på gruppnivå ihop med
hur grupperna kan karaktäriseras, och med i vilket stadium av en läroprocess
respektive grupp befinner sig?

Före begrundan
Grupp 1:s medlemmar beskriver jag som att de tycks befinna sig i stadiet
före begrundan. Medlemmarna framstår inte som problemmedvetna och
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verkar inte befinna sig i en förändringsprocess vad gäller att tala med barn
om pappas våld mot mamma. Tecken på det är, menar jag, att gruppens
medlemmar har lämnat in få utredningar som de uppfattar innehåller
uppgifter om hot och våld. I ingen av dessa utredningar finns några uppgifter
om att utredarna har talat med barnen om våldet. Om jag ser till det samlade
intervjumaterialet från denna grupp, samt de utredningar de lämnat in,
framstår medlemmarna som fast rotade i familjerättsdiskursen och
omsorgsdiskursen är framträdande. Dessa utredare verkar inte se sig som i
behov av förändring. De vill istället visa oss forskare hur familjerättsarbetet
går till. Man skulle kunna säga att de befinner sig i ett stadium där deltagandet i projektet för dem (till skillnad från utredarna i grupp 4) inte ger
någon impuls till förändring.
Grupp 1 karaktäriserar jag som homogen, jämlik och utan ledarskap. Min
tolkning är att i detta fall gruppens homogenitet och frånvaro av ett aktivt
ledarskap förhindrar ett lärande som skulle innebära att man börjar tala med
barn om pappas våld mot mamma. Det är ett mönster som stämmer överens
med den litteratur jag refererar till. Enligt den tenderar homogena grupper att
på grund av sin samstämmighet och sitt konserverande ”grupptänkande”
sakna kapacitet för förändringsinriktat lärande som överskrider givna ramar
(se Ellström 2004, 34-39). Informanterna i grupp 1 talar visserligen om att
de ska gå utbildning i barnsamtal för att lättare kunna nå yngre barn:
Disa: […] det här är alltså tre dagar, tre heldagar som är riktade just till
familjerättssekreterare som vi då har fått möjlighet att få vara med på, så det
ska bli intressant [---]
Intervjuaren: Allihopa?
Denise: Ja vi tre.
Disa: Och det är väl också just med tanke på att kunna nå de yngre barnen
eftersom det här med en sån här samtalsform det är ju mer en vuxenform eller
för lite större barn, att det kan underlätta.

Min tolkning är dock att det lärande det är frågan om är reproduktivt och
inom givna ramar.

I begrundan
Medlemmarna i grupp 2 befinner sig i stadiet begrundan. De tycks ha ett
problemmedvetande och uttrycker missnöje med sin praktik när det gäller att
tala med barn överhuvudtaget och att tala med barn om våld. Externa
faktorer som kan bidra till missnöjet är att utredare i gruppen fått tillbaka en
utredning från rätten med begäran om komplettering med barnsamtal. I
grupp 2 är barnskyddsdiskursen tydligt framträdande vid sidan av familje194

rättsdiskursen. Medlemmarna ger tydliga uttryck för familjerättsdiskursen
genom att till exempel tala om att en stor risk för barnet är att förlora
kontakten med en av föräldrarna (jfr kapitel 5):
Berit: En riskbedömning kan ju vara att ena föräldern kanske försvinner ur
barnets liv. […] Ja, då far man ju verkligen illa om man förlorar en förälder.
[…]

I grupp 2 ger medlemmarna dock även uttryck för barnskyddsdiskursen.
Barnets direkta utsatthet uppmärksammas. Det kan handla om det direkta
våldet mot barnet men även, som i nedanstående exempel, att barnet varit
utlämnat åt en berusad pappa:
Bettan: […] det har varit umgänge och sen har han [pappan] alltså varit
berusad när [barnet] har varit där […] så har [barnet] varit utlämnad till
pappan […] när han har varit full alltså. [---] Och det sa jag att jag bekräftar
[henne/honom] i det, att jag förstår att pappa måste ha burit sig jättedumt åt
när du känner så här. Så att [hon/han] känner att man fattar att det är något
alldeles extra. Och sen var ju det inte enda gången. Jag menar han [pappan]
har ju varit onykter tidigare och det har ju varit mycket, ja.

Informant Bettan aktualiserar här förutom barnskyddsdiskursen även
omsorgsdiskursens giltiggörande aspekt. Bettan talar om att hon bekräftar
barnets upplevelser (jfr kapitel 4): ”Och det sa jag att jag bekräftar
[henne/honom] i det, att jag förstår att pappa måste ha burit sig jättedumt åt
när du känner så här.” Ytterligare tecken på att barnskyddsdiskursen kan
sägas vara framträdande i grupp 2 är att i de utredningsrapporter som
utredarna lämnat föreslås, enligt rapporttexten, barnen hög grad av skydd i
två fall. I båda fallen gäller det barn som själva är utsatta för pappans våld
(se kapitel 6). Jag tolkar det som att det är barnskyddsdiskursen som
aktualiseras.
Medlemmarna i grupp 2 visar även upp ett annat utmärkande förhållningssätt som jag kallar barncentrering. (Jag tangerar det i kapitel 7). Här vill
jag kommentera det lite närmare. Det är framför allt utredare Bettan som
talar om barnen på ett barncentrerat sätt.108 Ett exempel är följande citat ur
den första intervjun. Informant Bettan talar ingående om vad ”lilla X” gör
när de träffas på Bettans kontor och hur indragen hon själv blev i det: ”jag
blev så fascinerad […] så jag glömde bort mitt uppdrag”. Informanten visar
också med händerna hur barnet hade gjort:
Bettan: Eller som jag som hade lilla [X], som hade ritat […] jag blev så
fascinerad av [henne/honom] så jag glömde bort mitt uppdrag.

108

Det kan jämföras med vad Eriksson och Näsman kallar ”barnorienterat förhållningssätt”
(Eriksson och Näsman 2009, 26).
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Flera: Skratt
Bettan: [Hon/ Han] hade ritat så här (visar) Och så ritade [hon/han] där och så
berättade [hon/han] där […]. Jättefestlig unge.
Flera: Skratt
Berit: Gjorde [barnet] själva ritningen hos dig?
Bettan: Nej, men [hon/han] greja och förklara och berätta och, ja [hon/han]
var enastående, spännande unge.
Flera: Skratt

I utsagorna ovan tycks informanterna inte bara visa upp ett barncentrerat
förhållningssätt utan även att det för dem är viktigare att framstå som
uppmärksamma på barnet än som utredare som genomför sitt uppdrag.
Utredare Bettans replik: ”jag blev så fascinerad av [henne/honom] så jag
glömde mitt uppdrag” motsägs till exempel inte av övriga informanter.
Istället följs utredare Bettans tal om barnet av allmänt instämmande skratt
och repliker. Här har jag inte utrymme att gå in på varför det skulle kunna
vara viktigare att framstå som barncentrerad än som en professionell
utredare som utför sitt uppdrag. Det jag vill framhålla är istället att
förhållningssättet kan få konsekvenser för barnets möjligheter att tala om sin
situation och särskilt om våld. Å ena sidan kan ett sådant barncentrerat
förhållningssätt utgöra hinder för att barn kommer till tals om våldet. Mötet
med barnet kan komma att handla om annat än barnets situation. Å andra
sidan kan ett barncentrerat bemötande öppna möjligheter för barnet att tala
om svåra saker. I utredare Bettans barncentrerade bemötande av barnen ingår
även att bjuda dem på saft och kex när de kommer till hennes kontor.109
Eriksson och Näsman (2009) framhåller att ett sådant bemötande kan av
barnen själva uppfattas som positivt: ”’fika’ kan symbolisera välkomnande
och omsorg” och kan därför vara viktigt för hur barn upplever möten med
vuxna (Eriksson och Näsman 2009, 27). Ett barncentrerat förhållninssätt
skulle således kunna skapa trygghet och förutsättningar för barn att komma
till tals.
Vad gäller grupp 2 är frågan hur det barncentrerade förhållningssättet
kommer att utveckla sig. Ska det öppna eller stänga för barn att komma till
tals om pappas våld? Frågan är även hur framträdande det blir i fortsätt109

En annan teknik som jag tolkar som en del av Bettans barncentrerade förhållningssätt är att
hon använder s.k. ”showing” när hon talar om ett barn (om ”showing” se Sundhall 2008).
Bettan talar till exempel om ett barn på följande sätt: ”[Barnet] sa: ’jag vill inte göra det, jag
vill inte!’ (informanten skriker som [barnet] gjorde).” Genom att direkt citera barnet ger man
barnet en egen röst och talar inte bara om barnet. Sundhall menar att det är ett sätt att
synliggöra barnet som aktör (Sundhall 2008, 104).
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ningen. Utredare Bettan som jag ser som den informant som tydligast ger
uttryck för det här förhållningssättet lämnar gruppen och går i pension. I den
andra intervjun i grupp 2 talar informanterna om sin nyss pensionerade
kollegas praktik. Deras tal kan ses som exempel på vad Lave och Wenger
kallar ”historical trace of artifacts” (Lave och Wenger 1991, 58, se kapitel 7,
not 96). Den frånvarande kollegan omtalas som att hon är särskilt mån om
barnen. Det är nu hon omtalas som att hon ”nästan alltid” bjuder dem på
”saft och kex” medan andra kan göra det ibland. Informant Bodil talar om
spåren efter kollegan Bettan som ”nu är det bara smulorna kvar” (se kapitel
9). Det kan tänkas att någon annan i gruppen kommer att överta Bettans roll
att uppmärksamma barnen på liknade sätt.
Jag karaktäriserar grupp 2 som att den är homogen, hierarkisk samt utan
ledarskap. Utredare Bettan dominerar i kraft av ålder och erfarenhet den
första intervjun. Hon har störst talutrymme och bidrar till att gruppen tycks
präglas av ett barncentrerat förhållningssätt. I den andra intervjun tenderar
två andra informanter att dominera talutrymmet. Också i denna grupp är det
den relativa homogeniteten och frånvaro av ett aktivt ledarskap som kan
förmodas förhindra ett lärande som innebär att man börjar tala med barn om
pappas våld mot mamma. Här kan noteras att chefen, som i detta fall var
med vid introduktionen av projektet men inte ingår i intervjugruppen, var
negativ till vårt projekt. Vilken betydelse chefens negativa förhållningssätt
till uppgiften att tala med barn om våld har för utredarna i gruppen är svårt
att säga. Informanterna i grupp 2 presenterar sig som relativt oberoende av
sin chef. Grupp 2 framstår som en grupp som saknar såväl ett ledarskap i
gruppen som stöd från högre chef för ett utvecklingsinriktat lärande på
området. Att denna grupps medlemmar till skillnad från medlemmarna i
grupp 1 ändå kan förmodas befinna sig i stadiet begrundan och ha ett
problemmedvetande kan bero på att det finns ett externt tryck men även på
att de verkar ta i bruk fler diskurser.

I begrundan och upprätthållande
Grupp 3 karaktäriserar jag som heterogen: medlemmarna visar inte upp
samstämmighet. En medlem i gruppen tenderar att marginaliseras och
gruppen är utan aktivt ledarskap. Min tolkning är att några av medlemmarna
i denna grupp befinner sig i stadiet upprätthållande, men en medlem, den
marginaliserade, tycks befinna sig i stadiet begrundan. Han tillåts inte att
som oerfaren vara legitimt perifer. I detta avseende verkar inte grupp 3
fungera som en praktikgemenskap (Lave och Wenger 1991). Istället för ett
”lärling-mästare” förhållande mellan Calle och hans mer erfarna kollegor
präglas gruppen av ett konfronterande förhållningssätt till Calles oerfarenhet.
Enligt modellen för praktikgemenskapen skulle Calle genom att delta i
gruppens verksamhet så småningom lära sig och själv bli en erfaren utredare.
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Han skulle erkännas som en kollega bland de andra. Det man kan säga är att
en nykomling som marginaliseras sannolikt blir svårare att skola in.
I intervjuerna med medlemmar i grupp 3 går det att identifiera spår av
samtliga de diskurser jag tidigare tagit upp. Det är svårt att bedöma om
någon diskurs är mer dominerande än andra i utredarnas tal. Det som är
intressant med denna grupp är att det finns uttryck för könsvåldsdiskursen,
men även spår av den förskjutning inom könsvåldsdiskursen i riktning mot
att tala om pappas våld mot mamma, som jag tagit upp i kapitel 3. I följande
utsaga talar informanten om ett fall där det visserligen aldrig blev någon
utredning men utredarna träffade pappan och mamman:
Cilla: […] det också var ett barn som inte vågade träffa sin pappa. Mamman
var också rädd. Hon hade blivit kraftigt misshandlad och barnet, […]
berättade på dagis. Och sen kämpade pappan för kontakt […]. Men han fick
samtalshjälp, den pappan, men han var ändå aldrig riktigt framme i det här att
ta på sig vad han har gjort och förstå vad det har - för det här barnet hade
bevittnat mycket - vad mitt barn har varit med om, att det är jag som ska
hjälpa mitt barn med det här. Han såg inte det. Utan jag behöver träffa mitt
barn och det är klart att vi får en bra kontakt när vi ses. Jag råkade knuffa till
[barnet]. Fast han fick fängelse och, ja, barnet berättade på dagis. Det var så
mycket som gjorde det uppenbart att det han var dömd för det hade han
verkligen gjort.

Även om vissa medlemmar i grupp 3 ger uttryck för denna förskjutning, där
det finns pappor som är våldsamma mot mammor och barn som ”bevittnar”
våld, så verkar den diskursen inte vara integrerad i gruppen. Det tycks inte
finnas någon strategi för en mer systematisk förändring av arbetet. Bruket av
könsvåldsdiskursen och barn som vittne till våld kanske snarare beror på den
lokala kontexten där verksamheter för män och barn som bevittnat våld
nyligen startat. Med en aktiv ledare som drev frågan om att samtala med
barn om pappas våld mot mamma, och ett annat förhållningssätt till
nykomlingar, skulle dessa utredare kanske kunna bli en grupp där alla
medlemmar befann sig i läroprocessens aktionsstadium. Nu synes vissa
medlemmar vara i upprätthållandestadiet medan andra, som nykomlingen
Calle, är i stadiet begrundan.

I beredskap
För grupp 4 är min tolkning att medlemmarna befinner sig i stadiet
beredskap. De visar upp ett tydligt problemmedvetande och även förslag till
förbättringar av sin praktik när det gäller att tala med barn om pappas våld.
Grupp 4 har jag karaktäriserat som homogen, hierarkisk och med ett
konsultativt ledarskap. Medlemmarna i grupp 4 är samtidigt de utredare som
klarast visar att de är i en förändrings- och läroprocess. Detta kan tyckas
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förvånande eftersom det i litteraturen är heterogenitet och jämlikhet som
associeras med öppenhet för förändring - inte som i grupp 4 homogenitet,
samförstånd och hierarkisk struktur (se t.ex. Ellström 2004, 30, 36). En förklaring kan naturligtvis vara att det endast är i grupp 4 som det finns ett
ledarskap och att det är tydligt konsultativt. Ledaren i gruppen bekräftar och
”räddar” sina medarbetare, visar omsorg om dem, underlättar för dem och
uppmuntrar dem. Det är också en ledare som driver på lärandet och utvecklingen inom området barn som upplevt pappas våld.
En annan förklaring kan vara att mitt antagande om relativ likhet mellan
intervjugrupp och arbetsgrupp i detta fall inte stämmer. Arbetsgrupp 4 skulle
kunna vara mer heterogen än intervjugruppen, vilken i synnerhet vid det
första tillfället sattes samman på ett sätt som gjorde att den framstod som
homogen (se kapitel 7).
En ytterligare förklaring kan vara gruppens historia, det vill säga de
förändrings- och läroprocesser som gruppens medlemmar tycks ha gått
igenom. Som jag har visat i kapitel 1 är frågan om mäns våld mot kvinnor en
relativt ny fråga inom familjerätten. En del försök under 1990-talet att
utveckla nya angreppssätt och arbetsmetoder har dokumenterats i andra
studier och från olika delar av landet (se Eriksson, M. 2003; Socialstyrelsen
2000; 2002). Grupp 4 kan således ses som en av flera familjerättsenheter i
Sverige som försökt utveckla sin verksamhet genom att integrera kunskap
om mäns våld mot kvinnor i sin rådande professionella kunskap, det vill säga
integrera en könsvåldsdiskurs (se Eriksson, M. 2003; 2005). Detta var för
övrigt anledningen till att gruppen ingår i studien (se kapitel 2). Gruppen
tenderar att fokusera kvinnor som offer snarare än män som förövare och det
kan indikera att gruppen varit engagerad i frågan om mäns våld mot kvinnor
en längre tid. När våld i nära relationer etablerades som en politisk fråga på
1990-talet talade man framförallt om kvinnomisshandel (se kapitel 3). Det
var inte förrän senare som man började fokusera männen.
När det gäller förhållningssätt till barn ger medlemmarna i grupp 4
uttryck för såväl delaktighetsdiskursen som omsorgsdiskursen. Utredare har
enligt utredningstexterna i flera fall samtal med barn om pappas våld mot
mamma. De barnen får gehör för sin vilja och ges således en hög grad av
delaktighet samt till möjligheter till giltiggörande av våldsupplevelser. Även
i denna grupp kan (som i grupp 1) dock delaktighetsdiskursen innebära att
barnen blir delaktiga i att inte vara delaktiga (se kapitel 4).
En förklaring till att det är i den mest homogena, samstämmiga och
hierarkiska gruppen som medlemmarna tycks vara i beredskap för förändring
och verkar mest öppna för att lära sig om barn som upplevt pappas våld mot
mamma skulle alltså kunna vara deras tidigare utvecklingsarbete om mäns
våld mot kvinnor. Det arbetet kan ha resulterat i en gruppsammanhållning
och samstämmighet, som kan ha förstärkts ytterligare av utvecklingsarbetets
utmanande karaktär. Att lära sig om mäns våld mot kvinnor innebär att
integrera en könsvåldsdiskurs. Det är en diskurs där rådande familjerättslig
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kunskap, arbetsmetoder och professionell identitet utmanas liksom etablerade maktordningar i samhället. Homogenitet skulle då kunna ses som
resultatet av en förändringsprocess och deltagandet i den här undersökningen
låter den homogeniteten träda fram.
Medlemmarna i grupp 4 tycks således redan ha gått igenom en läro- och
förändringsprocess som utmanar etablerade maktordningar och kan nu
förmodas vara i stadiet att upprätthålla vad de uppnått. Om jag hade försökt
introducera en ny fråga tidigare i deras förändringsprocess, kanske jag hade
fått en annan respons från dem. Då hade gruppmedlemmarna antagligen varit
mindre villiga att engagera sig i ännu ett nytt ämne. Men i ett stadium när de
redan etablerat förändringen skulle de kunna vara mer öppna för nya
utmaningar. Homogenitet kan sålunda tänkas vara ett hinder för engagemang
i nya förändringar när medlemmarna redan är i en förändringsprocess, men
inte nödvändigtvis i ett senare stadium när en ny förståelse har integrerats.
En hypotes kan vara att medlemmar i en grupp som har blivit homogen och
samstämmig genom en läroprocess skulle kunna vara särskilt villiga att
engagera sig i nya frågor. Men det är viktigt att notera att mina frågor
underlättade gruppsamtalet om nya arbetsmetoder beträffande barn som upplevt våld. Fastän medlemmarna antagligen var i beredskap för förändring
verkade de behöva någon impuls utifrån för att förflytta sig till aktionsstadiet.
Sammanfattningsvis skulle man hypotetiskt kunna säga att om en grupp
med en historia av utvecklingsarbete är mer eller mindre intakt, då kan
homogenitet vara en gruppkaraktäristik som möjliggör förändring. Anledningen är att medlemmarna då skulle ha en modell för hur man åstadkommer förändring som de kan använda även i nya frågor. De kommer att
ha ett helt annat utgångsläge jämfört med grupper som aldrig har varit
engagerade i utvecklingsarbete. Det kan vara så att detta mönster blir än mer
tydligt i de fall där förändring och utveckling innebär lärande som utmanar
etablerade maktordningar, vilket är fallet när det gäller lärande och integrering av könsvåldsdiskurs och delaktighetsdiskurs. Det är sannolikt så att
det är lättare att starta en läroprocess om att börja tala med barn om pappas
våld mot mamma om man redan genomgått en läroprocess om mäns våld
mot kvinnor. Att döma av grupp 4 är det dock inte tillräckligt att ha integrerat en könsvåldsdiskurs för att börja tala med barn om pappas våld. För
det krävs aktualisering av en diskur som inte bara pekar ut mäns våld utan
också pappors våld. Dessutom krävs en kombination av omsorgs- och
delaktighetsdiskurserna så att barnet inte bara blir sett som utsatt utan också
som någon med rätt att komma till tals. Vidare att barnet inte bara får en röst
i utredningsprocessen utan även en röst om just våldet.
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”Hur gör man egentligen och kan vi göra på något annat
sätt?”
I avhandlingens andra del visar jag att arbetsgrupperna tenderar att skilja sig
åt vad gäller karaktäristika som homogenitet/heterogenitet och hierarkisk
ordning men även vad gäller läroinriktning. Jag föreslår också att gruppernas
skilda läroinriktningar skulle kunna förstås som att de befinner sig i olika
stadier i en läro- och förändringsprocess. Förutsättningar för att lära sig en
ny praktik är beroende på var i en sådan process man befinner sig.
Att som professionell börja tala med barn om pappas våld mot mamma
framstår som en stor utmaning och en mycket komplex läroprocess. Är det
då möjligt att i en professionell arbetsgrupp på egen hand - utan ett särskilt
implementeringsprogram - lära sig att börja tala med barn om pappas våld
mot mamma? Mitt svar är att, ja, det är möjligt. Medlemmarna i grupp 4
visar att det går att lära sig och att integrera först en könsvåldsdiskurs där
man talar om mäns våld mot kvinnor och sedan en könsvåldsdiskurs där man
även talar om pappors våld mot mammor och barn som upplever våldet. Det
går även att lära sig att använda en kombination av delaktighets- och
omsorgsdiskurserna där barn kan tala om pappas våld. En försiktig tolkning
av situationen för medlemmarna i grupp 4 är att gruppens homogenitet och
samstämmighet samt bekräftande och stödjande ledarskap skapar en trygghet
för gruppens medlemmar som gör att de vågar.110
Den modell för läro- och förändringsprocess som jag använder ovan
förutsätter att processen börjar med problemmedvetande. Är det möjligt att
tänka sig att processen ser ut på något annat sätt? Det är åtminstone teoretiskt möjligt att tänka sig det. Utredarna i grupp 4 talar i intervjuerna om hur
de började uppmärksamma den våldsutsatta kvinnan och förändrade sin
praktik och att frågor till mamman och pappan om våld blev rutin:
Agnes: Frågorna kanske inte är så svåra ändå. De var ju jättesvåra i början
[…] när vi skulle ställa dem till vuxna. Nu sitter dom där. De bara kommer,
tänker inte på att jag ställer dem. Det är bara att skriva ner svaren och det
kanske blir så med barnen också, att det ingår naturligt. Alltså är jag bekväm
med frågorna, så är det ju lättare att svara på dem kanske också, lättare.

Medlemmar i grupp 4 tar således upp en förändringsprocess som kan
betraktas som avslutad. Det jag i intervjuerna får veta om den processen är
att en viktig del tycks vara att systematiskt börja ställa vissa frågor till de
vuxna och att denna praktik nu är rutin. Hur läro- och förändringsprocessen
har sett ut och hur den började har jag dock ingen information om. Den kan
ha inletts med problemmedvetande men det är också möjligt att tänka sig att
processen började med det systematiska frågandet som i sin tur ledde till
110

Om betydelsen av psykologisk säkerhet och trygghet för att hantera ”lärandeångest”
(”learning anxiety”), se Schein (1996).
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förändrat tankemönster och integrering av en könsvåldsdiskurs. Vid tiden för
intervjuerna tycks denna läroprocess vara avslutad eftersom det då är rutin
att systematiskt fråga mannen och kvinnan om våld.
Om det är så det gått till skulle det i så fall handla om en läroprocess som
är omvänd jämfört med den transteoretiska modellen. Problemmedvetande
och förändrat tankemönster är i den omvända processen inte en förutsättning
för förändrad praktik utan förändrad praktik kan leda till förändrat tankemönster. Även i den processen kan man tänka sig att praktiken så småningom rutiniseras. Resultatet blir i båda fallen att en ny praktik blir rutin.
Processen skulle kunna sammanfattas i en modell med en ”loop” där man
antingen kan börja med att förändra praktiken eller med att problemmedvetandet påverkas. I den fortsatta processen sker en ömsesidig förstärkning
av praktik och tankemönster. Det skulle kunna åskådliggöras som en
uppåtgående spiral. Till slut har den förändrade praktiken och den nya
diskursens tankemönster integrerats i den dagliga verksamheten och blivit
till rutin.
Det förda resonemanget skulle kunna betyda att om rutinmässiga frågor
utvecklas för att tala med barn om pappas våld mot mamma kan ett sådant
”verktyg” vara inledningen till en förändringsprocess i arbetsgrupper där
man ännu inte systematiskt talar med barn om våld. I Sverige finns exempel
på användning av ett liknandet verktyg från en BUP-mottagning i Göteborg
(BUP Gamlestaden). På försök infördes där som en del av anamnesen frågor
till mamman om hon varit utsatt för partnerns våld. I en studie av försöket
visade det sig att i 30 procent av ärendena ställdes inte frågan om våld.
Resultatet sammanfattas som att ”[b]ehandlare med professionell erfarenhet
av arbete med våld i familjen ställde frågan betydligt oftare än övriga.”
Forskarna konstaterar att det är svårt att fråga om våld men att ”behandlarens
kunskap och erfarenhet inom området, som ju går att påverka med utbildning
och handledning, hade stor betydelse för om man ställde frågan eller inte.”
(Hedtjärn et al 2009, 3242, 3246). Det tycks således inte räcka med bra
frågor, det behövs något mer.
En annan situation föreligger när nya medlemmar utan vana att tala med
mammor eller barn om våld kommer till arbetsgrupper där ”screening” för
våld är rutin. Då kan det uppstå en process som liknar den i en praktikgemenskap (se Lave och Wenger 1996; samt kapitel 7). Man skulle då kunna
tänka sig att båda typerna av läroprocesser kan förekomma i samma
arbetsgrupp: de mer erfarna medlemmarnas läroprocess började en gång med
ett problemmedvetande, medan gruppens nyare medlemmar startar sin
läroprocess med en för dem ny praktik, en praktik som redan är etablerad i
gruppen
Beträffande praktiken att tala med barn om pappas våld mot mamma hade
inte de arbetsgrupper som ingår i min studie tillgång till något ”screening”verktyg med systematiska frågor. Den situation jag beskriver ovan med ett
färdigt verktyg menar jag således inte varit aktuell för mina informanter.
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Däremot är det viktigt att ha med tanken om möjligheten till en ”omvänd”
process i den fortsatta implementeringen av lagstiftarens intentioner.
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Kapitel 10. Radikalt lärande och social
förändring

I föreliggande avhandling undersöker jag implementering som radikalt
lärande. Begreppet radikalt lärande använder jag för att fånga ett lärande
som utmanar etablerade maktordningar i samhället, såsom köns- och
åldersordningar. Jag visar att radikalt lärande kan vara en stor utmaning och
en komplex läroprocess. Mitt empiriska exempel, som jag belyser i
avhandlingen, är en läroprocess på arbetsgruppsnivå där familjerättssekreterare i utredningar om vårdnad, boende och umgänge lär sig att börja
tala med barn om pappas våld mot mamma.
Svårigheten att implementera lagstiftarens intentioner vad gäller
vårdnads-, boende- och umgängesutredningar har bland annat att göra med
att det saknas modeller och verktyg för att börja tala med barn om pappas
våld mot mamma. En annan viktig omständighet är att familjerättssekreterare hör hemma i domänen vårdnad, boende och umgänge där familjerättsdiskursen dominerar. Det är en könsneutral diskurs där våld lätt görs till ett
bråk mellan jämlika parter. Att tala med barn om pappas våld mot mamma
förutsätter däremot en könad våldsdiskurs, i vilken könsordningen utmanas.
För att implementera lagstiftarens intentioner krävs således ett byte av
diskurs om våld. Den framträdande omsorgsdiskursen, där barn blir objekt
för vuxnas omsorg, behöver dessutom kompletteras med en delaktighetsdiskurs, där barn blir kompetenta aktörer. I studien visar jag hur de olika
diskurserna kommer till uttryck och tar upp möjliga konsekvenser av
diskurserna. Jag visar också att det genom en radikal läroprocess är möjligt
att byta diskurs och att komma till beredskap för att systematiskt börja tala
med barn om pappas våld mot mamma. Min tolkning är att en av grupperna i
studien befinner sig i ett sådant beredskapsstadium. Det som karaktäriserar
den gruppen är relativ homogenitet och samstämmighet, hierarki och ett
konsultativt, stödjande ledarskap.
Vad är då min studies eventuella bidrag till kunskapen om implementering och lärande?
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Det spelar roll vad som implementeras
Jag har tidigare beskrivit implementeringsforskningen som ganska
svåröverskådlig. Empiriska studier varierar stort ifråga om vad som ska
implementeras. Det kan handla om alltifrån omfattande reformprogram, över
olika slags lagstiftning till metoder inom till exempel socialtjänsten. Teorier
och metoder tycks vara utvecklade utan fokus på innehållets karaktär (jfr
Meyers et al 2003, 252-253). Man tycks inte ha tagit hänsyn till variationer i
innehållet i de reformer, metoder eller lagstiftning man studerar. Johansson
(2004) har uttryckt denna brist på problematisering av vad som ska
implementeras på följande sätt:
Implementeringsforskningen har inte gjort någon avgörande skillnad mellan
att implementera å ena sidan tydliga beslut såsom höjt barnbidrag från 800
till 900 kronor, och å andra sidan beslut om att implementera en ny
värdegrund utifrån socialtjänstlagens portalparagraf (Johansson, 2004, 18).

Ett sätt att göra implementeringsforskningen mer teoretiskt intressant vore
att fokusera mer på och differentiera efter vad som implementeras och
huruvida implementeringen innebär att maktordningar utmanas.
Ett exempel kan vara den studie av implementeringen av 1994 års
handikappreform i Sverige (LSS reformen), som jag tagit upp tidigare.
Forskarna knyter den bristande implementeringen till svårigheter att
genomdriva de värderingar som präglar reformen. Jag menar att implementeringen av handikappreformen skulle kunna studeras som radikalt
lärande. Reformen kan förstås som att den utmanar maktförhållanden
kopplade till funktionalitet. Med ett sådant perspektiv kunde förståelsen av
implementeringens svårigheter fördjupas, svårigheter som kan ha att göra
med att LSS reformens genomförande enligt lagstiftarens intentioner skulle
öka handlingsutrymmet för funktionshindrade personer och därmed utmana
den sociala ordningen.
Om jag går till implementeringsprocesser som rör våldsområdet så tycks
det inte vara en framträdande forskningsfråga vare sig i Sverige eller
internationellt. Som jag redan visat finns dock exempel i Sverige på
utvärdering av statliga intentioner på området (SOU 2004:121). Utredarna
pekar på gapet mellan politiska intentioner och det faktiska eller praktiska
genomförandet av dessa. Såväl nordisk som övrig internationell forskning tar
också upp det gap som finns mellan lagstiftningen och praktiken. Lagstiftning som avser att skydda mammor och barn från pappors våld och som ger
barn rätt till en röst i familjerättsliga processer tycks inte tillämpas i den
dagliga praktiken vare sig inom socialtjänsten eller i rätten. De flesta studier
stannar vid att beskriva detta gap. En del försöker även ge förklaringar. Få
har dock studerat själva implementeringsprocessen.
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När lärandet handlar om att utmana maktordningar
Forskning om lärande i organisationer har både utförligt behandlat lärande
inom rådande ramar och lärande som förändrar förståelse och utmanar
professionella normer men däremot inte lärande som utmanar rådande
maktordningar i samma utsträckning. Inte heller i arbetsgruppssammanhang
har studier av lärande som utmanar etablerade maktordningar varit framträdande. För att finna litteratur som behandlar sådant lärande har jag valt att
gå till forskningsområden som frigörande pedagogik och radikalt lärande i
sociala rörelser (radical adult learning) samt forskning om att ifrågasätta
eller kullkasta privilegier (undoing privilege, Pease 2010).
Att importera begreppet radikalt lärande till arbetsgruppssituationer
innebär att begreppet används i ett helt annat sammanhang än det i vilket det
utvecklades. Viktiga skillnader gäller lärandesubjektets position och syftet
med lärandet. I de arbetsgrupper jag studerar är det inte underordnade som i
frigörande syfte lär sig om sin egen underordnade position. Istället är det
professionella som i en överordnad position i relation till klienterna lär sig i
syfte att förbättra sin praktik/tillämpa lagstiftningen. Det handlar således om
att utmana maktordningar även från överordnade positioner och det inom
ramen för den maktposition familjerättssekreterarna har i processen.
Det radikala i lärandet är närmare bestämt att de professionella ska
tillägna sig en förståelse som innebär ett ifrågasättande av rådande
maktförhållande avseende kön och ålder. De ska i sin praktik dels integrera
en könsvåldsdiskurs, dels en delaktighetsdiskurs. För männen i arbetsgrupperna betyder det, för det första, att de från en strukturellt överordnad
position kopplad till kön förväntas tillägna sig en könad förståelse av våld
utifrån de underordnades - kvinnornas - perspektiv. För kvinnorna i arbetsgrupperna är det en process som mer liknar det som radikalt lärande
traditionellt handlar om, det vill säga att en strukturellt underordnad grupp
lär sig om sin egen situation. För kvinnorna kan det liknas vid en process i
en feministisk kvinnogrupp (jfr Jeffner 1994) och för männen en process i
riktning mot pro-feminism (jfr Pease 2000). Både kvinnor och män i
arbetsgrupperna förväntas vidare att från en strukturellt dominerande
vuxenposition i relation till barnpositionen tillägna sig ett delaktighetsperspektiv på barn. För vuxna kan det ses som en process i riktning mot en
identitet som barnrättsförespråkare eller barnrättsaktivist (jfr Kenkel och
Couling 2006 om child advocacy).
Vad gäller forskning om att ifrågasätta privilegier har jag även funnit
diskussionen om ”förrädaridentitet” användbar. Att bli förrädare har, som jag
tagit upp, använts för att beskriva en läroprocess i vilken medlemmar av
dominerande samhällsgrupper kan lära sig att se världen med de förtrycktas
ögon (Flood och Pease 2005, 131). De kan lära sig en förrädaridentitet.
Bailey (1998) utvecklade förrädarbegreppet i en amerikansk raskontext, där
vita kan bli förrädare genom att identifiera sig med icke vita. Flood och
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Pease (2005) har överfört begreppet till ett könsmaktssammanhang där män
kan bli förrädare genom att försöka se världen med kvinnors ögon. Jag
använder begreppet för att fånga en form av motstånd som har med en annan
maktordning att göra, åldersmakt. Utredares tal om vuxenlojalitet som hinder
för att tala med barn om pappas våld mot mamma kan ses som motstånd mot
att bli vuxenförrädare (se vidare nedan).
Forskning om organisation och lärande skulle, menar jag, berikas genom
att även studera radikalt lärande. Överhuvudtaget borde forskning om
organisation och lärande liksom implementeringsforskning i högre grad
uppmärksamma vad som lärs. Innebär det som ska läras att en maktordning
utmanas och i så fall vilken? Till exempel skulle frågan om vilka villkor som
främjar respektive hindrar olika slags lärande kunna fördjupas.
I organisationslitteraturen kopplas reproduktivt lärande till homogenitet
och grupptänkande och utvecklingsinriktat lärande till heterogenitet. I min
studie är det istället en homogen och samstämmig grupp som framstår som
den mest utvecklingsinriktade (grupp 4). I kapitel 9 ger jag olika förklaringar
till det. En hypotes kan vara att radikalt lärande främjas av andra villkor än
utvecklingsinriktat lärande. Trygghet och samstämmighet är sannolikt viktigt
för radikalt lärande. Här kan tilläggas betydelsen av i vilken fas av en
läroprocess en grupp befinner sig. I fasen före begrundan där inget problemmedvetande finns är sannolikt homogenitet och samstämmighet ett hinder
för utvecklingsinriktat lärande (jfr grupp 1) men behöver kanske inte vara
det i senare faser i processen.
Sammanfattningsvis har forskning om organisation och lärande och om
lärande i arbetsgrupper uppmärksammat vad som lärs genom att skilja
mellan reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Forskning om lärande i
arbetet som går utöver givna organisatoriska och/eller professionella ramar
och dessutom utmanar dominerande maktordningar i samhället är dock en
forskningsfråga som inte tycks ha formulerats tidigare men som borde
utforskas mer ingående. Resultatet från den här studien pekar i den riktningen.

Från könsneutralitet till könad makt
Den läroprocess jag beskriver i studien innebär byte av diskurs. Utgångsläget
är att utredarna är hemmahörande i domänen vårdnad, boende och umgänge
där den könsneutrala familjerättsdiskursen är dominerande. Frågan är om det
finns flera vägar som leder fram till en könad våldsdiskurs med fokus på
pappas våld mot mamma. Exemplet grupp 4 i min studie visar att en väg till
att börja tala med barn om pappas våld mot mamma är via en könsvåldsdiskurs med fokus på kvinnan som offer (kvinnomisshandelsdiskurs). Men
det tycks inte vara tillräckligt att ha integrerat en sådan könsvåldsdiskurs för
att börja tala med barn om pappas våld mot mamma. När fokus är på mäns
våld mot kvinnor är det inte självklart att barnet som upplever våldet blir
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synligt. Våldet måste samtidigt ses ur barnets perspektiv som pappas våld
mot mamma.
En annan väg till att tala med barn om pappas våld mot mamma skulle
kunna vara via barnskyddsdiskursen. I den står det direkt utsatta barnet i
centrum. Under förutsättning att barns upplevelse av pappas våld mot
mamma definieras som psykiskt våld mot barnet borde barnskyddsdiskursen
kunna vara en väg till att synliggöra barn som upplever pappas våld mot
mamma. Om barnet dessutom själv är direkt inblandat genom att till
exempel gå emellan pappan och mamman för att försöka skydda mamman
eller om barnet själv blir slaget och trakasserat enligt samma mönster som
mamman kan det göra att konsekvenserna för barnet av pappans våld mot
mamman blir lätt synliga och kan uppfattas som att barnet far illa. Risken är
att båda föräldrarna görs ansvariga för barnets utsatthet. Mamman kan bland
annat anklagas för att hon inte skyddar barnet (Jaffe et al 2003; Hester
2004). Vad som kan underlätta ett byte från familjerättsdiskurs till
könsvåldsdiskurs via barnskyddsdiskurs är framför allt att det i barnskyddsdiskursen ligger nära till hands att se våldet ur barnets perspektiv, att det för
just barnet handlar om pappas våld mot mamma.
Barnskyddsdiskursen har jag tolkat som en framträdande diskurs i en av
grupperna i min studie, grupp 2. Det faktum att de uppvisar ett problemmedvetande när det gäller att tala med barn överhuvudtaget och att börja tala
med barn om pappas våld mot mamma kan tolkas som att även barnskyddsdiskursen skulle kunna öppna vägen för att i gruppen tillägna sig en
könad våldsdiskurs.
För en grupp som domineras av familjerättsdiskursen, i min studie grupp
1, kan man således tänka sig att en läroprocess som innebär byte till en
könsvåldsdiskurs med fokus på pappas våld mot mamma både skulle kunna
gå via en könsvåldsdiskurs med fokus på mäns våld mot kvinnor och via en
barnskyddsdiskurs.
Kan man även tänka sig möjligheten att gå direkt från familjerättsdiskursen till en könsvåldsdiskurs där våld är pappas våld mot mamma? Vad
skulle underlätta en sådan övergång? En möjlighet kan vara att barnet som
brottsoffer lyfts fram. Det skulle samtidigt kunna synliggöra pappan som en
förövare vilket kan underlätta bytet från en könsneutral diskurs till en könad
(jfr Eriksson 2010b). Även i detta fall är risken dock att båda föräldrarna
görs ansvariga (jfr Jaffe et al 2003).

Från barn som objekt till barn som subjekt
Tidigare forskning visar att det inte verkar räcka med att våldet synliggörs
och könas för att utredare ska börja tala med barn om pappas våld mot
mamma (Eriksson, M. 2003, 303-304, 310). Även barnet som upplever våldet måste synliggöras. I kapitel 3 visar jag att den förskjutning av
könsvåldsdiskursen till att även omfatta pappors våld mot mammor, som
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Eriksson, M. (2003, 326) uppmärksammar, också är en förskjutning som går
att spåra i senare offentliga utredningar. Våldet ses ut barnets perspektiv och
barn synliggörs som ”vittne” till våld och som i behov av skydd. I linje med
den utvecklingen ligger även att se barnet som brottsoffer. Det är omsorgsdiskursens barn i behov av vuxnas omsorg och skydd som här i kombination
med könsvåldsdiskursen tycks kunna synliggöra barnets upplevelse av
pappas våld mot mamma. Aktualisering av dessa diskurser verkar dock inte
vara tillräckligt för att utredare ska tala med barnet om pappans våld. Ett
exempel på det är ett fall som omtalas i min studie.
Ärendet handlar om ett barn som inte får komma till tals om pappans våld
(jfr kapitel 4). Utredarna använder könsvåldsdiskursen när de beskriver
ärendet som pappans våld mot mamman och våldet får konsekvenser för
utredarnas bedömning. Barnet får inte gehör för sin vilja att bo hos pappan.
Utredarna talar således med barnet men inte om pappans våld. Utredarna
säger att de gjorde som mamman bad dem, de ”avslöjade” inte våldet för
barnet. Barnet ges på detta sätt inte möjlighet till en högre grad av delaktighet, det undanhålls information om situationen. Enligt Harts modell
placerar det barnet på ett av de lägre trappstegen i delaktighetstrappan (Hart
1992, se kapitel 4 ovan). Min tolkning är att omsorgsdiskursen används för
att beskydda barnet från att tala om våldet men också för att i viss mån
skydda barnet från pappans våld (barnet får inte bo hos pappan som det vill).
Ur barnets perspektiv blir dock detta bemötande problematiskt. Barnet
förstås visserligen som ett offer som behöver skydd, men det får inte sin
våldserfarenhet giltiggjord. Barnets behov av skydd uppfattas men inte dess
behov av att få hjälp med att begripliggöra sin tillvaro. Barnet förstår inte
varför det inte får som det vill, nämligen att bo hos pappan. Aktualisering av
könsvåldsdiskurs och en omsorgsdiskurs där barn är objekt för vuxnas
omsorg kan således innebära risker för barnet som då kanske inte får sina
våldsupplevelser giltiggjorda.
De exempel på samtal med barn om våld som finns i mitt material tyder
på att det krävs aktualisering av såväl könsvåldsdiskurs som omsorgsdiskurs
och delaktighetsdiskurs för att utredare ska tala med barn om pappas våld
mot mamma. Det krävs att barnet ses som ett subjekt och inte bara som ett
objekt för vuxnas omsorg. Hög grad av delaktighet där barnet uttrycker en
vilja och får gehör för den blir en förutsättning för samtal om våld och
därmed för möjlighet till giltiggörande av barnets våldsupplevelser.
Man skulle även kunna tänka sig att användning av könsvåldsdiskursen i
kombination med användning av omsorgsdiskursens giltiggörandeaspekt kan
möjliggöra barnsamtal om våld. I mitt material finns dock inte något sådant
exempel.
Sammanfattningsvis finns det antagligen flera vägar som leder fram till en
könad våldsdiskurs med fokus på pappas våld mot mamma. Det finns
förmodligen även fler olika kombinationer av könsvåldsdiskurs och
omsorgs- och delaktighetsdiskurs som möjliggör samtal med barn om pappas
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våld mot mamma. Ovan har jag diskuterat mönster jag ser i mitt material.
Här kan det slutligen vara värt att påpeka att de läroprocesser jag ser i mitt
material är lärande utan stöd av några omfattande utbildningsprogram.

Reflektionens betydelse för läroprocessen
En viktig del av en kollektiv läroprocess är gemensam reflektion, en process
där gruppmedlemmarna delger varandra sina upplevelser och erfarenheter.
Det kan leda till utvecklandet av gemensamma diskurser och praktiker. I
detta avsnitt vill jag framhålla vikten av att i en radikal läroprocess skapa
utrymme för reflektion.
Byte av diskurs kan, med Schein (1996), ses som kognitiv omstrukturering och omdefiniering. Ett exempel på omdefiniering som sker under
intervjusamtalet handlar om hur en utredare förstår två pappor. De omtalas
först som ”engagerade pappor”, de beskrivs som pappor som bryr sig väldigt
mycket om sina barn och kämpar för dem i rätten. Utredaren reflekterar över
detta och undrar vad det stora engagemanget egentligen står för. Därefter gör
utredaren en omdefiniering av papporna till pappor som ”fortfarande vill
styra den andre föräldern mycket” och gör ytterligare en reflektion om att en
sådan styrning kan kallas våld och kontroll.
Berit: […] men det är båda två engagerade pappor. Och sen kan man väl
undra över vad det här jätteengagemanget vad det står för egentligen. Och det
är också pappor som båda två, på något sätt tycker jag, fortfarande vill styra
den andre föräldern mycket […]. Och det kan man väl också kalla våld,
kontroll och allt det här? […].

Utredaren tycks här ha tillgång till flera diskurser. Från att använda en
diskurs där våld inte synliggörs utan pappans handlingar blir ”jätteengagemang” byter utredaren till en könsvåldsdiskurs där pappor kan utöva
våld och kontroll. Genom att på detta sätt öppet reflektera i gruppen görs
båda dessa diskurser synliga för gruppmedlemmarna och de ges möjlighet
till fortsatt gemensam reflektion som kan leda till att gruppen integrerar en
ny diskurs och förändrar sin praktik.
Ett annat exempel som jag tar upp i kapitel 8 handlar om flera utredare
som genom att tillsammans reflektera över sitt motstånd mot att tala med
barnen om våldet använder omsorgsdiskursen på två olika sätt. Dels genom
att ta upp att barnet ska skyddas från att tala om våldet. Dels genom att
reflektera över det konstiga i att inte bekräfta barnets våldserfarenheter, att
inte benämna det som hänt, det vill säga inte tala med barnet om våldet.
Genom den gemensamma reflektionen blir här omsorgsdiskursens olika
konsekvenser synliga för utredarna. Omsorg om barn är inte bara att skydda
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barnet från att behöva tala om våldet utan omsorg kan även vara att bekräfta
barnets våldsupplevelser och utsatta situation.
Reflektion lyfts ofta fram som instrument för lärande i arbetet (Kullberg
och Petersson 2006, 14). Genom reflektion kan erfarenheter bli till
gemensam kunskap, som kan öka ytterligare genom teoretisk kunskap.
För att förvandla erfarenheter från det dagliga arbetet till kunskap krävs tid
och möjlighet att bearbeta dem. I reflekterande kring enskilda fall kan
arbetskamrater utbyta sina erfarenheter av liknande händelser, och därefter
söka en gemensam bedömning av det aktuella problemet […] Med hjälp av
teoretiska arbeten kan kunskapen fördjupas ytterligare. På så vis kan man
reflektera även över kunskap som finns utanför arbetsgruppen (Kullberg och
Petersson 2006, 14).

Metoder för att utveckla erfarenhetsutbyte och reflektion handlar om att
”kasta ljus på det språk som används i verksamheten och därmed på
handlingssättet” (Kullberg och Petersson 2006, 15). Det anknyter till vad jag
vill säga om vikten av reflektion för att kunna byta diskurs. Bacchi talar på
liknande sätt om förändring av diskurs och om att de som vill förändra bör
”examine their language, their concepts, their assumptions and the way they
construct their case discursively” (Bacchi 1999, 45). För byte av diskurs
framstår det således som viktigt att skapa utrymme för reflektion.

Motstånd och svårigheter på olika nivåer
Läro- och förändringsprocesser i allmänhet möter alltid ett visst förändringsmotstånd. Vissa av de uttryck för motstånd som jag behandlar i studien kan
ses som en del av ett allmänt förändringsmotstånd medan andra kan förstås
som motstånd som är mer specifikt för en radikal läroprocess. I kapitel 8 tar
jag upp olika exempel på motstånd som kan tolkas som förnekande eller en
undvikande strategi. Jag förstår denna form av motstånd som tecken på att
problemmedvetande saknas eller aktivt undviks. Vidare tar jag där upp
motstånd som en del av en fortsatt läroprocess och som tecken på att gruppmedlemmarna är i förändring, i beredskap för aktion.
Undvikande strategier och förnekanden kan vara explicita eller implicita.
Exempel på explicit - öppet - motstånd finns bland de gruppmedlemmar som
inte accepterade våld som ett ämne för intervjusamtalet överhuvudtaget. Ett
mer implicit, passivt motstånd är att konstruera vissa handlingsalternativ
som omöjliga. Jag pekar bland annat på hur utredare talar om att använda
dockor som hjälpmedel i barnsamtal. Användningen av dockorna görs då till
lek med dockor. Lek konstrueras vidare som något som utredare i sin
position som vuxna inte är bra på, de kan inte leka som barn. Vuxna är inte
barn. På så sätt görs användning av dockorna till en omöjlighet för utredarna,
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istället för att den typen av praktik blir något som kan vara svårt men möjligt
att lära sig.
Motstånd handlar dock inte bara om undvikande och förnekande. Att
öppet reflektera över sitt motstånd kan vara en viktig del av en fortsatt
läroprocess. I grupp 4 lyfter utredarna fram och reflekterar över sitt eget
hinder och sin rädsla för att tala med barn om pappas våld mot mamma. Det
faktum att de på detta sätt talar om sitt motstånd tolkar jag som tecken på att
de är i beredskap för förändring. Det är då man konfronteras mer öppet med
sitt motstånd. I tidigare stadier i läro- och förändringsprocessen kanske man
inte prövar att tala med barn om pappas våld mot mamma och då blir heller
inte motståndet explicit. Inte heller i senare stadier kan man förvänta sig att
motstånd lyfts fram. Då har den nya praktiken blivit rutin och motståndet har
sannolikt minskat eller försvunnit. Att reflektera över och ”brottas med” sitt
motstånd skulle således kunna vara en viktig del av läroprocessen.
Engeström och Kerosuo talar på liknande sätt om ”[t]he productivity of
resistance” (”motståndets produktivitet”) (Engeström och Kerosuo 2003,
348). De menar att motstånd ofta tolkas som endast ett hinder för förändring
och lärande. Men motstånd mot lärande behöver inte bara vara en hindrande
kraft utan motståndet kan vara del i en process i vilken man undersöker det
okända (Engeström och Kerosuo 2003, 348).

Emotionellt motstånd
Motståndet kan ta sig olika uttryck. I kapitel 8 ger jag exempel på utsagor
som jag menar uttrycker emotionellt motstånd. Detta är dock inte specifikt
för radikala läroprocesser utan kan förekomma i utvecklingsinriktade lärooch förändringsprocesser i allmänhet. Man kan bland annat förvänta sig
emotionellt motstånd vid utmaning och ifrågasättande av professionell
identitet (Daniels och Warmington 2007, 388-389). När ifrågasättande av
professionell identitet dessutom innebär samtidig utmaning av flera
maktordningar borde motståndet kunna bli än starkare. Att börja tala med
barn om pappas våld mot mamma innebär en utmaning av det professionella
ideal som är kopplat till familjerättsdiskursen: ”distans, objektivitet och
neutralitet” (Eriksson och Eriksson 2002, 54). Man skulle således kunna
förvänta sig ett starkt emotionellt motstånd hos familjerättssekreterare mot
en sådan praktik.
I min studie har jag inte haft möjlighet att gå närmare in på betydelsen av
emotionellt motstånd och emotioner i professionellas radikala läroprocesser.
Det är till exempel väl känt att emotioner också kan vara en förstärkande
kraft i förändringsprocesser. Konkreta exempel som väcker känslor hos
mottagarna kan ha större betydelse för att ändra förståelse än intellektuella
argument. Emotioner som både hinder och möjlighet i radikala läro- och
förändringsprocesser borde vara en viktig sociologisk forskningsfråga.
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Ytterligare ett uttryck för motstånd som kan vara förknippat med emotioner och som direkt kan kopplas till radikalt lärande är förkroppsligat
motstånd. Med utgångspunkt i habitus, ”as society written into the body”
(”samhället inristat i kroppen”) (Bourdieu 1990, 63) kan man säga att
dominerande diskurser blir förkroppsligade. Vi lär oss till exempel att röra
oss och att känna på ett visst sätt (Crowdes 2000, 27; jfr Connell 1987, 111116 om cathexis). Att utmana mansmakten kan från en underordnad position
som kvinna innebära ett förkroppsligat motstånd. Detsamma gäller män som
från en privilegierad position ifrågasätter könsordningen. I min studie har jag
inte haft möjlighet att fördjupa mig i förkroppsligat motstånd men det är
ytterligare en aspekt som borde diskuteras i fortsatt forskning om radikalt
lärande.

Motstånd mot krav på förrädaridentitet
Ett annat uttryck för motstånd som kan kopplas till de privilegierades
position är lojalitet eller, som jag tolkar det, motstånd mot att bli förrädare
(jfr Bailey 1998). I mitt material finns exempel på vuxenlojalitet respektive
motstånd mot vuxenförräderi. Det är motstånd som är kopplat till maktrelationen vuxen-barn och kan således ses som specifikt för det radikala
lärande som familjerättsutredarna kan bli involverade i. Jag har pekat på
flera uttryck för detta motstånd i min studie (kapitel 8). Däremot finns det
inte några utsagor från män i mitt material som kan tolkas som motstånd mot
att bli mansförrädare eller som manslojalitet. Det betyder att jag inte har
funnit uttryck för motstånd som kan kopplas till maktrelationen män kvinnor. Det kan naturligtvis ha att göra med att det ingår få män i min
studie men det kan också bero på att det i vårt samhälle kan vara svårare att
tala om manslojalitet än om vuxenlojalitet. En förklaring till det kan vara att
åldersmakten är synlig och legitim (jfr Acker 2000). Att vuxna har makt över
barn är något som är naturliggjort, det behöver inte försvaras eller döljas av
vuxna. Könsmakten däremot är inte på samma sätt legitim. Mäns makt och
privilegier i relation till kvinnor ifrågasätts öppet i den officiella jämställdhetsideologin. Mäns privilegierade position behöver således döljas;
mansmakten är svårare att försvara om den synliggörs. Könsordningen ger
upphov till intressen av att mansmakt osynliggörs. Det görs på många sätt
både i offentligheten och i privatsfären. Bland annat kan man förvirra genom
att vända på makt- och privilegieförhållandet och göra mannen till den
förfördelade, inte kvinnan (jfr Pease 2010, 103).
I vårt samhälle tycks således mansmakten vara mindre legitim och
utmanas på ett sätt som vuxenmakten inte gör. Om åldersmakten inte längre
skulle ses som helt legitim borde det även gå att se försök till att osynliggöra
eller dölja den. Kanske tidningsrubriker som Barn tar makt över budgeten
och boktitlar som Fighterrelationen. Barns kamp med vuxna samt tal om
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barn som ”dolda makthavare” är tecken på att vuxenmakten inte är lika
legitim längre och behöver osynliggöras i linje med mansmakten.111
På våldsområdet är det dock svårt att osynliggöra såväl mansmakten som
vuxenmakten. Barn kan hämtas med tvång för att umgås med en pappa det
inte vill träffa. Det finns däremot ingen rättslig möjlighet att tvinga en
förälder att träffa sitt barn (Nordborg 1997, 187). Här vill jag framhålla att i
mitt material saknas exempel på barn som tvingats till umgänge. Tvärtom
tycks barns rädsla vara en omständighet som utredare i samtliga grupper
förhåller sig till. Vad gäller möjligheten att tvinga en förälder att umgås med
sitt barn är det endast i en grupp den frågan kommer på tal i intervjuerna. I
den gruppen verkar utredarnas förståelse vara densamma som lagstiftarnas,
det vill säga att vuxna inte kan eller bör tvingas till umgänge med sina barn
(jfr Prop. 1997/98:7, 60-61).
I ett läro- och förändringsperspektiv skulle det kunna vara strategiskt
värdefullt att veta vilken maktordning som kan vara svårast att utmana och
från vilken position motståndet är hårdast. Är det svårare att utmana
könsordningen från en överordnad mansposition än från en underordnad
kvinnoposition? Är det svårare att utmana åldersordningen än könsordningen? Är det svårare att utmana två maktordningar samtidigt från
överordnade positioner (mans- och vuxenposition) än att utmana två
maktordningar från en underordnad och en överordnad position (kvinno- och
vuxenposition)? Detta är empiriska frågor som min avhandling inte ger
några svar på. Jag kan dock notera att den grupp i mitt material som tycks ha
liten benägenhet att utmana såväl könsordningen som åldersordningen är
grupp 1 som består av enbart kvinnor. Detta behöver dock inte ha med kön
att göra utan kan, som jag föreslagit tidigare, bero på att gruppen är
homogen, vilket i organisationslitteraturen brukar ses som hinder för
förändring.
I en annan grupp, som består av medlemmar av båda könen, finns utsagor
som går att tolka som tal om praktik som innebär att utredare undviker att
utmana mansmakten. Utredarna talar om ett ärende där de föreslår växelvis
boende för barnet, trots att pappan är dömd för olaga hot mot mamman och
det finns ett besöksförbud till skydd för mamman. En motivering till
förslaget är att pappan inte skulle bli någon bra umgängesförälder. Istället
skulle barnet riskera att ”förlora en förälder” om pappan inte får som han
vill:
111

Se t. ex. rubriker i SvD (04 04 03) och DN (09 08 02) som ”Barn styr familjens köpvanor”,
”Barn tar makt över budgeten” och tal om barn som ”dolda makthavare” (www.svd.se/
naringsliv/barn-styr-familjens-kopvanor_140136.svd; www.dn.se/ekonomi/barnen-tar-maktover-budgeten. Hämtat 2011 09 04). I en artikel i Skolledaren (Lööv 2002) talas om ”tidstypiska fenomen” som ”fighterrelation” i en diskussion av boken Fighterrelationen. Barns
kamp med vuxna (Jörgensen och Schreiner 2001). Kanske kan TV 2:s frågeprogram (2011)
”Smartare än en 5.e klassare?”, där skolbarn hjälper vuxna att svara på frågor, vara ett annat
exempel.
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Berit: Ja, och just också det här, att hur blir pappan som umgängesförälder.
Det är en väldigt viktig sak. Vissa föräldrar blir inte så bra som
umgängesförälder och barn kan förlora en förälder helt och hållet i en sån här
tvist.
Bo: Ja, eller få det ändå jobbigare [---] Därför att det blir ännu mer bråk och
strid och skrik.
Berit: Eller att man försvinner, jag menar det kan ju bli, man kanske inte står
ut med att bo kvar på samma ställe.
Flera: Nej
Berit: Om man förlorar.

Situationen som omtalas framstår som något av utpressning från pappans
sida. Får han inte som han vill så försvinner han helt och hållet från barnet.
Även andra utsagor från medlemmar i gruppen handlar om pappor som kan
bli så kränkta att de inte träffar sina barn överhuvudtaget:
Britta: Men det är klart dom här papporna som kanske inte kommer till dagis,
de kanske känner sig så kränkta av att behöva träffa barnet på dagis, så att de
inte riktigt orkar med det.

Informant Britta talar här om risken med pappor som blir kränkta av beslut
om bevakat umgänge.
Beslut som går emot pappans vilja och beslut om bevakat umgänge kan
enligt utredarna leda till att pappan och barnet förlorar kontakten. I familjerättsdiskursen är risken att förlora en förälder den största risken för barnet. I
den diskursen kan det således framstå som rimligt att gå med på pappans
krav trots uppgifter om våld. I könsvåldsdiskursen framstår det inte som lika
rimligt. I den diskursen är den största risken för barnet att bli kvar i våldet
och inte få skydd i relation till pappan. Användning av könsvåldsdiskursen
skulle förmodligen innebära en praktik som utmanar mansmakten enligt
logiken: om inte mansmakten utmanas kan barnet riskera att bli kvar i våldet.
Exemplet ger ingen tydlig indikation på från vilken position i
könsmaktsordningen som det kan vara svårare eller lättare att utmana
mansmakten, Bo, Berit och Britta tycks ha samma förhållningssätt.

Svårigheter på samhällsnivå
På samhällsnivå finns det föga stöd för att på arbetsgruppsnivå hantera
motstånd mot implementeringen av lagstiftarens intentioner beträffande
vårdnad, boende och umgänge. Tvärtom går det att tolka den tidigare frånvaron av uttalad våldspolitik och avsaknaden av ett centralt genomförandeprogram för implementeringen som ett slags motstånd. Visserligen finns det
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rörelser, kollektiva aktörer, som gör aktivt motstånd, såsom olika fadersrättsgrupper. De kan dessutom förväntas växa i styrka och storlek när handlingsutrymmet för pappor minskar (Eriksson och Pringle 2006, 101-123).112
Men jag menar att det är de strukturella förhållandena som utgör den största
svårigheten för implementeringen. Motstånd mot eller frånvaro av en uttalad
våldspolitik som synliggör barn som upplever/har upplevt pappas våld mot
mamma (jfr Eriksson, M. 2003, 97) kan ses som en effekt av maktordningar
på samhällsnivå.
Den utveckling jag beskriver i kapitel 3 skulle visserligen kunna tyda på
en ökad medvetenhet och synlighet av problemet. I det kapitlet visar jag att
viktiga politikområden kopplade till situationen för barn som upplevt pappas
våld mot mamma och frågor om vårdnad, boende och umgänge närmar sig
varandra. Barn har blivit mer synliga inom politikområdet våld i nära
relationer och barn som upplever pappas våld mot mamma uppmärksammas
i barnskyddspolitiken. Våld i nära relationer är en fråga det numera talas om
inom politikområdet skilsmässor och separationer samt vårdnad, boende och
umgänge. När det gäller stöd och behandling efterfrågas nu insatser för barn
som upplevt pappas våld mot mamma samt interventioner med syfte att
män/pappor ska sluta använda våld mot kvinnor och barn.
Avsaknaden av ett centralt genomförandeprogram kan dock tolkas som
ytterligare ett uttryck för (passivt) motstånd mot vårdnadslagstiftningens
potentiellt radikala effekter. Även om det inte kan tolkas som ett explicit,
medvetet motstånd, kan det tolkas som ett implicit och möjligen omedvetet
motstånd. Det kan handla om att man i centrala ansvariga instanser inte har
förstått (eller inte vill förstå) att implementering av intentioner i en lagstiftning som utmanar etablerade maktordningar som kön och ålder kan
behöva verkligt stöd. Utan en sådan förståelse - och stöd - är risken att
maktordningarna reproduceras, trots en radikal lagstiftning.

Att åstadkomma social förändring
Avsaknaden av ett centralt genomförandeprogram har, menar jag, försvårat
implementeringen av lagstiftarens intentioner vad gäller vårdnad, boende
och umgänge. En intressant forskningsuppgift vore att utveckla ett genomförandeprogram, välja ut ett antal familjerättsenheter där programmet testas
112

Vanliga motståndsstrategier såväl i Sverige som internationellt är att misstänkliggöra
mammor som försöker skydda sina barn från pappors våld. Fenomen som ”umgängessabotage” tillskrivs i stort sett enbart mammor (om umgängessabotage se Prop. 97/98:7, 61).
Mammor förstås också som att de ”manipulerar” barn som uttrycker att de är rädda och inte
vill träffa sin pappa. Beträffande de diskurser jag behandlar i avhandlingen, finns
umgängessaboterande och manipulerande mammor främst i familjerättsdiskursen medan
manipulerade barn finns i omsorgsdiskursen.
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och därefter utvärdera resultatet. I programmet kunde man lyfta fram frågor
av det slag som min studie belyser, som vikten av att undersöka i vilken fas i
en förändringsprocess en arbetsgrupp befinner sig samt gruppens läroinriktning. En central del av programmet skulle vara att skapa utrymme för
reflektion över praktik och diskurs samt över diskursers konsekvenser.
Samtidigt visar studien att det kan vara möjligt för arbetsgrupper inom
familjerättsverksamheten att börja tala med barn om pappas våld mot
mamma, trots bristen på stöd för implementeringen. Frågan är vad den typen
av lokala förändringar kan få för betydelse, sett i ett större perspektiv.
Intressant vore också att utröna betydelsen av lokala variationer på andra
nivåer än gruppnivå för radikalt lärande. Finns det till exempel specifika
omständigheter på kommunal nivå eller beträffande arbetsgruppens
förhållande till den domstol den får sina uppdrag från? I kapitel 8 tar jag upp
ett par sådana specifika omständigheter. För medlemmarna i grupp 3 verkar
impulser till förändring kunna komma från nya projekt i kommunen.
Verksamheter för våldsamma män och för barn som ”bevittnat” våld hade
just startat i kommunen. I grupp 2 tycks det vara reaktioner från tingsrätten
som sätter igång en förändringsprocess. Medlemmarna reflekterar under
intervjuerna över rättens begäran om kompletterande barnsamtal. Vilken
betydelse kan samtidiga förändringar i olika lokala institutioner få för mer
omfattande samhällsförändringar?
I genomgången av mina teoretiska utgångspunkter tar jag upp olika slags
praktiker, från reproduktiva över omformande till transformativa praktiker
(Hays 1994). Hays menar att det som först ser ut att vara en mindre
förändring, en justering, till slut kan leda till stora, mer omvälvande sociala
förändringar. Haavisto (2002) beskriver på liknande sätt implementering
som lärande, där lärandet består av just gradvisa förändringar i vardagsarbetet. Den vardagliga praktiken i till exempel en arbetsgrupp kan bidra till
förändring av större system. Haavistos exempel handlar om nya procedurregler inom det finska civilrättssystemet. När de nya reglerna börjar implementeras av domare kan det, enligt Haavisto, innebära en helt ny förståelse i
det finska samhället av vad juridik och rättvisa är och på sikt bidra till
omformande eller transformativ förändring av det juridiska systemet. De
procedurregler Haavisto studerar är regler om ökat klientdeltagande.
Haavisto talar inte om diskurser men jag menar att förändrade regler om ökat
klientdeltagande kan ses som byte av diskurs: en diskurs där klienten är
objekt för rätten byts ut mot en diskurs där klienten är en kompetent aktör.
Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att en objektifierande diskurs byts ut
mot en delaktighetsdiskurs om klienter. De nya praktiker som följer med nya
procedurregler förändrar därmed maktförhållandet mellan klienten och
rätten. Haavisto talar om att domarnas expertroll förändras till att bli en mer
jämlik relation med klienten (Haavisto 2002, 301).
Samtidigt, menar Haavisto, är de nya praktikernas förändringspotential
inte nödvändigtvis uppenbar för de domare som tillämpar de nya reglerna.
218

Istället kan de nya praktikerna ses som en ”trojansk häst” som tar sig in i
domstolssystemets kärna och förändrar det inifrån (Haavisto 2002, 304). På
samma sätt skulle jag vilja se praktiken att i vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar börja tala med barn om pappas våld mot mamma.
Praktikens potentiella radikala effekter på samhällets könsordning och
åldersordning är inte vad som driver utredarna. Deras agenda är att utföra sitt
uppdrag så som det formuleras i lagstiftning, förarbeten, Socialstyrelsens
allmänna råd och så vidare. Utredarna skulle därför kunna ses som ett slags
ofrivilligt radikala. Deras praktik får för dem oavsedda konsekvenser (jfr
Merton 1957, 105, 651).
Radikalt lärande i ett fåtal arbetsgrupper leder inte till radikala sociala
förändringar, men om implementeringsprocessen fortsätter och sprider sig
till fler familjerättsenheter i landet kan den leda till mer omfattande förändringar. I spridningsprocessen kan exempelvis familjerättssekreterarnas
professionalisering med egen yrkesförening tänkas vara till hjälp. Nya krav
kommer också att ställas på utbildningen av socionomer. 113 När praktiken att
tala med barn om pappas våld mot mamma blivit rutin och könsvåldsdiskursen tillsammans med omsorgs- och delaktighetsdiskurserna blivit
dominerande eller åtminstone framträdande bland familjerättssekreterare
(och domare i vårdnadstvister) kan det innebära en utmaning av köns- och
åldersordningar. Handlingsutrymmet för pappor kan minska medan det kan
öka för mammor och barn. Pappor kommer att synliggöras som ansvariga för
våldet och det kommer att kunna ställas krav på att pappor ska förändra sitt
beteende. Mammor och barn kan få ökade möjligheter till skydd och stöd (jfr
Eriksson, M. 2003, 328). Praktiken att tala med barn om pappas våld mot
mamma kan bli en omformande och kanske till och med en transformativ
praktik.
Det scenario som jag målar upp här är dock ingen given följd av de förändringar i lagstiftningen som avhandlingen handlar om. Jag har redan
nämnt att politikområden med anknytning till barn som upplevt pappas våld
mot mamma och frågor om vårdnad, boende och umgänge närmar sig varandra. Lagstiftningen beträffande utredningar om vårdnad, boende och
umgänge är endast potentiellt radikal. För att den radikala potentialen i
lagstiftningen ska implementeras och därmed användas till att utmana
maktordningar kan det krävas stöd på politisk nivå.

113
För teorier om spridningsprocesser se till exempel (ny)institutionalismen (Johansson 2006,
25-45).
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Summary:
Starting to talk to children about their father’s
violence against their mother. Radical learning
in work with custody, residence and contact
assessments.

In this thesis I study the degree of scope for children’s voices that is offered
children in court mandated investigations regarding child custody, residence
or contact. The focus is on children who have been exposed to their father’s
violence against their mother. The study concerns the practice of social
workers specialized in family law with focus on their conversations with
children where it is known or suspected that the father has been violent
against the mother. The study is limited to cases of violence in heterosexual
relationships where the man/father is the perpetrator. My aim is to study how
the legislators’ intentions concerning children’s participation in this area are
implemented in work groups. I also study the conditions for such an
implementation.
The background is the Swedish law regulating investigations in
connection with legal conflicts regarding child custody, residence or contact
(Parental Code, Chapter 6, 19§) (Föräldrabalken). According to the law, the
person conducting an investigation regarding child custody, residence or
contact shall, unless it is directly inappropriate, find out what the child’s
views are and present them to the court. The investigator shall also find out
if there has been any violence between the parents. The law does not
explicitly require the professionals to talk to the child about the violence.
However, the investigator is also to present the whole picture of the child’s
situation and in order to do so it seems reasonable to allow the child to talk
about his or her experiences of violence. Therefore my interpretation of the
legislators’ intentions is that the professional should talk to the child about
the violence in those cases where it is known or suspected that the father is
violent against the mother.
To study this aspect of family law practice I have conducted interviews
with work groups of social workers specialized in family law and asked
them to describe how they work with these children. I have also read reports
from investigations concerning these kinds of cases.
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Previous research shows that children have difficulties in making
themselves heard at all in family law conflicts (Dahlstrand 2004). In one
study (Eriksson, M. 2003) social workers specialized in family law said that
although they talk to the child in most cases in investigations regarding child
custody, contact or residence they more seldom talk to exposed children
about the violence as such. The visibility of violence in family law
investigations seems to depend on the social worker’s understanding of
violence. There is a decisive difference between those with a gender neutral
and those with a gendered frame of interpretation. Within the gender neutral
frame of interpretation violence is constructed as a conflict between gender
neutral, equal parties and the father’s violence to the mother is seen as less
relevant to the investigation. In the gendered frame this violence is understood as men’s violence to women and becomes decisive to methodology
and judgment concerning custody, residence and contact (Eriksson, M.
2003).
Eriksson establishes that the gender neutral frame of interpretation is the
one in line with the established construction of professionalism in family law
where (gender) neutrality and impartiality are important. Neither
professionals using a gender neutral frame of interpretation nor those using a
gendered frame of interpretation are inclined to pick up on the children’s
experiences of violence and to talk to the children about the father’s violence
(Eriksson, M. 2003). One assumption is that not only does the frame of
interpretation for violence matter, but so also does the perspective from
which the professional meets the child in his or her practice. Is the child first
and foremost seen as an object in need of protection and care or is she/he
seen as a competent acting subject with a right of expression? I take these
frames of interpretation as a point of departure in my study but I use the
concept of discourse instead (“formations of statements, notions and
thoughts that are linked in a specific way”) (Jacobsson 1997, 38).
I am interested in which understandings of violence and of children are
accessible and used at group level. This can be seen as a discursive
opportunity structure (Eriksson 2010a; Ferree 2003). I am also interested in
what characterises the organisation of the work groups. Are there patterns at
group level that facilitate or obstruct implementation of the legislators’
intentions? These patterns can be regarded as an organisational opportunity
structure.

The theoretical framework
In order to understand social change, I have chosen theories about the
relationship between agency and social structure as my point of departure, in
particular Giddens’ structuration theory (Giddens 1984) as interpreted and
developed by Connell (1987), Sewell (1992), Hays (1994) and Eriksson, M.
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(2003). Another influence is Leonard (2009), who has integrated
structuration theory with (the new) childhood sociology in her studies of
children's agency. Instead of seeing children as objects of adults’ care and
responsibility, as in traditional socialisation theory and development
psychology, children are regarded as competent agents in childhood
sociology. Leonard claims that children exercise agency but she underlines,
with a reference to Giddens, that children (like adults) are also influenced by
social structures over which we only have limited control. The daily actions
of children (and adults) influence these structures and the structures influence the actions (Leonard 2009, 115).
One concept used in the study is the concept of practice (Connell 1987)
and I differentiate between practice capable of creating or recreating social
structure and practice capable of reshaping but also transforming social
structure (Hays 1994). Other concepts are gender order (Connell 1987) and
age order (Krekula et al 2005; Närvänen and Näsman 2007). These concepts
refer to different relations of power in society. Additional central concepts
are discourse, discursive practice (Laclau & Mouffe 1985) and the effects of
discourse. People live with the effects of discursive conventions, effects
which may be both positive and negative experiences (Bacchi 1999).
Children, for example, live with the effects of the discourse applied when a
professional makes a risk assessment in the context of an investigation on
custody, residence and contact.
When it comes to learning I draw on theories of collective learning (for
example Lave and Wenger 1991). I am interested in collective learning in a
group which means developing common discourses and practices by means
of dialogue and reflection (Schein 1996).

Methodology and empirical material
The approach can be described as social constructionist and draws mainly on
group interviews with social workers specialized in family law. The material
also consists of reports from investigations regarding child custody, contact
or residence. The method was chosen because group interviews are particularly well suited for the researcher to gain an insight into the group
members’ understanding of their own work and also into the learning
processes which may be ongoing in the work group and during the
interviews (Eriksson 2004; cf. Alasuutari 1995).
Out of all family law units in Sweden four units were selected for the
study. The group interviews took place during the period of autumn 2005 to
autumn 2006. The groups consisted of four to six people and each group was
interviewed twice with an interval of two months between the two
interviews. Women are in the majority in all four groups. The typical
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interviewee is a middle aged woman from the majority ethnic group in
Sweden who has worked in the profession for a long time.
My method of analysis can be described as an oscillation back and forth
between the reading of the interview material and theoretical studies: a form
of abductive method.

Discourses
The discursive opportunity structure is analysed in the first empirical part of
the thesis. The questions posed are: What discourses about children and
about intimate partner violence are accessible to the professionals - and how
are they expressed when they talk about their conversations with children in
investigations regarding child custody, contact or residence in cases where
the children have witnessed their father’s violence to their mother? Which of
the discourses regarding violence and regarding children can be traced in the
assessments made about what is in the best interest of the child?
To identify the discourses I lean on earlier research. The discourses in
question are the following: gender violence discourse, child protection
discourse, therapeutic discourse and family law discourse as well as the
child discourses: the care discourse and the participation discourse
(Eriksson, M. 2003; 2007; Eriksson & Näsman 2008b).
My starting point is that it is of importance which discourse is actualised
when the professional interprets and handles cases where there is violence.
Different discourses mean different consequences for practice. The
implementation of the legislators’ intentions in the area of custody, residence
and contact means that the family law discourse is challenged by other
discourses about violence and children in which established relations of
power like the gender order and the age order are challenged.
The conclusion is that both the care and participation discourses and
combinations thereof are present when the interviewees talk about their
conversations with children. The care discourse seems to be the main
obstacle to involving children in the investigation, but it can at the same time
facilitate the participation of the child since that participation can contribute
to a confirmation and validation of exposed to violence situation (cf.
Eriksson & Näsman 2007; 2008b).
All the discourses on violence in intimate relations that I discuss are
expressed in the material. They are more or less accessible to the
professionals while the family law discourse appears to be the most easily
accessible and is the dominating one. When it comes to the gender violence
discourse there are traces in the material of both an understanding of
violence as men’s violence to women and as fathers’ violence to mothers (cf.
Eriksson, M. 2003). I have also discussed the effects of the various
discourses on the possibilities of creating a safe and protected situation for
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the mother and child during the investigation. When the family law
discourse is used the violence tends to become invisible and as a
consequence both mother and child can be at risk. The use of the child
protection discourse as well as the therapeutic discourse seems to contribute
to the protection of the child while the family law discourse does not, unless
the child shows fear. Looking at the material as a whole the therapeutic
discourse is something the interviewees try to distance themselves from, for
example by saying that their task is to “investigate” not to “treat”.
The language used by the interviewees can sometimes be gender neutral
although they talk about a practice that can be understood as gendered. This
can be interpreted as a rhetorical strategy to present themselves as professional. It could also be an indication of difficulties in changing from a
family law discourse to a gender violence discourse.

Learning
The group level – the organisational opportunity structure – is analysed in
the second empirical part. The questions posed here are: What is
characteristic for the work groups in their patterns of interaction and
structure? What do the learning processes look like? I regard the shift of
discourses as learning and transformation processes and what I study is
collective learning at work group level. This also applies to the
implementation of the legislators’ intentions concerning investigations
regarding child custody, residence or contact where there is violence
involved. My interpretation of the legislators’ intentions concerning the
exposed child’s participation in such investigations is that it may challenge
established adult-child power relations. Furthermore, in cases where the
child has experienced the father’s violence to the mother the gendered
violence is to be seen as such and to be weighed in the assessment of what is
best for the child. Such a practice may question and make visible the power
relation father-mother, not only man-woman. From the perspective of the
child, men’s violence to women is about fathers’ violence to mothers. I call
this kind of learning which challenges established relations of power, such as
age and gender orders, Radical Learning. Are there patterns at group level
which facilitate or obstruct this kind of learning?
The tools I use in my analysis of group structure are partly derived from
Goffman’s ”performance team” (Goffman 1959) and for analysis of learning
processes I use a model for change in various stages, the so called
transtheoretical model (Prochaska and Norcross 2001). The latter model
describes collective change in five stages: “pre-contemplation”,
"contemplation”, ”preparation”, ”action” and ”maintenance”. The basic
assumption is that problem awareness is essential to get a transformation
process going. Once the problem is visible a phase of reflection and thought
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about how to make one’s practice better may follow. The next step is
readiness to change. It is not until the fourth step that action is taken, which
is actual realisation of the change. The fifth step is maintenance of the
accomplished change (Prochaska and Norcross 2001).
The analysis shows that there are different patterns in the four groups.
They seem to have different group structures and different directions in
learning and to be at different stages of a learning process.
The members of Group 1 appear to be at the pre-contemplation stage.
They do not show problem awareness when it comes to talking to the child
about the father’s violence to the mother but seem to be deeply rooted in the
family law discourse. They do not see any need for change and are on the
contrary keen to show researchers how the family law work is done. I
characterise Group 1 as homogenous, equal and with no leadership. My
interpretation is that the homogeneity and absence of an active leadership in
this case is obstructing a learning process where they would start talking to
children about their father’s violence to their mother. This pattern is
described in earlier research, i.e. homogenous groups lack the capacity of
engaging in change orientated learning beyond given limits because of their
consensus and conservative “group thinking” (Ellström 2004; Janis 1982).
The members of Group 2 appear to be at the contemplation stage. They
have reached problem awareness and are discontented with their practice
when it comes to talking to children about violence. Here the child
protection discourse is obviously present as well as the family law discourse.
I characterise Group 2 as homogenous, hierarchical (hierarchy of speech) but
with no leadership. Here as well, factors like the relative homogeneity and
absence of an active leadership prevent a learning process where they could
start to talk to children about their father’s violence to their mother. The
reason why this group can be placed at the contemplation stage and has
reached problem awareness could be external pressure but also greater
discursive diversity than in Group 1.
Group 3 is characterised as heterogeneous. There is a tendency to
marginalize a new member in the group and there is no active leadership.
My interpretation is that part of the group is at the maintenance stage while
one member, the new and marginalised person, is at the contemplation stage.
In this group all the afore-mentioned discourses can be traced and it is
difficult to say whether any discourse is more dominant than another. There
are indications that they use the gender violence discourse and also of a
change of this discourse towards discussing fathers’ violence to mothers but
this is not integrated in the group. There is no apparent strategy for
systematic change of method and the use of the gender violence discourse
where the child is regarded as exposed to violence might depend more on the
local context where recent activities directed to children having witnessed
violence have started. With an active leader and a different approach to
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newcomers this group could possibly become a group where all the members
moved on to the action stage.
My interpretation of Group 4 is that the members are at the preparation
stage. They clearly show problem awareness and propose ways of making
their practice better when talking to the child about the father’s violence to
the mother. I characterise Group 4 as homogenous, hierarchical and with a
consultative leadership. At the same time this group is where the members
most clearly show that they are involved in a process of change and learning.
This may be surprising as it is usually heterogeneity and equality which is
associated with readiness to change according to earlier research. One
explanation could, of course, be that it is only in this group that we find a
proper leadership which is clearly consultative. The leader is in this case also
a person who works towards learning and development in the area of
children exposed to the father’s violence against the mother. Another explanation could be the history of the group. The members have previously
been engaged in learning about violence to women. Group 4 is one of
several family law units in Sweden which have striven to develop their
methods by paying more attention to men's violence to women. One result of
that effort might be a tighter and more united group. Important to mention is
that this previous learning process included challenging established
discourses and work methods. This may have strengthened group cohesion
even further. In this case homogeneity could then be seen as a result of a
process of change.
However, judging by Group 4 it does not seem to be sufficient to have
integrated a gender violence discourse to start talking to children about their
father’s violence to their mother. In order to do that an activation of a
discourse is required which not only points to men’s violence but also to
fathers’ violence. Furthermore, a combination of the care and participation
discourses is needed so that the child is seen, not only as exposed and
vulnerable, but also as an agent with a right to make herself/himself heard
both in the general process of investigation and concerning the violence.
So, is it then possible for a professional work group to learn to talk to the
child about the father’s violence to the mother without a special
implementation program? My answer is, yes, it is possible. The members of
Group 4 have shown this. They are at the stage where they are prepared to
talk to the child about the father’s violence to the mother.

When learning is about challenging orders of power
Research on learning in organisations and research on learning at work has
extensively covered learning within existing frameworks and learning which
changes the way of understanding and challenges professional norms.
However, research has not to the same extent covered the kind of learning
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where established power relations like gender order and age order are
challenged. To find literature about this kind of learning I have turned to
research in areas like radical adult learning and research on questioning or
undoing privilege (Jesson and Newman 2004; Pease 2010).
I believe that the study of radical learning would enrich research on
organisation and learning and on learning at work. On the whole, research on
organisation and learning as well as implementation research should focus
more on what it is that is learned. Does it imply challenging an established
relation of power, and if so, which?
In literature on organisations, reproductive learning is associated with
homogeneity and group thinking while development orientated learning is
associated with heterogeneity (Ellström 2004). In my study, however, the
most development orientated group is also the most homogenous and united
group. I present various possible explanations to why this is the case. One
possibility is that radical learning is stimulated by other factors than
development orientated learning. To feel safe and be in consensus are
probably important factors for radical learning. It is also important to
consider at which stage of the learning process the group finds itself. In the
pre-contemplation stage where no problem awareness has developed,
homogeneity and consensus are probably obstacles to development
orientated learning while that does not have to be the case later on in the
process.
In this study I also discuss other kinds of obstacles and resistance in
learning processes regarding talking to children about the fathers’ violence
to the mother. I suggest that there may be resistance to being a “traitor”. I
draw on Bailey’s concept “traitorous identities” (Bailey 1998) where
learning to be a traitor is a process of learning to see the world through the
eyes of the oppressed. Some of the informants talk about “adult loyalty” as
an obstacle to talking with a child about the violence and I interpret this as a
resistance to becoming an “adult traitor”.
I also claim that there is a passive resistance at the political level to
implementing the legislators’ intentions concerning investigations regarding
child custody, residence or contact in cases with violence. This resistance is
manifested in the lack of an implementation program in order to facilitate
implementation at the local level, in the work group.
My study shows, however, that it is possible to learn to talk to children
about the fathers’ violence to the mother without an implementation program. Important parts of the learning process are dialogue and reflection in
the group. A process of collective reflection can make different discourses
visible to the group members and might lead to a shift in discourse and a
change in work methods.
Previous research on organisation and learning in work groups has
focused on what is learned by differentiating between reproductive and
development orientated learning. Meanwhile, on the question of the kind of
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learning at work which reaches beyond existing organisational and/or
professional frames, i.e. radical learning, much remains to be done as this
does not appear to have been an object of study so far.

To bring about social change
A few work groups engaged in radical learning do not bring about any
radical social changes but if the implementation process keeps going forwards and spreads to other family law units in the country it could lead to
changes on a larger scale. Once the practice of talking to children about the
father’s violence to the mother has become a routine practice and the gender
violence discourse together with the care and participation discourses have
become dominating, or at least important, discourses among social workers
specialised in family law (and judges in custody cases), then this would
create a challenge to age and gender orders. The space of manoeuvre for
fathers would then be reduced while it would grow for mothers and children.
It would be easier for mothers and children to obtain protection and support.
The practice of talking to children about fathers’ violence to mothers can be
a transformative practice.
However, the scenario I present here is no automatic consequence of the
changes in the legislation studied in this work as the law regulating
investigations regarding child custody, residence or contact is radical only in
potential. In order to realise that radical potential and use it to challenge
established power relations, support is needed at the political level.
This thesis is part of a larger research project entitled “Children whose father is
violent to the mother encounter the Family Law: Vulnerable children as social actors
in investigations regarding custody, residence or contact”. The project was funded
by the Swedish Crime Victim Fund and the Swedish Council for Working Life and
Social Research (FAS) and was finished in 2007. In addition to the author, the
research team has consisted of Maria Eriksson (project leader) and Elisabet Näsman,
both at the Department of Sociology, Uppsala University, and Jeanette Sundhall at
the Department of Gender Studies, University of Gothenburg.
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Bilaga 1.

Intervjuguide – intervju nr. 1
Introduktion
Vi ska samtala om era barnsamtal och era möten med barn i samband med
utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Det handlar om utredningar
där ni vet om eller det finns misstankar om pappas våld mot mamma eller
hot om våld. Det jag är främst intresserad av är således era samtal och möten
med barn som bevittnat pappas våld mot mamma. Och då undrar jag hur gör
ni?

Teman
1. Samtalet med barnet – barnet som vittne till våld
Syftet med barnsamtalet?
Beskriv hur ni samtalar med barnet.
Vad brukar samtalet handla om?
Beskriv hur ni samtalar med barnet när ni vet att det förekommer våld.
Hur tar ni upp våldet?
Hur fångar ni upp barns upplevelser av våld, barns utsatthet, barns rädsla?
Barnets säkerhet?
Hur lång tid brukar ett samtal ta?
Hur många samtal?
Hur avslutas samtalet?
Om barnet inte vill samtala/inte kan?
2. Utredningsprocessen
Hur identifieras ärenden med våld?
Systematisk metod?
Hur hanteras processen när det framkommer att pappa använder våld mot
mamma?
3. När kommer barnsamtalet in i processen?
Hur sker valet att ha samtal med barnet och inte ha samtal? Uppfattar ni
att det finns ett val?
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Finns det gränser för barns delaktighet?
Hur lång tid tar utredningsprocessen? Vad händer med mamman och det
utsatta barnet under tiden? (skydd, säkerhetsåtgärder, stöd?)
4. Mötet med barnet
Beskriv mötet med barnet
Hur förbereds barnet?
Beskriv hembesöket
Praktiska arrangemang på kontoret?
Vilken information får barnet om syftet med mötet, hur mötet ska gå till
och om hur informationen ska användas?
Vad tycker ni är det viktigaste att tänka på vid bemötandet av barnet?
5. Hinder och möjligheter för barnsamtal
Vad uppfattar ni som hinder/möjligheter för att ha samtal med barnet?
Vilka är svårigheterna/möjligheterna med barnsamtal när det finns våld?
Vad är den största svårigheten?
Hur ska ett bra barnsamtal vara? Kriterier? Vem avgör?
Vad hindrar/ vad främjar ett bra samtal?
6. Uppföljning av samtalet med barnet
Har ni uppföljning av samtalet med barnet?
Vad handlar uppföljningssamtalet om?
Hur hanteras anmälningsplikten?
Hur hanteras den vid fysiskt våld, sexuella övergrepp, vittne till våld?
7. Hur används samtalet?
Hur hanteras den information barnet gett i samtalet?
Hur dokumenteras barnets utsagor?
Hur används de i analysen?
Hur avgörs vilken vikt som läggs vid barnets
roll/röst/berättelse?
Vad är svårt och vad är lätt?
8. Avslutande runda nr 1.
Reflektera över samtalet.
Brukar ni samtala på detta sätt?
Brukar dessa frågor vara uppe på agendan?
Är det något vi talat om idag som inte har varit uppe på agendan hos er
tidigare?
Är det något ni fått veta idag av era kollegor som ni inte visste tidigare
angående handläggningsrutiner, arbetssätt t ex.?
Hur har det varit att bli intervjuad i grupp?
250

Intervjuguide – intervju nr. 2.
Teman
1. Barnsamtalet
Barnrummet – hur ser platsen för barnsamtalet ut?
”Verktyg” i barnsamtalet?
2. Samtal om av informanterna utvalda utredningar
Hur sker ”översättningen” från barnsamtalet till rapporttext?
Vad av det som barnet säger kommer in i texten? Barnets röst i texten?
Hur och var kommer våldet in i texten?
Texten och rätten.
3. Riskbedömningar
Hur skulle en riskbedömning kunna se ut?
Reflektioner över ett förslag från Metell och Lyckner till hållpunkter vid
riskbedömning vid beslut om umgänge (Eriksson, M. 2001, 125).
(Intervjuaren delar ut en lista med punkter till samtliga intervjudeltagare.)
4. Barnets bästa?
Sammanfattning och förslag i rapporten
5. Utredarrollen
Hur ser ni på er roll som utredare?
Hur stort handlingsutrymme uppfattar ni att den enskilde handläggaren har?
Hur ska en bra utredning gå till? Vilka är kriterierna? Vem avgör om det
är en bra utredning?
Vad hindrar/vad främjar en bra utredning?
Vad är en bra utredningstext? Kriterier? Vem avgör? Feedback från rätten?
6. Samarbete
Samarbete inom socialtjänsten och med andra organisationer?
7. Utveckling av barnsamtal
Hur kan barnsamtal, när det förekommer våld, utvecklas?
Barns delaktighet i utredningsprocessen?
Finns utrymme för att öka delaktigheten?
Risker och möjligheter för barn med ökad delaktighet?
Vad vore den viktigaste/främsta förbättringen?
8. Avslutande runda nr. 2 (samma frågor som i runda nr 1, se ovan).
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Bilaga 2.

Kriterier för urval av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
Alla utredningar där det finns uppgifter om eller misstankar om att
pappan/manlig partner använt våld mot mamman och där man genomfört
barnsamtal och/eller hembesök.
Tidsperiod
Avslutade vårdnads- boende- umgängesutredningar under hela år 2004
fram till 31 juni 2005 (för de intervjuer som gjordes 2006 gällde hela år
2005 fram till 31 mars 2006).
Våld
Utredningar där det förekommer uppgifter eller misstankar om våld
och/eller hot om våld, såväl fysiskt och sexuellt som psykiskt.
Barnsamtal
Utredningar där det framkommer att barnsamtal genomförts.
Det kan även gälla att man enbart gjort hembesök och då träffat mindre
barn. Det krävs att det varit ett möte med barnet och att barnet varit
tillräckligt gammalt för att kunna interagera (åldersgräns ca 2 år).
Gränsfall – osäkerhet
Om det finns tveksamhet till om en utredning ska tas med följs principen
att hellre inkludera än att välja bort.
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