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Sammanfattning  
 

Barn som upplever våld inom familjen tvingas leva i ett otryggt hem där de blir utelämnade och 

skyddslösa. Som ett resultat av det upplevda våldet riskerar barnet att utveckla långvariga och 

allvarliga psykiska svårigheter. Samhället har ett ansvar att ingripa till stöd och skydd för barnet 

i de fall barnets vårdnadshavare inte förmår att sörja för barnets grundläggande behov. Studiens 

syfte var att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten arbetar med familjer där barnen 

upplever våld i hemmet. Frågeställningarna berörde hur socialsekreterare bedömer barns 

reaktioner på våld, barns behov av stöd och hjälp samt samverkan kring barn som upplever 

våld. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer som genomfördes med stöd av en 

tematiserad intervjuguide. Intervjupersonernas befattning var socialsekreterare i en utvald 

kommun i Sverige som i sitt arbete utreder barn och våld. Intervjumaterialet analyserades med 

hjälp av de teoretiska begreppen handlingsutrymme, kunskaper, makt och samverkan. 

Resultatet visade att barns reaktioner och behov varierar, men det fastställs att alla våldsutsatta 

barn i någon mån är i behov av stöd och hjälp. Socialsekreterarna betonade vikten av ett lugnt 

och respektfullt bemötande, helhetsperspektiv och välfungerande samverkan i mötet med barn 

och familj.  

 

 

Nyckelord: socialt arbete, socialarbetare, samverkan, barn som upplever våld, barns behov, 

barns reaktioner 
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Abstract 

  
Children who experience violence within the family are forced to live in an insecure home. 

Because of the violence, the child is at risk of developing long-term and severe mental 

difficulties. Society has a responsibility to intervene in support and protection of the child in 

cases where the parents are unable to provide for the child's basic needs. The purpose of the 

study was to investigate how social workers in social services work with families where the 

children experience violence at home. The questions concerned how social workers assess 

children's reactions to violence, children's need for support and assistance, and cooperation. The 

study is based on four semistructured interviews conducted based on a themed interview guide. 

Interviewers' positions were social workers in a selected municipality in Sweden who in their 

work investigated children and violence. Interview material was analysed using the theoretical 

concepts of flexibility, knowledge, power and cooperation.  The results showed that children's 

reactions and needs vary, but it is determined that all children in any way need support and 

assistance. The social workers emphasize the importance of a calm and respectful approach, 

overall perspective and well-functioning cooperation in the meeting with children and family. 

 

 

Keyword: social work, social workers, cooperation, children experiencing violence, children's 

needs, children's reactions 
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1.Inledning 
 

I detta avsnitt kommer läsaren att introduceras till ämnet barn som upplever våld i familjen. 

Problemformuleringen ringar in ämnet och ger riktning åt studien. Därefter görs en redogörelse 

av studiens syfte och frågeställningar samt att ämnets relevans för det sociala arbetet kommer 

att diskuteras. Slutligen definieras de begrepp som är centrala för studien. Begreppsdefinitionen 

syftar till att skapa förståelse hos läsaren samt tydliggör hur begreppen ska förstås i relation till 

föreliggande studie.  

1.1 Problemområde 
 

Sverige är ett land i vilket de flesta barn lever under goda uppväxtförhållanden. Den största 

tryggheten för dessa barn återfinns i hemmet tillsammans med föräldrarna. Gemensamt för alla 

barn är att de är i behov av omvårdnad och omsorg. Barn behöver trygghet, skydd, kärlek samt 

nära, varaktiga relationer till vuxna som vill dem väl (Bris, u.å.). För många barn ser 

verkligheten annorlunda ut. Uppskattningsvis lever 150 000 barn i Sverige i hem där våld är 

förekommande (Socialstyrelsen, 2016). I Allmänna Barnhusets nationella kartläggning från 

2016 om våld mot barn i Sverige framkom att 14 procent av barnen i kartläggningen har upplevt 

fysiskt eller psykiskt våld som riktas från den ena föräldern till den andra föräldern under 

uppväxten (Jernbro & Janson, 2016). I hem där det förekommer våld mellan vuxna är risken tio 

gånger större att barnet också ska bli slaget jämfört med hem fritt från våld mellan vuxna 

(Överlien, 2012).  

 

Barn som upplever våld i hemmet har varit ett problemområde som uppmärksammats sedan 

länge. I en statlig utredning från 2001 fastslogs att bevittnandet av våld i hemmet liksom att 

leva i en miljö där våld eller hot om våld förekommer är att betrakta som psykisk misshandel. 

I utredningen redogjordes för att dessa barn inte fick tillräckligt med adekvat stöd och hjälp 

från samhället och vikten av samordnat stöd poängterades (SOU 2001:72). Under senare år har 

forskare och praktiker allt mer belyst betydelsen av samverkan kring de utsatta barnen. Det har 

bland annat resulterat i att det år 2013 tillkom en anmälningsskyldighet som avser 

yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga och som misstänker att 

det förekommer våld i hemmet (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Det är svårt att fastställa den verkliga omfattningen av barns utsatthet. Av den anledningen är 

det troligt att det råder ett stort mörkertal av barn som upplever våld i hemmet. Mattsson (2017) 

menade att det kan bero på att socialtjänsten emellanåt inte får kännedom om våldet och att 

våldet inte polisanmäls. Socialstyrelsen (2016) beskrev att vardagen för barn som upplever våld 

i hemmet ofta präglas av bristande öppenhet i familjen, barnen håller oftast det upplevda våldet 

inom sig utan att det syns utåt. Det kan göra det svårt för omgivningen att upptäcka att barnet 

är utsatt för våld. Varför barn sällan berättar om det upplevda våldet kan bero på skam och 

skuld, rädsla samt lojalitet gentemot sina föräldrar. Det kan därmed finnas en risk att tystnaden 

från dessa barn leder till att deras utsatthet inte uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2016). Av 

intervjustudier som publicerats av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) framgick att 

barnets tystnad kan vara en följd av krav från föräldrarna eller en strategi hos barnen för att 

hantera vardagen. NCK beskrev att tystnad är den vanligaste reaktionen hos barn som upplever 

våld i nära relation vilket bidrar till att våldet osynliggörs. Tystnaden begränsar barnets förmåga 

att tolka, förstå och bearbeta våldet (NCK, u.å). 
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Enligt Bris (u.å) är det skadligt för barn att uppleva våld, i synnerhet om barnets ena förälder är 

den förövare som utövar våld mot den andra föräldern. Våldet skadar barnet eftersom det är 

skrämmande och fråntar barnets primära trygghet. Det är vanligt att barnen bär på en rädsla för 

att den våldsutsatta föräldern ska dö eller att barnet skuldbelägger sig själv. Ofta mister det 

utsatta barnet tillit även till andra vuxna personer och hos barnet kan känslor av ensamhet och 

utanförskap uppstå till följd av den bristande öppenheten i och kring familjen (Bris, u.å). 

Socialstyrelsen (2016) beskrev att barn som lever i hem där våld riktas mot en förälder riskerar 

att utveckla psykisk ohälsa i form av depression, ångest, koncentrationssvårigheter, 

självdestruktivitet, aggressivitet och andra liknande destruktiva beteenden. Upprepande våld 

och hot mot den ena föräldern ökar också risken för att barnet utvecklar posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Våldet kan också orsaka psykosomatiska sjukdomar, sömnsvårigheter, 

magont och huvudvärk hos barnet (Socialstyrelsen, 2016).  

1.2 Problemformulering 
 

Utifrån vad tidigare forskning visar är våld mot barn således ett allvarligt samhällsproblem. 

Den forskning som har genomförts vad gäller barn som upplever våld i hemmet har utvecklats 

de senaste åren och antalet böcker, studier och artiklar som publicerats inom ämnet har blivit 

många fler, menade Överlien (2012). De flesta forskare är eniga om att barn som tvingas 

uppleva våld i hemmet kan komma att lida av allvarliga och långvariga psykiska svårigheter. 

Det finns en stor variation i hur det enskilda barnet reagerar på våldet och sin livssituation 

(Överlien, 2012). Barn som växer upp i hem där den ena föräldern riktar våld mot den andra är 

försvarslösa och utelämnade. Den romantiserade bilden av det trygga hemmet blir istället en 

plats där allvarliga och ibland livshotande situationer uppstår (Hindberg, 2009). Trots att ämnet 

har uppmärksammats är mörkertalet fortsatt stort och det kan finnas ett behov av vidare 

forskning för att nå säkrare uppgifter om mörkertalet. Behovet av vidare forskning kring barn 

som upplever våld i hemmet kan tyda på att problemet är mer omfattande än det forskare i 

nuläget vet. 

 

Om professionella inte ingriper till våldsutsatta barns skydd och stöd, trots misstanke eller 

vetskap om våld, blir problemet fortsatt osynliggjort. För att barnet ska få korrekt stöd och hjälp 

krävs ett gemensamt ansvar från samhället. Samverkan mellan myndigheter ska antas bidra till 

en förbättrad helhetssyn på barnets situation genom behållning av professionell kunskap och 

olika organisationers resurser (Johansson, 2018). Barn som upplever våld i hemmet är i behov 

av stöd och hjälp, samtidigt som de är utsatta för brott. Johansson (2018) skrev att det i sådana 

ärenden därför sker två parallella utredningar, en social- och en straffrättslig utredning. I båda 

fallen finns behov av samverkan mellan socialtjänst och rättsväsendet. Samtidigt menade 

Johansson (2018) att det finns svårigheter i att bevara och överskrida professionella och 

organisatoriska gränser, och att det därför är tvivelaktigt att samverkan alla gånger resulterar i 

en förbättrad helhetssyn på barnets livssituation. Vi menar att det genom socialsekreterares 

erfarenheter om barn och våld kan nås en större kunskap om barn som upplever våld i hemmet. 

Denna kunskap anser vi kan bidra till att utvidga forskningsfältet för att få en övergripande och 

mer nyanserad bild över problemområdet. Utifrån ovanstående är det motiverat att genomföra 

en studie för att undersöka hur socialsekreterare i en kommun arbetar med och samverkar kring 

barn som upplever våld i familjen.  

1.3 Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka en grupp socialsekreterare som arbetar med 

familjer i vilka våld förekommer. Uttryckt på annat sätt kan det övergripande syftet beskrivas 
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som att undersöka hur socialsekreterare beaktar barnperspektivet när de möter barn som upplevt 

våld. Vidare syftar studien till att få förståelse för socialsekreterarnas bedömning av hur 

samverkan med andra professioner fungerar avseende barn som upplever våld i familjen. Syftet 

genererar följande frågeställningar:  

1.4 Frågeställningar  
 

• Hur bedömer socialsekreterarna barns reaktioner av det våld som förekommer i 

familjen? 

 

• Hur bedömer socialsekreterarna barns behov av stöd och hjälp med utgångspunkt från 

kontakterna med familjen?  

 

• Hur uppfattar socialsekreterarna att samverkan med andra professioner fungerar? 

1.5 Relevans för socialt arbete 
 

Ämnet har relevans för socialt arbete då socialnämnden har ett ansvar för kommunens invånare 

och särskilt barn och unga, vilket regleras av Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 5 kap. 1 §. 

Socialnämnden ansvarar för att tillgodose barnets behov av stöd och skydd om barnets 

vårdnadshavare inte förmår att sörja för barnets välbefinnande. Bestämmelsen fastslår att alla 

barn och unga har rätt att växa upp och utvecklas under goda livsvillkor. Studien har ytterligare 

relevans till det sociala arbetet då barnets utsatthet kan vara problematisk att upptäcka. Med 

denna studie vill vi undersöka hur socialsekreterarna bedömer barns behov av stöd och hjälp 

samt vilka svårigheter som kan komma att uppstå i deras arbete med barn som upplever våld.  

1.6 Definitioner av studiens begrepp 
 

1.6.1 Socialsekreterare 

Socialsekreterare är representanter för socialtjänsten som organisation och arbetar 

myndighetsutövande. Socialtjänsten är en människobehandlande organisation och yrket 

betraktas i och med detta som socialt arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Enligt 

Cree (2003, s.15, refererad i Svensson, et. al, 2008) beskrivs socialarbetare med en enkel 

definition ”... Att vara socialarbetare innebär att kommunicera, bedöma, stärka människor, 

hjälpa människor, ge service, samarbeta, leda förändringsprocesser- men också att leva och 

arbeta under stress...”. I studien kommer de socialsekreterare som deltagit i studien vidare att i 

likhet med ovan nämnda definition att benämnas som socialarbetare, för att göra studien mer 

internationellt gångbar.  

 

1.6.2 Barn och familj 

Med barn avses i denna studie alla personer i samhället som är under 18 år vilket framgår av 

barnkonventionen 1 kap ”Ett barn är varje människa under 18 år”. Med familj menas närstående 

till barnet som bor tillsammans i gemensamt hushåll.  

 

1.6.3 Våld i familjen 

Med våld i familjen avses i föreliggande studie den ena förälderns våld mot den andra föräldern 

i hemmet, oavsett kön. Därmed innefattas inte det våld som en förälder riktar direkt mot barnet, 

det vill säga fysiskt våld. Inom denna studie används även våld i hemmet synonymt med 

definitionen ovan.  
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1.6.4 Upplevt våld 

Det finns olika begrepp som används i forskning för att beskriva barnets våldsupplevelser. 

Tidigare användes begreppet bevittna våld vilket senare har ersatts av begreppet upplevt våld. 

Begreppet upplevt våld innefattar fler dimensioner än bevittnande. Det lägger vikt vid barnets 

förståelse av våldet: att barnet är aktivt och upplever våldet genom sina sinnen. Begreppet är 

likaledes ett försök att lyfta fram barnet som subjekt (Överlien, 2012). I föreliggande studie 

kommer vi att använda begreppet barn som upplever våld i hemmet alternativt barn som 

upplever våld i familjen i enlighet med socialstyrelsens definition. Socialstyrelsen (u.å) 

definierar upplevt våld som att barnet hör, ser eller förstår att våld pågår. Barnet kan uppleva 

våld direkt, genom att exempelvis se det utövas, eller indirekt, genom att exempelvis höra eller 

förstå att våld pågår. Det kan innebära att barnet kan läsa av situationer hemma och se 

konsekvenser i form av känslouttryck. Barnet kan också i form av skador förstå att våld ägt rum 

(Socialstyrelsen, u.å). Barn som upplever våld innefattar således alla barn som upplever 

psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och finansiellt våld som den ena föräldern utsatt den andra 

föräldern för. Förälder kan komma att användas synonymt med omsorgsperson och 

vårdnadshavare.  
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2. Lagstiftning  
 

I det här avsnittet presenteras viktiga lagar och föreskrifter som socialsekreterare och övriga 

myndighetsutövare i Sverige har att tillämpa i arbetet med barn som upplever våld i hemmet. I 

föreliggande studie kommer vi inte att kunna redogöra för samtliga lagar och föreskrifter, utan 

några utvalda.  

2.1 Lagstiftning till skydd för barn och unga 
 

Barns rättigheter och behov ska till det yttersta tillgodoses av barnets vårdnadshavare, vilket 

stadgas i Föräldrabalken, FB (1949:381). Barn har bland annat rätt till omvårdnad, trygghet och 

god uppfostran samt att respekteras för sin person och inte utsättas för kränkande behandling 

(6 kap. 1 § FB). Vårdnadshavaren ska tillgodose barnets behov och ge tillsyn med hänsyn till 

barnets ålder och utveckling (6 kap. 2 § FB). Om föräldrar brister i sin förmåga att tillgodose 

barnets grundläggande rättigheter och behov har samhället ansvar för att stödja och skydda 

barnet. Det är kommunens socialnämnd som ansvarar för att ge både barnet och föräldern hjälp 

om det inte kan tillgodoses på annat håll (2 kap. 1 § SoL; Socialstyrelsen, 2015). Grundläggande 

för socialtjänstens verksamhet är att den bygger på självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 

1 § SoL). Det är inte möjligt att med stöd av SoL besluta om insatser mot den enskildes vilja, 

den enskilde har alltid möjlighet att ta emot eller att inte ta emot stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 

2015).  Om det däremot föreligger behov av stöd och hjälp för barnet och föräldrar inte 

samtycker, kan socialnämnden besluta om vård mot föräldrarnas och/eller barnets vilja med 

stöd av lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52).  

 

Socialnämndens särskilda ansvar för barns utveckling tydliggörs i 5 kap. 1 § SoL. I 

bestämmelsen föreskrivs bland annat att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer 

upp under goda förhållanden och utvecklas gynnsamt, sörja för att barn vars utveckling hindras 

får tillgång till stöd och skydd samt att arbeta förebyggande och uppsökande med syfte att 

förhindra att barn far illa (5 kap. 1 § SoL). Socialnämnden har utöver denna allmänna 

bestämmelse även särskilt ansvar för barn som bevittnat våld. I 5 kap. 11 § fjärde stycket SoL 

framhålls att socialnämnden ska beakta att barn som bevittnat våld mot eller av någon 

närstående är brottsoffer och är berättigade stöd och hjälp.  

 

När uppgifter om våld eller andra missförhållanden kommer till socialnämndens kännedom 

genom ansökan, anmälan eller på annat sätt ska de inleda utredning (11 kap. 1 § SoL). För att 

socialnämnden ska kunna fullfölja ansvaret för barn som bevittnar våld eller på annat sätt far 

illa behöver missförhållandena komma till nämndens kännedom. Myndigheter och 

yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga har en lagstadgad skyldighet att anmäla 

när de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, vilket föreskrivs i 14 kap. 1 § SoL. 

Detta gäller myndigheter inom hälso- och sjukvård, psykiatrin, socialtjänst, kriminalvård, polis 

samt andra verksamma som fullgör uppgifter om barn och ungdomar. När barn far illa eller 

riskerar att fara illa har socialnämnden en skyldighet att samverka med andra samhällsorgan, 

detta enligt 5 kap. 1 a § SoL. Socialstyrelsen (2015) skriver att professionernas olika kunskaper 

som framkommer vid samverkan mellan verksamheter kan bidra till en helhetsbedömning av 

barnets behov av stöd och hjälp. Samverkan kan också innebära att verksamheternas olika 

resurser resulterar i en eller flera samlade insatser för barnet (Socialstyrelsen, 2015).  
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2.2 Barnperspektiv 
 

Den svenska lagstiftningen ska överensstämma med Förenta Nationernas (FN) konvention om 

barnets rättigheter, barnkonventionen. Konventionen fastställer barnets mänskliga rättigheter. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att konventionen har ett tydligt barnrättsperspektiv, vilket 

innebär att barnet är i fokus vid beslut eller åtgärder som angår barnet. Barn ska betraktas som 

fullvärdiga medborgare och behandlas på ett respektfullt och hänsynsfullt sätt. Attityder, 

kunskaper och metoder i arbete med barnen ska ha ett tydligt barnperspektiv (Socialstyrelsen, 

2015). Barnkonventionen är ratificerad, vilket betyder att Sverige har förbundit sig till att följa 

den. En majoritet i den svenska riksdagen har beslutat att barnkonventionen från och med år 

2020 ska gälla som lag (Regeringen, 2018). I 1 kap. 2 § SoL fastslås att barnets bästa ska beaktas 

i åtgärder och barnet bästa ska vara avgörande vid beslut. Det finns ingen uttrycklig definition 

av vad barnets bästa är, istället bör en individuell bedömning göras med hänsyn till det enskilda 

barnets behov och situation (Socialstyrelsen, 2015).  
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3. Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning som redogör för kunskapsläget vad gäller barn som upplever 

våld i familjen. Inledningsvis presenteras den litteratursökning som gjordes för att inhämta 

forskning. Avsnittet fokuserar på olika aspekter inom forskningen såsom utmaningar i det 

professionella arbetet, förmåga att öka barnets delaktighet i samtal om våld med den 

professionella och barnets reaktioner på våld. På grund av antalet artiklar har vi valt att redovisa 

respektive artikel i sin helhet. Avsnittet följs av en kortare sammanfattning.  

3.1 Litteratursökning 
 

För att ringa in forskningsområdet och hitta relevanta forskningsstudier inom området barn som 

upplever våld i hemmet gjordes en systematisk litteratursökning. Booth, Papaioannou och 

Sutton (2012) menar att en systematisk litteratursökning hjälper forskaren att urskilja relevanta 

studier. Totalt tre sökningar genomfördes. De två första sökningarna gjordes 2018-11-15 i 

databaserna Social Services Abstracts och IBSS: International Bibliography of the Social 

Sciences. Den tredje sökningen gjordes 2018-11-26 i databasen Social Services Abstracts. 

Databaserna tillhör ämnesguiden socialt arbete och finns tillgängliga via Örebro 

universitetsbibliotek. I databasen Social Services Abstracts användes funktionen Thesaurus för 

att hitta kontrollerade ämnesord. Sökningarna inkluderade kritiskt granskade artiklar (peer-

reviewed), publicerade på svenska och engelska och med tillgång till fulltext. Sökningarna gav 

träffar på såväl nationella som internationella forskningsstudier. På området finns omfattande 

forskning och vissa begränsningar var därför nödvändiga. Vi valde att fokusera på studier 

genomförda mellan åren 2010-2018 för att erhålla aktuell forskning. I sökningen användes en 

boolesk teknik för att göra sökningen så explicit som möjligt. Det innebär att AND, OR och 

NOT tilläggs sökorden, antingen för att inkludera alla sökord, ett eller flera sökord eller utesluta 

efterföljande sökord. Booth et. al (2012) redogör för att booleska begrepp kan användas med 

(*) för att fånga upp ord med olika ändelser. I sökningen använde vi exempelvis child* och 

social work* vilka då även kunde ge träffar på exempelvis children och social worker.  

 

Den första sökningen innefattade sökorden domestic violence, experiencing domestic violence, 

domestic abuse, children, social work, family violence och (NOT) women. Sökningen 

resulterade i totalt 202 träffar. Sökningen tidbegränsades därefter till år 2010-2018 och gav 

totalt 121 träffar. Den andra sökningen innefattade sökorden child abuse, violence, social work 

och child vilket resulterade i totalt 188 träffar. Tidsbegränsningen 2010-2018 reducerade antalet 

till 126 träffar. I den tredje sökningen användes sökorden family violence, child, professional 

och social work. Sökningen resulterade i 149 träffar, 74 stycken efter tidsbegränsningen 2010-

2018. Efter granskning av samtliga artiklars titlar och abstract lästes 23 stycken artiklar i 

fulltext, totalt sex stycken vetenskapliga artiklar valdes sedan ut då dessa ansågs ha relevans till 

ämnet. Studier valdes bort då de inte fokuserade på målgruppen barn som upplever våld i 

familjen. Studier som inte berörde socialarbetare eller annan relevant yrkestitel exkluderades 

också.  

 

Sökningarna resulterade i att sex stycken vetenskapliga studier valdes ut till studiens avsnitt om 

tidigare forskning. Studierna är genomförda i Norge, Sverige, Storbritannien och Kanada. 

Utöver de vetenskapliga artiklarna har material från myndigheter använts i tidigare forskning, 

till exempel Socialstyrelsen. Informationen kan anses vara trovärdig då den publicerats av en 

statlig myndighet. Vidare nyttjades information från en forskningsbaserad bok, publicerad av 

Sinisalo och Morser Hällen, med medförfattare som är framstående inom forskningsfältet. 
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Dessa valdes ut då de bidrog med ytterligare kunskaper inom problemområdet. Vi är medvetna 

om att källorna utöver de vetenskapliga artiklarna är sekundärkällor, vilket minskar deras 

trovärdighet. Vi har ändock valt att använda oss utav dem då de sammanfattar aktuell och 

relevant forskning.  

3.2 Utmaningar i det professionella arbetet med barn som upplever våld 
 

Överlien (2010) uppmärksammade i sin litteraturstudie hur forskningsområdet har sett ut 

mellan år 1995 och 2008 avseende barn utsatta för våld i hemmet. Syftet med undersökningen 

var att ge en översikt över tidigare forskning, diskutera dess konsekvenser, beskriva rådande 

kunskapsbrister samt framtidens utmaningar. Av resultatet framgick att majoriteten av den 

tidigare forskning som finns inom detta område bestod av kvantitativa studier samt utgick från 

ett vuxenperspektiv, där oftast mammorna var informanter. Vidare visade resultatet att det fanns 

brist på forskning representerad av socialt arbete, vilket gör att många frågor kring barnens 

utsatthet och konsekvenser av utsattheten förblir obesvarade. Majoriteten av studierna som 

ingick i översikten har genomförts inom socialmedicin och psykologi.  Av forskningsöversikten 

drog Överlien (2010) slutsatsen att det fanns brist på en gemensam terminologi för “barn utsatt 

för våld i hemmet”. Konsekvensen av denna brist skulle enligt Överlien ha varit att 

forskningsresultaten blir svåra att jämföra då det kan vara stor variation hur detta beskrivs och 

förstås i olika studier. En framtida utmaning skulle enligt Överlien (2010) vara att bedriva mer 

kvalitativa studier inom forskningsområdet. Kvalitativa studier skulle enligt Överlien (2010) 

öka förutsättningarna att genomföra studier i barnets sociala kontexter vilka skulle kunna ge 

röst åt barnen i longitudinella studier. En grannlaga svårighet i forskning om barn är att de 

forskningsetiska aspekterna är särskilt viktiga att beakta. 

 

Clarke och Wydall (2013) har undersökt professionelles medvetenhet och kunskaper om behov 

hos barn och ungdomar som lever med våld i hemmet. Kunskap behövs för att kunna identifiera 

och bedöma barns behov av stöd och hjälp från myndigheter. Tre olika forskningsmetoder har 

använts i studien. Först genomfördes 54 semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma från 

socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildningsinstitutioner och polis samt två 

fokusgruppsintervjuer med ett representativt urval av ovan nämnda yrkesverksamma. Därefter 

genomfördes fyra fallstudier med familjer där våld i hemmet hade förekommit. Resultatet 

påvisar att de professionella i stort var medvetna om barns olika erfarenheter av och reaktioner 

på det våld som förekommit i familjen. De professionella visade en kunskap om och känslighet 

för den utsatta situation som barnet befann sig i. Clarke och Wydall (2013) såg problem med 

att många professionella ansåg sig ha begränsat med tid till att prioritera barnets behov. Ett 

flertal professionella uppgav att resurserna för att ge emotionellt stöd var begränsat och att de 

därför kände sig obenägna att identifiera barnets behov när de inte kunde föreslå en lösning. 

Det framkom att de professionella varit medvetna om barnets svårigheter att beskriva våldet för 

en yrkesverksam person. Barnet kan komma att avstå från att söka hjälp om de inte blivit taget 

på allvar första gången då barnet berättade om våldet. Professionella som ingick i studien 

efterlyste ett helhetsperspektiv, som förutom att tillgodose barnets behov av hjälp också ser till 

stödbehovet för hela familjen. De professionella uttryckte ett behov av att få arbeta i ett närmare 

samarbete med barnet och familjen. I studiens slutsats diskuterades kunskaper om barnets 

behov. Det är viktigt att professionella har ett aktivt engagemang i mötet med barnet, dels för 

att kunna bedöma barnets behov och dels för att kunna utforma adekvat stöd och hjälp.  

 

Johansen, Svendsen och Sundet (2017) studerade hur dominerande diskurser i det sociala 

arbetet återspeglades i de professionelles beskrivningar av våld och barn och vilka 

konsekvenser som följer av våldet. Forskningen baserades på 12 semistrukturerade intervjuer 
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med professionella vars arbete berör familjerådgivning och barnomsorg i fyra skilda 

geografiska områden i Norge. Resultatet av forskningen visade att det fanns utpräglade 

diskurser med olika syn på barn som upplevt våld i familjen. Enligt en diskurs (a) betraktas det 

våldsutsatta barnet som kompetent och förutseende, medan samma barn enligt en annan diskurs 

(b) endast betraktas som utsatt. Professionelle uttryckte osäkerhet i mötet med de våldsutsatta 

barnen, vilket relaterades till känslor av bristande kompetens och självförtroende hos de 

professionella. De var rädda att förvärra barnets situation, vilket användes som ett skäl för att 

sällan behöva tala med barnen eller lyssna till deras synpunkter. De professionelle hade relativt 

god kunskap om barn och våld, men kunskapen hade emellertid inte lett till att de professionella 

kunnat prioritera barnets perspektiv tillräckligt. Forskarna diskuterar i slutsatsen hur bilden av 

det sårbara barnet blir en konsekvens av professionelles osäkerhet, vilket kan bidra till att barnet 

blir betraktat som objekt. Vuxna avgör vad som är bäst för barnet, utan att barnet ges möjlighet 

att bli hört och sett. Johansen (et al., 2017) menar att det i diskursen om “det utsatta barnet” blir 

sannolikt att professionelles bedömning av vad som är bäst för barnet ges större vikt än barnets 

perspektiv och delaktighet.  

 

Peckover och Trotter (2015) undersökte professionella utmaningar för att skydda barn som 

drabbats av våld i hemmet. De studerade hur professionella identifierar, bedömer och möter 

behov hos dessa barn och unga. Studien genomfördes i England med hjälp av fokusgrupper på 

totalt 23 deltagare från blandade professioner såsom hälso- och sjukvårdspersonal, 

utbildningspersonal, personal inom familjerådgivning och en våldsadvokat. Resultatet av 

forskningen visade att de professionelle hade förmåga att identifiera barn som varit utsatta för 

våld i hemmet. De som hade arbetat direkt med barnen, till exempel lärare, blev medvetna om 

våldet genom att ha observerat förändringar i barnets beteende, humör eller skolresultat. För en 

del professionella var det dagliga arbetet i direktkontakt med barnen begränsat. Trots att de 

hade kunskap om våld i hemmet och barn, så lyftes svårigheten med att i praktiken ha strategier 

och tillvägagångssätt för att möta barnets behov av skydd och stöd. I slutsatsen diskuterade 

Peckover och Trotter (2015) att barn som upplevt våld i hemmet är ett utmanande område. Det 

finns utrymme att förbättra de professionelles resurser, att utveckla ett barnfokuserat arbete och 

att säkerställa att alla barn som drabbats av våld i hemmet får adekvat stöd och skydd.  

3.3 Professionelles förmåga att öka barnets delaktighet i familjerättsprocesser 
 

Eriksson (2012) har studerat vårdnads-, boende- och umgängesutredares bemötande av barn 

som upplevt pappas våld mot mamma samt barnets strategier i mötet med socialarbetaren inom 

en svensk kontext. Studien baserades på 17 semistrukturerade intervjuer med barn i åldern 8-

17 år. Utifrån barnets beskrivningar av socialarbetarens förhållningssätt kunde Eriksson (2012) 

urskilja två dimensioner: att skydda barnet från deltagande i familjerättsprocesser mot att öka 

barnets deltagande samt ett vuxenorienterat förhållningssätt mot ett barnorienterat 

förhållningssätt. I resultatet redovisas att socialarbetaren tenderar att bemöta barnet utifrån 

positionerna “skyddat barn” eller “diskvalificerad vuxen”. Barnet i position som “det skyddade 

barnet” hade begränsade möjligheter att påverka situationen, det hade i liten grad fått 

information om mötets syfte och på vilket sätt kontakten med socialarbetaren skulle fortsätta. 

Barnet i position som “diskvalificerad vuxen” innebär att barnet delvis behandlas som vuxen. 

Behov och känslor som uppkom i mötet bemöttes utifrån ett vuxenorienterat förhållningssätt. 

Eriksson (2012) diskuterar vikten av att deltagande i samtal med professionella är centralt för 

barn som upplevt våld. Det skapar möjlighet för validering av de svåra upplevelser som barnet 

varit med om och deltagandet i familjerättsprocesser kan ge stöd i deras återhämtning. I 

slutsatserna framkom att familjerättsutredare, inom ramen för studien, haft svårigheter i att 
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involvera och bemöta barnet som subjekt. Det visade sig problematiskt att bemöta barnet som 

offer och samtidigt bemöta det som delaktigt och aktivt.  

 

Socialstyrelsens (2016) handbok om våld i nära relationer är baserad på lagstiftning, förarbeten, 

forskning och erfarenheter i ämnet professionellt verksamma. Den syftar till att ge 

socialtjänsten information och vägledning i arbetet med våldsutsatta individer. Socialtjänsten 

behöver ställa frågor om våldet för att barnets situation ska uppmärksammas och för att barnet 

ska ges möjlighet att berätta. Det är viktigt att barnets upplevelser blir bekräftade. 

Socialarbetaren behöver inse vikten av att barn behöver berätta om våldet och ge barnet 

tillräckligt med tid i samtalet. Socialarbetaren bör också förklara för barnet att våldet inte är 

dennes fel. Socialtjänsten har vidare en skyldighet att ge barnet korrekt information om det som 

rör barnets situation. Informationen ska framföras på ett lämpligt sätt och anpassas till det 

enskilda barnet så att hon eller han kan förstå och ta till sig av den. Barnet har rätt att framföra 

sina uppfattningar och åsikter (Socialstyrelsen, 2016).  

3.4 Barns reaktioner på våld i familjen  
 

Barns reaktioner på det upplevda våldet som utspelas mellan den ena föräldern mot den andra 

varierar från barn till barn. De strategier som barn använder sig av för att hantera sina reaktioner 

på våldet skiljer sig åt (Jonhed, 2018). En vanlig strategi när barnet upplever våld mellan 

föräldrar är att barnet själv ingriper. Att barnet ingriper kan innebära att barnet med sin egna 

kropp försöker stoppa våldet, ringer efter hjälp eller verbalt försöker säga åt sina föräldrar att 

sluta slåss (Broberg m.fl., 2011 refererad i Jonhed, 2018). En annan strategi som barn kan ha är 

att stanna hemma från skolan, i förebyggande syfte att skydda sin utsatta förälder från våld. 

Barn kan också göra sig skyldiga till händelser i hemmet för att skydda den utsatta föräldern, 

exempelvis att ett ostädat hem beror på barnet (Överlien, 2012 refererad i Jonhed, 2018). Barns 

upplevelser av våld har de senaste åren uppmärksammats inom forskning och något som 

numera inkluderas är barnets egna strategier. Genom att betrakta barnet som ett aktivt subjekt 

kan barnets strategier exempelvis ses som begränsare av våldet. I och med att barn betraktas 

som ett aktivt subjekt, kan numera det som tidigare betraktades som symtom av det upplevda 

våldet istället ses som barns strategier. Strategierna är ett sätt för barnet att signalera till sin 

omgivning om sin utsatta hemsituation. Frånvaro från skolan är exempel på en strategi, som 

inte behöver vara en följd av hur barnet har det i skolan, utan istället är en fråga om att skydda 

den våldsutsatta föräldern (Överlien, 2012 refererad i Jonhed, 2018).  

 

Flaherty (2010) undersökte i en litteraturstudie orsaksteorier för våld i nära relationer och vilka 

effekter som följer av våld i nära relation för barn, kvinnor och män. Barn kan uppleva våld 

genom att känna av föräldrarnas känslotillstånd, genom att föräldrarna ignorerar barnet till följd 

av att de fokuserar på varandra eller då barnet ser fysiska tecken på våld hos föräldrarna eller i 

miljön. När barn upplever våld i hemmet skapas lojalitet mot föräldrar och familj. De upplever 

känslor av rädsla och farhåga. Barnen vill tillhöra en familj som är fritt från utövande av våld. 

Forskaren diskuterar i slutsatsen att våld är en kränkning av mänskliga rättigheter som får 

långtgående konsekvenser på individuell, relationell och samhällelig nivå. Många människor 

har erfarenhet av att någon person i deras närhet har upplevt våld i hemmet. Trots det växer 

många barn upp i hem där våld förekommer och tror att de är ensamma i sina upplevelser och 

erfarenheter (Flaherty, 2010).  
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3.5 Sammanfattning av forskning 
 

Sammanfattningsvis visade forskning att professionella besatt en god kunskap om barns 

reaktioner och behov. De hade också kunskap om den utsatta situation som barnet befann sig i 

och hur den påverkade barnet (Clarke & Wydall, 2013; Johansen et al., 2017; Peckover & 

Trotter, 2015). För att kunna bedöma barnets behov av stöd och hjälp behövde socialarbetaren 

engagera sig i barnets situation. Forskning visade att professionella ansåg sig ha begränsat med 

tid, resurser, lösningar eller strategier för att förbättra barnets situation (Clarke & Wydall, 2013; 

Johansen et al., 2017; Peckover & Trotter, 2015). Professionella uttryckte osäkerhet i mötet 

med ett våldsutsatt barn och kunde i vissa fall undvika att samtala med barnet i rädsla att 

förvärra situationen (Johansen et al., 2017). Beroende på diskurs och professionell hållning 

kunde barnets position variera, barnet kunde bli bemött som subjekt eller objekt. Då barnet blir 

betraktat som subjekt skapas möjligheter till förståelse för barnets strategier i relation till våldet. 

Denna position öppnade samtidigt upp för möjligheten att validera barnets upplevelser och för 

att öka barnets delaktighet i mötet med professionella (Eriksson, 2012; Johansen et al., 2017; 

Socialstyrelsen, 2016; Överlien, 2012).  
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4. Teoretisk ram 
 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. De begrepp som kommer att 

användas för att förklara vilka faktorer som påverkar hur socialarbetare arbetar med barn som 

upplever våld är handlingsutrymme, makt, kunskaper och samverkan. Handlingsutrymme 

betraktar vi som ett huvudbegrepp, och de övriga som delbegrepp inom handlingsutrymmet. 

Dessa teoretiska begrepp kommer att användas för att analysera studiens resultat. Begreppen 

kommer att tillämpas parallellt och kompletterande då de sammantaget ger en ökad förståelse 

för vilka problemområden som socialarbetarna möter inom ramen för organisationen.  

4.1 Handlingsutrymme 
 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är socialarbetarens handlingsutrymme en 

oundgänglig resurs i organiseringen av det sociala arbetet. Socialt arbete bedrivs i en 

organisation vars huvudsakliga syfte är att hjälpa människor. Mattsson (2015) menade att 

socialt arbete regleras av institutionella och organisatoriska förhållanden på arbetsplatsen men 

också i form av statliga lagar och förordningar. Vidare menade Svensson et al. (2008) att 

organisationen ska tillvarata samhällets och klienters intressen genom att förmedla och fördela 

resurser, vilka sedan verkställs av socialarbetarna. Socialarbetaren förväntas genomföra ett 

organiserat arbete tillsammans med andra professioner och agerar därför som representant för 

organisationen. Det är inom organisationen som socialarbetarens handlingsutrymme formas. 

Handlingsutrymmet skapas således delvis av organisationens uppdrag, det vill säga inom vilka 

ramar som socialarbetaren har möjlighet att praktisera sitt yrke. Svensson et al. (2008) betonade 

att handlingsutrymmet även påverkas av rutiner, professionella tolkningar hos yrkesgruppen, 

traditioner, samspelet mellan socialarbetare och klient samt av deras individuella egenskaper. 

De individuella egenskaperna såsom värderingar, personlighet och intressen har inverkan på 

hur socialarbetare använder sitt handlingsutrymme. Handlingsutrymmet begränsar och styr 

socialarbetaren samtidigt som utrymmet frigör och hanteras på olika sätt (Svensson et al., 2008).  

 

Svensson et al. (2008) klargjorde att socialarbetaren har givna ramar och lagar att förhålla sig 

till, trots det kan socialarbetaren välja att försöka vidga handlingsutrymmet genom att tolka 

lagar och anpassa sina val efter klientens behov. Socialarbetaren kan alltså fullt ut acceptera det 

handlingsutrymme som organisationen ger, eller arbeta för att utöka det. Svensson et al. (2008) 

beskrev vidare att socialarbetaren behöver besitta tillräckligt med kunskap för att kunna göra 

meningsfulla val och bedöma hur rimliga de olika valen är i olika situationer. Med kunskap och 

kompetens, och förmågan att tillämpa dessa, blir det möjligt för socialarbetaren att utnyttja 

organisationens handlingsutrymme. Det går i sig inte att säga om handlingsutrymmet är positivt 

eller negativt, men det är oumbärligt då socialarbetaren i arbetet möts av unika situationer som 

denne måste förhålla sig till. Handlingsutrymme som begrepp kommer att användas för att 

förklara det utrymme som socialarbetaren har att förhålla sig till i sin yrkesutövning. Vidare 

tolkar vi att handlingsutrymme är närvarande i samtliga val och beslut som fattas av 

socialarbetaren. Begreppet kan därför vara användbart för att beskriva och förstå 

socialarbetarens valmöjligheter.  

4.2 Kunskaper 
 

Lappalainen (2016) redogjorde för att det sociala arbetet är ett kunskapsfält där kunskap 

produceras, tillämpas och återskapas. Den teoretiska och den erfarenhetsbaserade kunskapen, 

även kallad praxiskunskap, är nödvändiga och kan tillsammans användas kompletterande. 
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Svensson et al. (2008) hävdade att kunskapen i socialt arbete är ständigt föränderlig och att 

samtliga socialarbetare individuellt och kollektivt är med och bidrar till kunskapsutvecklingen. 

En stor del av den kunskap som görs i socialt arbete finns i vanor, rutiner och erfarenheter hos 

de socialarbetare som utför arbetet. Erfarenhetsbaserad kunskap är till stor del grundad i den 

enskilde socialarbetarens erfarenheter, vilket innebär att det är en personbunden kunskapsform. 

Denna erfarenhetsbaserade kunskap hänger samman med hur socialarbetaren ser på sitt arbete. 

Den enskilde socialarbetaren har också en allmän kunskapsbas. Den är av betydelse för socialt 

arbete och består bland annat av handlingar, erfarenheter, individers livsförhållanden, 

organisationens uppbyggnad och samhällets förväntningar och krav. Den samlade 

kunskapsbasen används alltså för att genomföra socialt arbete med utgångspunkt i beprövad 

kunskap, men ger också professionella insikter kring inom vilka områden som kunskapen är 

otillräcklig och framledes behöver utvecklas (Svensson et al., 2008). 

 

Svensson et al. (2008) betonade att kunskaper är av stor vikt för hur socialarbetaren hanterar 

sitt handlingsutrymme. En riklig kunskapsbas gör det möjligt för socialarbetaren att bredda 

handlingsutrymmet till skillnad mot en svag kunskapsbas där socialarbetaren riskerar att agera 

efter rutiner och slentrian. Kunskap stärker professionen, och det i sin tur kan hjälpa 

socialarbetaren i svårigheter som kan komma att uppstå mellan organisation och klient. 

Socialarbetaren är delaktig i att forma det sociala arbetets kunskapsfält. Socialarbetaren har ett 

tolkningsföreträde i sin professionella roll och bär ett ansvar för att förestå kunskapen 

(Svensson et al., 2008). Kunskapsbegreppet kommer att användas för att förstå socialarbetarnas 

kunskaper. Med hjälp av kunskaperna kan vi analysera socialarbetarnas bedömning av barnets 

reaktioner, barnets behov av stöd och hjälp samt behov av samverkan. 

4.3 Makt 
 

Klienter som tar kontakt med människobehandlande organisationer möter en underliggande 

maktaspekt. Skau (2018) menade att makten kan användas för att skapa, upprätthålla eller 

förstärka olikheter mellan människor. Den kan användas för att hjälpa andra människor, men 

också för att skada. Foucault (1982:791, refererad i Skau, 2018) menade att makt finns 

närvarande i alla mänskliga interaktioner, att den är acklimatiserad i samhället och i alla sociala 

relationer. Makten är alltså given i samspelet med andra människor. Svensson et al. (2008) lyfte 

fram att makten kan bli mer eller mindre synlig beroende av situation. När klient och 

socialarbetare är överens blir makten i relationen ofta osynlig. Om de inte är överens blir makten 

tvärtom synlig. Socialarbetare innehar ett tolkningsföreträde framför klienten, eftersom 

organisationen och uppdraget på förhand ger socialarbetaren detta företräde. Makten blir 

vanligen synliggjord i detta tolkningsföreträde och det ger rätten att tolka, definiera och förklara 

klientens behov. Det ger också socialarbetaren rätten att fatta beslut över vilka resurser som kan 

användas för att hjälpa klienten. Socialarbetaren har följaktligen makt att fatta beslut som av 

klienten kan uppfattas som gynnande eller missgynnande. Att bli klient i socialt arbete är att 

vara beroende och påverkad av andra människors omsorg. Kontakten med socialtjänsten kan 

för klienten vara ansträngande då den i vissa fall är påtvingad (Svensson et al., 2008).  

 

Skau (2018) betonade att socialarbetaren behöver förhålla sig till maktpositionen, då det kan 

skapa förståelse för hur makten kommer till uttryck i relationen mellan socialarbetare och klient. 

Eftersom relationen mellan klient och socialarbetare är organiserad under särskilda former 

inbegriper den makt och kontroll, samtidigt som den ska ge hjälp och stöd. Denna dubbelhet 

präglar många gånger relationen mellan barn och vuxna. När barn görs till klienter förenas två 

maktaspekter. Dels barnets maktlöshet i förhållande till vuxna och dels barnet som klient, med 

dess strukturella maktlöshet i förhållande till det sociala hjälpsystemet. Socialarbetaren behöver 
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försöka förstå och problematisera rollen som hjälpare, också i förhållande sett ur klientens 

synvinkel. Socialarbetarens förmåga att försöka förstå detta kan innebära att den professionelles 

handlingar blir mer genomtänkta (Skau, 2018). Socialstyrelsen (2018) redogjorde också för den 

professionelles makt. Barn är i beroendeställning till vuxna och därför finns en strukturell 

ojämlikhet mellan barn och vuxna. Det krävs en medvetenhet om maktaspekten hos den 

professionelle för att kunna bemöta individen utifrån ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 

2018). Om den professionelle inte manifesterar sin maktposition menade Mattsson (2015) att 

socialarbetaren omedvetet kan vara med och upprätthålla olika former av förtryck. Det 

teoretiska begreppet makt används i analysen för att förstå den asymmetriska relationen mellan 

socialarbetare och klient. Begreppet används för att synliggöra socialarbetarens maktposition 

inom ramen för organisationen samt belysa vikten och faran med maktförhållandet.  

4.4 Samverkan  
 

Samverkan har enligt Svensson et al. (2008) varit centralt inom socialt arbete sedan länge då 

det är ett sätt att nå kunskap och resurser som den egna organisationen inte har tillgång till. 

Samverkan är av stor vikt i människobehandlande organisationer. Den bakomliggande tanken 

med samverkan är att den ska gynna individen som behandlas, syftet är att samverkan ska ske 

utifrån ett helhetsperspektiv där individen står i fokus och där hänsyn tas till individens totala 

livssituation. Helhetsperspektivet bygger på samlad kunskap från flera organisationer för att 

kunna möta individers ofta komplexa behov. Beroende på hur samverkan är organiserad kan 

den upplevas mer eller mindre bra för hjälpsökande individer och professionella. För en 

samverkan krävs att två eller flera organisationer arbetar mot ett gemensamt mål med deras 

respektive resurser. Organisationerna har skilda arbetsuppgifter, ideologier, riktlinjer och 

lagstiftning till grund. Samtliga organisationer ska utifrån sina förutsättningar och resurser 

samarbeta med varandra, vilket kan ge upphov till konflikter mellan de olika organisationerna 

(Svensson et al., 2008). 

 

Danermark (2005) redogjorde för tre grundläggande förutsättningar för samverkan vilka är 

organisation, kunskap och regelverk. I ett tidigt skede behöver de inblandade parterna göras 

medvetna om varandras organisatoriska strukturer och tydliggöra ansvarsfördelningen. Vidare 

är det viktigt att vara medveten om att de inblandade aktörerna i samverkan har olika kunskaper 

och synsätt. För att samverkan ska fungera krävs att motstridigheter och skillnader i exempelvis 

lagstiftning, synsätt eller strukturer organisationer emellan uppmärksammas och antingen 

undanröjs eller att en gemensam syn arbetas fram för att hantera dessa skillnader. Syftet med 

samverkan är att på ett framgångsrikt sätt dra fördel av de resurser och kunskaper som finns 

inom olika organisationer. Det är viktigt att vara insatt i de olika organisationernas regelverk 

då det annars kan finnas en risk att de förlitar sig blint på lagen och hindras i samverkan. Om 

oenigheter uppstår kan det vara bra att reda ut om problemen beror på en ovilja att samverka 

eller om det faktiskt är regelverken som försvårar samverkan. En ovilja att samverka kan bottna 

i okunskap om hur regelverket faktiskt används, det vill säga vad regelverket tillåter och inte. 

Regelverk kan göra att de inblandade parterna har mer eller mindre makt över beslut vilket kan 

missbrukas. Danermark (2005) diskuterade problem i samverkan, och menade att vissa 

professioners kunskap ger upphov till större prestige och makt än andra. För att förhindra att 

professionernas olika inflytande orsakar problem i samverkan blir det viktigt att samtliga 

professioner strävar efter att lära av varandras kunskaper. De bör också kommunicera på ett 

sådant sätt att det möjliggör olika professioners delaktighet i samverkan. Med grund i 

ovanstående beskrivning av samverkan kommer begreppet att användas för att förklara 

respondenternas uppfattningar av främjande och begränsande faktorer i samverkansprocessen. 
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5. Metod 
 

I följande avsnitt presenteras vår förförståelse kring studiens målgrupp, barn som upplever våld 

i familjen. Sedan introduceras val av metod, urval, datainsamling, avgränsning, databearbetning 

och litteratursökning. Slutligen följer en redogörelse för forskningsetiska ställningstaganden 

och en diskussion kring studiens kvalitetsgranskning.  

5.1 Förförståelse 
 

Sohlberg och Sohlberg (2013) framhöll forskarens förförståelse i samhällsvetenskaplig 

forskning. När forskare studerar interaktion mellan människor, skilda livsvillkor eller 

samhällsstrukturer kommer dessa vetenskaper vanligen bli präglade av värderingar, attityder 

och ståndpunkter (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vår förförståelse av barn och våld bestod av 

grundläggande kunskap från socionomutbildningen. Intresset för ämnet låg också till grund för 

vår förförståelse. Under den verksamhetsförlagda utbildningen och tidigare arbetserfarenheter 

har vi fått praktisk kunskap om samverkan mellan olika professioner. Vi hade olika 

uppfattningar om hur samverkansprocessen fungerar i praktiken, vilket kan ses som en del i vår 

förförståelse. Røkenes och Hanssen (2016) beskrev att när individen tänker, förstår eller 

förklarar något görs det utifrån den egna verklighetsuppfattningen. Förförståelsen skapas 

genom kultur, människosyn, värderingar, normer, individuella tankesätt, självförståelse, teorier 

och modeller i yrket samt egna rollförväntningar (Røkenes & Hanssen, 2016). Mot denna 

bakgrund kan vi se att förförståelsen har betydelse. Våra individuella tankesätt, värderingar och 

erfarenheter hade betydelse för hur vi förhöll oss till ämnet. Förförståelsen låg till grund för 

valet av uppsatsämne och påverkade med största sannolikhet studiens genomförande. Om 

samma studie hade genomförts av andra personer, med annan förförståelse, hade följaktligen 

studiens resultat blivit ett annat. Trots att det inte var möjligt att vara fullständigt objektiv har 

vi under studiens gång försökt att medvetandegöra vår förförståelse.  

5.2 Val av metod 
 

Larsen (2009) beskrev att samhällsvetenskaplig forskning syftar till att förstå individer och 

samhälle. När forskaren ska undersöka ett fenomen behöver han eller hon fundera på vad 

forskningen berör och välja metod därefter. Valet av metod avgörs dels och framförallt av 

studiens syfte och frågeställningar och dels av forskarens egna förutsättningar. Det är vanligt 

att skilja på två typer av metoder för hur data ska samlas in: kvantitativ eller kvalitativ metod 

(Larsen, 2009). Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes kvalitativ metod för insamling 

av data. Kvalitativa metoder syftar till att undersöka individers subjektiva verklighet. Den 

kvalitativa forskningsmetoden lägger vikt vid ett nära förhållande mellan forskare och den miljö 

eller de individer som studeras. Bryman (2011) menade att forskaren i kvalitativa studier 

betraktar verkligheten utifrån individerna och deras uppfattningar och tolkning av världen. 

Skälet till att kvalitativ metod valdes som datainsamlingsmetod berodde på att metoden lade 

vikt vid ord, betydelser och respondenternas tolkning av den sociala världen. Den kvalitativa 

metoden var därför lämplig eftersom socialarbetarnas upplevelser och erfarenheter av arbetet 

med barn som upplever våld är centrala för att uppfylla undersökningens syfte.  

5.3 Urval  
 

Ett urval görs för att välja vilka personer som ska ingå i en studie. Med utgångspunkt i studiens 

syfte gjorde vi valet att tillfråga socialarbetare vars arbete berör barn som upplever våld i 
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familjen. Studiens urval är ett snöbollsurval, vilket är en typ av målinriktat urval som möjliggör 

för forskaren att bestämma och skapa ett urval som är relevant i förhållande till studiens syfte 

(Bryman, 2011). Då forskaren använder sig av ett snöbollsurval tar denne initialt kontakt med 

en eller ett fåtal personer som kan antas ha relevant kunskap kring ämnet som studien behandlar. 

Dessa personer används sedan för att komma i kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 

2011). Urvalsmetoden gjorde det möjligt för oss att välja ut totalt fyra socialarbetare med skilda 

arbetslivserfarenheter inom det sociala arbetet. Samtliga besatt kunskaper av att arbeta 

myndighetsutövande med barn och våld. Socialarbetarnas erfarenheter var relevanta för att 

uppfylla studiens syfte och således fanns inget behov att intervjua professionella inom socialt 

arbete som inte möter målgruppen i sitt dagliga arbete.  

5.4 Datainsamling 
 

Kontakt togs med en enhetschef inom individ- och familjeomsorg på socialtjänsten i utvald 

mellanstadskommun via mail. Vi undersökte om det fanns möjlighet och intresse att genomföra 

intervjuer på den aktuella socialtjänsten, i en specifik enhet, samt om enhetschefen kunde 

framföra informationen vidare. Enhetschefen accepterade vår förfrågan och hänvisade sedan 

informationen vidare till en 1:e socialsekreterare, vilket är en arbetsledare i en mindre 

arbetsgrupp inom ett specifikt arbetsområde. Därefter fick vi information om vilka 

socialarbetare som hade intresse av att delta i vår undersökning och via 1:e socialsekreteraren 

fick vi tillgång till kontaktuppgifter. Vi tog kontakt med socialarbetarna via mail, de fick 

tillgång till ett informationsbrev (Bilaga 1) och tider för intervjuer bokades in. Vi har tagit del 

av respondenternas önskemål om tid, plats och datum för genomförande av intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes på deras arbetsplats och intervjutillfällena fördelades på tre 

dagar. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter, dessa spelades in och berörde de olika teman som 

återfinns i intervjuguiden (Bilaga 2). Kvale och Brinkmann (2014) menade att det krävs en 

tidigare kunskap om ämnet som intervjuerna berör för att kunna följa upp respondentens svar. 

Den kunskap som vi inhämtade i form av tidigare forskning innan intervjutillfällena var av stor 

vikt för att få överblick av problemområdet och för vår förmåga att få respondenterna att 

fördjupa och utveckla intervjusvaren. På grund av sjukdom kunde inte båda närvara vid 

samtliga intervjutillfällena vilket ses både som en förtjänst och begränsning. En tänkbar 

förtjänst med att vara två intervjupersoner är att man kan uppmärksamma olika perspektiv i 

intervjun och tolkningen av dessa. Samtidigt är det sannolikt att situationen upplevs mer 

avslappnad för respondenten om enbart en intervjuperson närvarar.  

 

För att samla in data till studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med verksamma 

socialarbetare vars arbete innefattar familjer i vilka våld förekommer. Övriga kvalitativa 

datainsamlingsmetoder valdes bort då dessa inte ansågs tillräckligt relevanta för studien. Vi 

diskuterade huruvida fokusgrupper skulle kunna användas som metod, men denna exkluderades 

då det finns en risk att respondenterna påverkas av gruppdynamiken och således undviker att 

uttrycka sina egentliga åsikter om ämnet. Bryman (2011) poängterade att en semistrukturerad 

intervju ger respondenterna möjlighet att utveckla sitt svar som den önskar, det vill säga att den 

semistrukturerade intervjun öppnar upp för respondenterna då de inte blir låsta till redan givna 

svarsalternativ (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun valdes till följd av 

tidsbegränsning och då vi inte har tidigare erfarenheter av intervjuarbete, en viss struktur i 

intervjun kan därför anses underlätta. Det fanns både förtjänster och begränsningar med att 

använda den semistrukturerade intervjun som datainsamlingsmetod i studien. Den gav frihet 

och flexibilitet, samtidigt som den tydliggjorde och till viss del begränsade intervjun då samma 

frågor ställdes till respondenterna. Med hjälp av den semistrukturerade intervjun blev det 

möjligt för respondenterna att berätta fritt om sina erfarenheter av att arbeta med barn som 
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upplever våld likväl som de blev begränsade av på förhand bestämda frågor och teman. Denna 

typ av datainsamlingsmetod har varit behjälplig för att kunna jämföra svaren från olika 

intervjupersoner och hitta gemensamma drag.  

 

Teman i en intervjuguide fångar in studiens syfte och frågeställningar genom att de fastlägger 

relevanta ämnen eller frågeområden (Bryman, 2011). Intervjuguiden, se även Bilaga 2, innehöll 

grundläggande bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning och yrkesbakgrund. Dessa frågor 

ställdes i syfte att få information om respondenternas bakgrund. Intervjuguiden skapades 

tematiskt och innefattar följande teman: “barnens reaktioner”, “barnens behov” och 

“samverkan”. Temat “barnets reaktioner” rör professionelles erfarenheter av hur barn reagerar 

på våld, vilka känslor de möter hos barnen och socialarbetarens bemötande. Temat “barnens 

behov” innehåller frågor om hur socialarbetarna uppfattar och bedömer barnens behov och vilka 

metoder de arbetar med. Slutligen användes temat “samverkan” för att få information om 

socialarbetarnas erfarenheter av samverkan med andra myndigheter. Frågorna rör bland annat 

målen med samverkan, de olika myndigheternas kunskap om barn som upplever våld och hur 

denna kunskap tillvaratas i samverkan. Majoriteten av frågorna i intervjuguiden är öppna, vilket 

enligt Eide och Eide (2007) gav respondenten plats för förklaringar och talan utifrån egna 

upplevelser, känslor, tankar och tolkningar.  

5.5 Avgränsning 
 

Med hänsyn till studiens omfattning var den avgränsad till att fokusera på socialarbetare. Vi 

valde att göra en geografisk avgränsning till att undersöka en kommun i Sverige och ytterligare 

avgränsat till en specifik enhet vars socialarbetare handlägger ärenden som rör barn och våld. 

Övriga enheter på socialtjänsten i den utvalda kommunen fanns ej representerade i studien, 

vilket berodde på att dessa handlägger andra ärenden och målgrupper som inte anses relevanta 

för undersökningen. I urvalet gjordes inga avgränsningar vad gäller åldersgrupp eller kön hos 

respondenterna, detta för att öka möjligheterna till att få respondenter till undersökningen. Då 

studien var avgränsad geografiskt och organisatoriskt var den en fallstudie, vilket Denscombe 

(2018) menade är att föredra om studien avser att fokusera och undersöka något på djupet. En 

fallstudie fokuserar på ett specifikt fall med en tydlig avgränsning. Med hjälp av en fallstudie 

kan aspekter jämföras eller användas för att beskriva saker i detalj, exempelvis hur sociala 

processer och relationer fungerar i sociala sammanhang. Fördelar med fallstudier är bland annat 

att den lämpar sig i småskaliga studier, ger en helhetssyn, studerar det naturliga och har ett 

flexibelt tillvägagångssätt. Nackdelen med fallstudien är trovärdigheten i de generaliseringar 

som görs (Denscombe, 2018). Då studien avsåg undersöka socialarbetares arbete med barn som 

upplever våld vill vi att studien ska bidra till en mångsidig kunskap. Avsikten var därför inte 

att generalisera studiens resultat till andra miljöer eller populationer.  

5.6 Databearbetning 
 

Fejes och Thornberg (2015) framhävde att databearbetning sker när textmaterial granskas, 

läses, kodas eller då forskaren med hjälp av teorier tolkar och förstår det insamlade materialet. 

Dataanalys i kvalitativ forskning innebär att forskaren på ett systematiskt sätt organiserar och 

granskar studiens insamlade material. Dataanalysen kan ses som en process där forskaren söker 

efter mönster, ordnar kategorier och gör materialet hanterbart. Då varje studie som genomförs 

med hjälp av en kvalitativ metod är unik kommer likaså varje dataanalys för en kvalitativ studie 

vara unik (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuerna spelades in, för att sedan spelas upp och 

transkriberas. Alvehus (2013) redogjorde för att transkribering är det första steget i 

analysprocessen då tal omvandlas till text. Det finns olika sätt att omvandla tal till text på, vilken 
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typ av analys som ska genomföras styr valet av sätt att transkribera på. För analyser som avser 

att fokusera på konversationen, krävs en noggrann redogörelse, inklusive pauser, tonfall 

etcetera (Alvehus, 2013). Vi valde att transkribera för att inte enbart förlita oss på anteckningar 

samt i syfte att undvika förlust av betydelsefulla ord eller uttryck. Vi gjorde en noggrann 

redogörelse som exempelvis innefattade pauser och tonfall. Transkriberingen resulterade i 44 

sidor text. En begränsning i studien är att respondenterna till följd av tidsbegränsning inte fick 

möjlighet att läsa igenom det transkriberade textmaterialet för att godkänna att det är korrekt 

omvandlat, så kallat respondentvalidering. Bryman (2011) beskrev att respondentvalidering är 

ett sätt att öka trovärdigheten i resultatet då respondenterna får möjlighet att styrka att texten 

stämmer. Respondenterna fick dock möjlighet att i slutet av intervjun tillägga övriga synpunkter 

eller komplettera ett uttalande i efterhand.  

 

Bryman (2011) beskrev att forskaren innan val av detta tillvägagångssätt bör vara medveten om 

att det är tidskrävande att både transkribera själva materialet och sedan gå igenom materialet 

vid analysen (Bryman, 2011). När vi resonerade kring antalet personer till intervjun tog vi 

hänsyn till det faktum att transkribering är tidskrävande och utifrån bedömningen beslutade vi 

att fyra respondenter var ett rimligt antal. Det insamlande materialet var på förhand indelat i tre 

teman utifrån intervjuguiden, för att materialet skulle bli lättare att hantera. När vi läste och 

organiserade materialet, skapades ytterligare kategorier under vardera temat, exempelvis 

”samtal om våld med barnet” och ”socialarbetarnas syn på samverkan och deras förslag på 

förbättringar”. För att genomföra studiens analys använde vi sedan de utvalda teoretiska 

begreppen handlingsutrymme, kunskaper, makt och samverkan för att tolka och förstå 

socialarbetarnas erfarenheter.  

5.7 Forskningsetiska aspekter  
 

Den kunskap som produceras i en intervjuundersökning är genomsyrad av forskarens etiska 

förhållningssätt till sitt ämne. Forskarens integritet inverkar på forskningen och hur väl avvägda 

de etiska besluten är (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning finns ett krav på individskydd för individer som deltar i en forskningsundersökning. 

Individskyddskravet är utgångsläget för forskningsetiska överväganden och preciseras i de fyra 

etiska forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Forskaren måste alltid säkerställa att de fyra etiska principerna efterföljs: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet innebär att forskaren upplyser respondenterna om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om syftet i studien och kort om 

problemområdet. Innan intervjuerna fick samtliga respondenter ytterligare information per 

mail, ett informationsbrev, se även Bilaga 1. De informerades om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien utan närmare 

motivering. Inför varje enskild intervju på plats påmindes samtliga respondenter om 

ovanstående information. Efter intervjuerna informerades respondenterna om ungefärlig 

tidpunkt för studiens färdigställande och att studien kommer att publiceras vid Örebro 

universitets databas. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska samtycka till sitt deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke gavs efter det att deltagarna fått förfrågan och 

information om att medverka i studien. Intervjuerna spelades in efter inhämtade av deltagarnas 

samtycke. Konfidentialitetskravet gäller deltagarnas personuppgifter, som ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och försiktighet (Vetenskapsrådet, 2002). Respektive deltagare 

har fått information om att deras deltagande i studien är anonymt, att namn, befattning, kommun 

eller andra liknande uppgifter kommer att avidentifieras i studien. Information som rör 
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deltagarna har förvarats på ett sådant sätt att det skyddats från obehöriga. Nyttjandekravet 

innebär att insamlat material som rör deltagarna enbart får nyttjas i enlighet med studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). All insamlat material har använts för studiens ändamål och raderas 

direkt efter seminariebehandling och slutligt färdigställande. 

 

De forskningsetiska problem som vi har identifierat rör det faktum att forskning med och om 

människor präglas av etik. Vi är medvetna om att det finns etiskt känsliga och autentiska 

uppgifter i studien som rör barn och socialarbetare. Ämnet kan vara känsligt både personligt 

och professionellt för den enskilde socialarbetaren då arbetet baseras på verkliga händelser. Vi 

har under studiens gång försökt att vara etiskt medvetna, till exempel i intervjuguidens 

utformande, då vi reflekterat över vilka frågor som ställs och på vilket sätt. Vi har också strävat 

efter att återge intervjuerna så sanningsenliga som möjligt och reflekterat över hur det etiska 

förhållningsättet har genomsyrat studiens innehåll.  

5.8 Tillförlitlighet och äkthet 
 

Föreliggande studie är genomförd med en kvalitativ ansats där socialarbetares erfarenheter av 

barn som upplever våld i familjen behandlas. Då studien syftade till att undersöka individers 

egna uppfattningar om verkligheten och inte en objektivt bestämd verklighet, eftersträvades i 

studien tillförlitlighet och äkthet för att bedöma studiens kvalitet. Bryman (2011) framhöll att 

tillförlitlighet och äkthet motsvarar reliabilitet och validitet för kvantitativa studier. Begreppen 

syftar till att eftersträva kvalitet och pålitlighet i forskningsstudier. Texten nedan baseras 

uteslutande på Brymans (2011) beskrivning av tillförlitlighet och äkthet.  

 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. För att beakta en studies trovärdighet behöver forskningen 

ha bedrivits enligt forskningsmässiga riktlinjer och regler samt att det insamlade materialet ska 

återges på ett korrekt sätt. Vi har i denna studie implementerat de krav som ställs på en 

forskning, exempelvis genom att inhämta information om ämnet, identifiera teorier och 

metoder, samt eftersträvat ett objektivt och etiskt förhållningssätt i förhållande till 

respondenterna. Frågorna i intervjuguiden formades för att rama in det studien avsåg att 

undersöka. Genom att redovisa och citera respondenternas exakta formuleringar har vi strävat 

efter trovärdighet. Respondenterna kommer att få tillgång till studien och därigenom kunna 

bekräfta om deras uppfattningar är korrekt framställda. Bryman (2011) menade att 

överförbarhet har till syfte att beskriva hur studien har genomförts. Forskaren behöver på ett 

tydligt, konkret och lättöverskådligt sätt beskriva genomförandet för att allmänheten ska kunna 

avgöra hur överförbara studiens resultat är till annan miljö eller grupp av individer. Då följande 

studie undersöker erfarenheter och uppfattningar hos individer, inom en bestämd kontext, är 

syftet inte att överföra resultatet. Fyra socialarbetare kan anses vara för få respondenter för att 

kunna generalisera, men samtidigt kan det som socialarbetarna beskriver kännas igen av andra 

socialarbetare som arbetar med liknande målgrupp. Avsikten är att erhålla kunskap och få 

förståelse för hur de intervjuade socialarbetarna ser på sitt arbete med barn som upplever våld 

i familjen. Pålitlighet uppnås genom att forskaren skapar en fullständig redogörelse för samtliga 

steg i forskningsprocessen. I studien har vi eftersträvat pålitlighet genom att redogöra för 

forskningens innehåll och lyfta fram studiens förtjänster och begränsningar. Möjlighet att styrka 

och konfirmera innebär att forskaren säkerställer att studien är genomsyrad av objektivitet och 

opartiskhet. Vi har försökt att förhålla oss så objektiva som möjligt genom att diskutera 

förförståelse och de egna värderingars betydelse i relation till hur resultatet tolkas. För att inte 

styra studien i en medveten riktning har information inhämtats på ett systematiskt och kritiskt 

sätt.  
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Äkthet bedöms utifrån rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild handlar om huruvida studien ger en rättvis bild 

av de olika åsikter och uppfattningar som finns bland de respondenter som deltar (Bryman, 

2011). I studien har respondenternas erfarenheter och olika perspektiv beaktats och fått 

utrymme i studien och vid citat används respondenternas egna ord. Då studien behandlade 

socialarbetares arbets- och yrkeserfarenheter och inte personliga upplevelser i privatlivet är 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet 

inte direkt relevanta i relation till studiens syfte. Detta då dessa berör hur de som deltagit i 

studien påverkas av deltagandet. Exempel på de senare nämnda är om studien hjälpt deltagarna 

att få en bredare förståelse av sin sociala verklighet privat och yrkesmässigt om deltagarna med 

hjälp av studien fått en bättre bild av hur andra uppfattar situationer, om studien för deltagarna 

bidragit med att de kan förändra sin verklighet samt om deltagarna fått möjligheter att vidta de 

åtgärder som krävs, enligt Bryman (2011). Deras deltagande kan däremot ha bidragit till lärande 

i deras yrkesroll, då intervjutillfället kan ses som ett tillfälle där respondenterna får hjälp att få 

perspektiv på sina egna erfarenheter, åsikter och det arbete de utför med barn som upplever våld 

i familjen. Intervjutillfället kan alltså ha varit både utvecklande och en källa till självkännedom, 

även om det inte innebar några förändringar i deras egna sociala situation.  
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6. Resultatredovisning och analys 
 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet delas in i de tre 

övergripande teman som behandlades under intervjuerna och som utgår ifrån studiens 

frågeställningar. Socialarbetarna kommer att benämnas som respondent (R) följt av det nummer 

(R1, R2, R3 eller R4) i vilken ordning intervjuerna genomfördes. I några citat förekommer (...) 

där punkterna ersatts med ord som vi lagt till för att förtydliga respondentens uttalande. 

Markören [...] används för att visa utklipp i citatet. Vi har valt att ta bort utfyllnadsord såsom 

”äh” och ”hm” när vi återger citat från intervjuerna för att underlätta läsvänligheten. Utöver 

redovisning av studiens resultat genomförs också en analys. Analysen placeras direkt efter 

resultatet i alla underrubriker, dvs. 6.2.1, 6.2.2 och så vidare. Den grundar sig i de tidigare 

nämnda teoretiska begreppen handlingsutrymme, kunskaper, makt och samverkan. Innan 

resultatet följer en kort beskrivning av respondenter och arbetssätt.  

6.1 Bakgrundsinformation 
 

De fyra respondenter som deltagit i studien arbetar på socialtjänsten i en enhet som handlägger 

ärenden som rör barn och våld. De har arbetat inom socialtjänsten mellan sju till sexton år. 

Samtliga har socionomexamen och flera har vidareutbildat sig i, bland annat i kursen “våld i 

nära relationer” som motsvarar 7,5 högskolepoäng. I samband med arbetet har de möjlighet att 

delta i utbildningsdagar och föreläsningar. Respondenterna har tidigare yrkeserfarenheter av 

försörjningsstöd, familjerätt, ensamkommande barn och familjeterapi. De standardiserade 

metoder och arbetssätt som respondenterna arbetar med är Barns behov i centrum (BBIC) vilket 

är ett arbetssätt vid handläggning av barn och unga som syftar till att öka barnets delaktighet. 

FREDA är en standardiserad bedömningsmetod för att kartlägga samt bedöma behov av skydd 

och stöd bland personer som utsatts för våld i nära relationer. Med hjälp av PATRIARK kan 

socialarbetaren få vägledning för att bedöma risk för hedersrelaterat våld. Signs of Safety är ett 

lösningsfokuserat arbetssätt som fokuserar på nätverk och samarbete. Hjälpmedel för barnen 

att uttrycka sig med är känslokort, nallekort, pennor, kritor och papper. 

6.2 Barns reaktioner 
 

6.2.1 Barns reaktioner och känslor 

Samtliga respondenter har liknande uppfattningar om de reaktioner och känslor som 

uppkommer hos barn till följd av det upplevda våldet i hemmet. En respondent menar att barnen 

är medvetna om att våld utövas i hemmet, även om de inte har sett det. Under intervjuerna 

framkommer att barnen aldrig vet när det är lugnt hemma och kan därmed inte känna trygghet 

och säkerhet. Två av studiens respondenter betonar särskilt att barnets reaktioner skiljer sig åt 

från barn till barn och menar att det är svårt att göra några generella konstateranden om barnets 

reaktioner. Tre respondenter beskriver att barn kan reagera genom att bli inåtvända och 

eftertänksamma. Det framkommer av intervjuerna att andra vanliga reaktioner är aggressivitet 

och utåtagerande beteende. En respondent har uppmärksammat skillnader mellan könen och 

anser att flickor i högre grad än pojkarna blir inåtvända. Två av respondenterna nämner att 

vanliga känslor hos dessa barn är skuld- och skamkänslor och uppgivenhet till följd av att de 

inte kunnat förhindra våldet. 

 

Några respondenter beskriver hur barn kan bli rädda för sitt eget agerande för att dessa påminner 

om förövarens beteende hemma:  
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[...] det hade varit en situation i skolan och han hade blivit arg på en kompis [...] där han var 

jätterädd för sin egen reaktion, hur han hade blivit så arg på den här kompisen och hur han hade 

börjat slagit den här kompisen och kunde se liksom… kopplingar till pappan [...] (R4)  

 

[...] barn som bevittnar när deras mamma blir utsatt för våld, grovt våld [...] så kan det skapa ett 

men hos dem… att de dras sig till pappan... pappan kan vara väldigt farlig, våldsam person men 

barnen drar sig till pappan… och behandlar mamman ungefär på samma sätt som pappan 

behandlar mamman [...] vi kan ju tänka att de skulle vilja skydda då och dras till den som är 

utsatt… jag har sett flera gånger att det är tvärt om. (R1) 

 

Respondenterna beskriver att barn är medvetna om det våld som utövas i hemmet. Vanliga 

känslor och reaktioner som socialarbetarna möter hos barnen är aggressivitet, tystlåtenhet, oro, 

ledsamhet, skam- och skuldkänslor samt koncentrationssvårigheter. Av intervjuerna 

framkommer att barn kan efterlikna våldsförövarens beteende som en reaktion av våldet. 

Utifrån intervjusvaren kan vi se att respondenterna har kunskap om barns reaktioner och känslor 

som de ser och tolkar i mötet med barnet och familjen. Utifrån intervjusvaren kan vi se att 

respondenterna beskriver barnets känslor och reaktioner på basis av deras samlade kunskap. 

Lappalainen (2016) beskriver två kunskapsformer: den teoretiska kunskapen samt den 

erfarenhetsbaserade kunskapen, alternativt praxiskunskap, som har sin grund i praktiken. 

Respondenternas teoretiska kunskap består av kunskap som förvärvats genom utbildning. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen inbegriper istället personlig och professionell erfarenhet. I 

mötet med barnet tolkar respondenterna deras reaktioner och känslor med stöd av teoretisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Respondenterna lyfter barnets unikhet vad gäller reaktioner och 

känslor. Det är sannolikt att respondenternas samlade kunskap resulterar i att de i varje enskilt 

fall ser till vilket behov av stöd som barnet behöver.  

 

6.2.2 Samtal om våld med barnet 

Respondenterna kommer i kontakt med barnen i deras dagliga arbete. En respondent berättar 

att socialtjänsten inleder utredning vid varje misstanke om våld, vilket betyder att de möter barn 

med olika våldserfarenheter. Respondenterna betonar att varje situation är unik och bör hanteras 

därefter. Respondenterna berättar under intervjuerna på vilka grunder de bemöter barn och 

deras familjer. Ofta krävs flera träffar med familjerna för att skapa en förtroendefull relation. 

Respondenternas bemötande skildras i citaten nedan:  

 
[...] visa dem (familjen) respekten [...] jag tror framförallt väldigt mycket ödmjukhet och visa 

att man står kvar [...] jag tycker också att man behöver vara rak och ärlig, här kan man inte 

liksom bädda in dem på något vis i bomull [...] men framförallt att man bara är den man är (R2)  

 

[...] bemöta med respekt som med alla andra familjer [...] men framförallt att vara lugn och inte 

döma någon tänker jag [...] (R4)  

 

Tre respondenter uppger att barns benägenhet att berätta om våldet är olika, där vissa barn 

berättar ingående om våldet medan andra barn avhåller sig från att berätta. Två respondenter 

beskriver att många barn som upplever våld förr eller senare berättar om våldet. Barnet kan ha 

hemlighållit sina våldsupplevelser under en längre tid men kommer slutligen till en punkt då 

barnet berättar, vilket exemplifieras i följande citat:  

 
[...] då berättar de (barnen) jättemycket om vad de har varit utsatta för, det är precis som att man 

drar ur en propp, tycker jag, en del är ju ganska slutna också, det beror på vad de har varit utsatta 

för våld tycker jag [...] (R2) 
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[...] (barnen) ska skydda sina föräldrar så ofta kan de säga att det (våldet) inte har hänt fast de 

har upplevt det [...] de är så lojala mot sina föräldrar [...] det var två barn jag träffade nyligen 

faktiskt och då hade jag nallekort med mig [...] då visste man att det (våldet) hade förekommit 

men allting var bra, precis allting… [...] (R3) 

 

En respondent berättar ingående om de möten som denne haft med barn som upplevt våld i 

familjen. I följande citat skildras barns olika benägenheter att berätta om det upplevda våldet 

för socialarbetaren: 

 
det är också så otroligt olika [...] jag tänker på en pojke just nu, som egentligen inte berättade 

någonting men visade ändå [...] så tydligt på något vis att han tyckte att det här var jättejobbigt, 

men han sa ingenting, han kom inte ihåg någonting, han visste ingenting men hela hans liksom 

kroppsspråk visade på att det här var jättejobbigt [...] ja men nu tänker jag på en annan pojke 

[...] han ville verkligen prata, han berättade och berättade i detaljer och det var fruktansvärt våld 

som han hade bevittnat mot sin bror... [...] det var sån frustration och ilska… och också skuld 

att han inte hade kunna hjälpa den här brorsan och han till och med berättar hur han letar efter 

kniv som han tänker att den där ska han ta för att han tänker att han ska hjälpa brorsan [...] (R4) 

 

Respondenterna möter barn som hanterar våldet på olika sätt. Det förekommer situationer där 

barnet inte vill eller kan berätta om sina upplevelser. I andra fall berättar barnet ingående om 

det uppleva våldet. I intervjuerna nämns att respondenterna anpassar sitt bemötande, dels efter 

vad som framkommer i samtal och dels efter barnets behov och förutsättningar. Bemötandet 

påverkas av den enskilde socialarbetarens kunskap och erfarenhet (jfr. Lappalainen, 2016) 

vilket således kan resultera i att socialarbetaren bemöter barnet olika. Med stöd i 

respondenternas beskrivningar verkar de anpassa sitt bemötande i förhållande till situationen. 

Några av de förhållningssätt som beskrivs är ödmjukhet, respekt, ärlighet, saklighet och 

tydlighet. Respondenterna anpassar sitt bemötande på ett medvetet sätt. Vi tolkar det som ett 

sätt att bekräfta och giltiggöra barnets upplevelser av våld. Bemötandet kan skapa trygghet hos 

barnet i relation till socialarbetaren och öppna upp för möjligheter att berätta om våldet. En 

respondent berättar att denna inledningsvis pratar om annat än våldet. Ett sådant förhållningssätt 

kan tänkas underlätta för barnet då våldet kan ge upphov till obearbetade och svåra känslor, i 

synnerhet då barnet inte har berättat om våldet för någon utomstående tidigare.  

 

Makt finns, liksom i alla mänskliga interaktioner, närvarande i relationen mellan socialarbetare 

och klient (jfr. Foucault 1982:791, refererad i Skau 2018). Det finns en maktobalans mellan 

socialarbetaren och barnet som är ett uttryck för att barnet är i beroendeställning till den vuxne 

(Socialstyrelsen, 2018; Skau 2018). Respondenterna har beskrivit hur barnen berättar om våldet 

och lyfter att det varierar med situationen. Detta kan förstås utifrån den makt som uppstår i 

samspelet mellan socialarbetare och barn. I vilken grad barnet berättar kan tänkas bero på 

socialarbetarens förmåga att förmedla trygghet, lugn och tillit. Förutom socialarbetarens 

förhållningssätt har de också ett ansvar att medvetandegöra sitt maktövertag, för att på så sätt 

kunna utjämna det. Barnets upplevelse av socialarbetarens bemötande kan betraktas som ett 

resultat av socialarbetarens uppträdande. Med grund i intervjusvaren kan vi se att 

respondenterna reflekterar och diskuterar sitt bemötande. Svaren tyder på att respondenterna 

har ett bemötande med barnets bästa i fokus och verkar för att minska maktobalansen mellan 

sig och barnet. 
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6.3 Barns behov 
 

6.3.1 Socialarbetarnas bedömning av barnets behov 

En gemensam uppfattning om barns utsatthet finns bland respondenterna. I intervjuerna skildrar 

de barnets utsatthet av att ha upplevt våld i familjen. Respondenterna uppger att barn skadas av 

att leva i hem i vilka våld förekommer. En respondent har erfarenhet av att föräldrar ofta 

bortförklarar och förminskar våldets effekter, genom att till exempel hänvisa till att barnet sov 

eller lekte utomhus. Socialarbetarnas syn på barnets utsatthet illustreras i följande utdrag:  

 
det jag tycker är det värsta, det är liksom att [...] de (barnen) behöver ge upp hela sitt liv… 

faktiskt, de rycks upp från det, en vardag, när vi skickar dem till skyddade boenden [...] de 

längtar ju till sin skola, sin vardag [...] det är då vårt arbete verkligen börjar… det vi gör innan 

är ganska lite, utan det är efteråt, det är då man ska försöka bygga upp en familj igen… [...] det 

tycker jag är det värsta liksom, de får ge upp så mycket… (R2) 

 

För att bedöma barns behov av stöd och hjälp nämns en rad olika metoder och hjälpmedel som 

respondenterna använder i utredning med barnen och familjerna. Dessa framställs som verktyg 

för att få barnen att öppna upp sig och sätta ord på sina känslor. Respondenterna nämner att de 

i utredningar och samtal med barnen använder sig av BBIC, FREDA, PATRIARK, Signs of 

Safety och nallekort/känslokort. Enligt respondenterna är det också vanligt att använda sig av 

papper och penna för att barnen ska ges möjlighet att skriva och rita. Två av respondenterna 

betonar att arbetssättet skiljer sig åt beroende på barnets ålder och anpassas till varje enskild 

situation och barn.  

 

Två av respondenterna berättar att bedömningen av barns behov av stöd och skydd varierar med 

anledning av våldets karaktär. Bedömningen kan resultera i att barnet behöver placeras i ett 

annat hem. De beskriver att barnen i första hand behöver få komma till en trygg miljö. Många 

barn kan vara i behov av samtalsterapi enligt respondenternas beskrivningar. En respondent 

berättar att det är vanligt att barn som upplever våld skyddar den våldsutsatta föräldern och tar 

på sig ett stort ansvar, vilket barnet också har behov av att prata om, då ansvaret aldrig ska 

läggas på barnet. Respondenterna ser inga skillnader i barnets behov beroende på kön, men 

poängterar att behovet kan variera med hänsyn till barnets ålder då yngre barn är mer sårbara 

än äldre barn. En respondent berättar om svårigheten i utredningar där barn skildrar 

verklighetstrogna berättelser om sina upplevelser om våld i hemmet, men där föräldrarna 

motsätter sig socialtjänstens hjälp: 

 
[...] där föräldrarna förnekar totalt och inte vill ha någon hjälp och man kanske inte har LVU-

grund, det tycker jag är jättejobbigt, då får man ju oftast släppa det liksom, och där tänker jag 

att vi behöver diskutera hur man ska göra [...] (R4) 

 

Respondenterna fick under intervjun frågan hur de tänker kring behov hos barn som upplevt 

våld respektive barn som själva varit utsatt för våld. Samtliga poängterar vikten av att alla barn 

är i behov av stöd, oavsett om barnet har upplevt eller varit utsatt för våld, då barnen påverkas 

i lika stor grad. Respondenterna anser att alla barn har ett behov av att sätta ord på det som de 

upplevt. Trots att respondenterna anser att det är lika allvarligt att barn upplever våld som att 

själv vara direkt utsatt, kan de uppleva att barn som har upplevt våld inte tas på lika stort allvar 

i utredningar. Detta exemplifieras i följande citat:  

 
[...] jag tänker att alla barn som har upplevt våld är i behov av något typ av stöd på något sätt… 

sen tycker jag inte vi är så bra på det där egentligen [...] jag tänker att det är lika viktigt, för jag 

tänker att man har varit minst lika utsatt om man har upplevt det, kanske ännu mer [...] även fast 
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du kanske inte har sett våldet men är i rummet bredvid, du bara hör, så det kan ju vara ännu mer 

läskigt än att bli slagen själv [...] (R4) 

 

Det finns olika våldssituationer som barn kan uppleva i hemmet, exempelvis psykiskt, fysiskt 

eller sexuellt våld. Respondenterna tillfrågades vad de har för erfarenheter kring olika typer av 

våld. De berättar att våldet kan utövas mellan föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

Respondenterna menar att det våld som barnet har upplevt tillmäts betydelse i bedömning av 

barnets behov. De betonar dock vikten av en helhetsbedömning av barnets behov av stöd och 

hjälp, vilket innebär att typ av våld inte avgör vilken hjälp barnet tillhandahåller. 

Respondenterna illustrerar olika exempel på vad som behöver beaktas i förhållande till barnets 

livssituation under handläggning. Våldets karaktär och omfattning ska utredas samt hur 

allvarlig situationen är för barnet. Under utredningen ska socialarbetaren bedöma om barnet 

kan bo kvar hemma. Helhetsbedömningen kan resultera i att barnet i vissa fall kan behöva 

placeras utanför familjen. Om barnet har separerade föräldrar kan situationen lösas genom att 

barnet under utredning bor hos den andra föräldern, där våld inte förekommer. Respondenterna 

beskriver att hänsyn tas till om föräldrarna har insikt över det som har hänt och är medvetna om 

att våldsbeteendet måste upphöra: 

 
[...] om föräldrarna erkänner eller ångrar sig det är ju också ganska avgörande tänker jag, om de 

vill få hjälp eller att de förnekar de helt då blir det ju något annat också så det är ju väldigt 

beroende på [...] (R4) 

 

Med utgångspunkt i barnets art och grad av utsatthet bedömer socialarbetarna barnets behov av 

stöd och hjälp i sitt dagliga arbete. Respondenterna beskriver att de i utredningar använder sig 

av olika metoder och hjälpmedel. De tar hänsyn till barnets ålder och personlighet, dessa 

faktorer påverkar respondenternas förhållningssätt och bedömning av lämplig metod. De 

hjälpmedel som respondenterna i huvudsak använder i samtal med barnen är nallekort, 

känslokort, pennor och papper. Hjälpmedlen används i syfte att underlätta barnets förmåga att 

förmedla och återge sina upplevelser. När respondenterna använder metoder och hjälpmedel i 

samtal med barn har socialarbetarna ett tolkningsföreträde. Svensson et al. (2008) menar att 

tolkningsföreträdet ger socialarbetaren befogenhet att tolka, definiera, förklara, fatta beslut samt 

tillgå eller undgå att använda möjliga resurser. Vi bedömer att tolkningsföreträdet är en form 

av maktutövning. Socialarbetarna har makt att uttala sig om vad som är normalt och avvikande 

i barnets hemmiljö. De har makten att identifiera barnets behov. Socialarbetare har även makt 

att besluta om insatser för barnet, på samma sätt som de kan bedöma att barnet inte har behov 

av stöd och hjälp från socialtjänsten. Hur socialarbetaren tillgodoser barnets behov av stöd och 

hjälp blir ett resultat av hur denne hanterar sitt tolkningsföreträde. Vi kan se att socialarbetarens 

tolkningsföreträde har betydelse och närvarar i helhetsbedömningen av barnets behov. Det är 

socialarbetaren som har befogenhet att formellt fatta beslut om eventuell åtgärd för barnet och 

maktförhållandet blir av den anledningen särskilt tydligt.    

 

En respondent skildrar svårigheten där barn berättar om våld samtidigt som föräldrarna förnekar 

och ifrågasätter socialtjänstens arbete. Socialarbetarens misstanke om våld gör att denne känner 

oro för barnet samtidigt som socialarbetaren behöver förhålla sig till rådande lagstiftning, till 

exempel SoL och LVU. Den svårighet som respondenten beskriver grundar sig i 

socialarbetarens oro för barnets hemförhållanden, vårdnadshavarnas inställning och där 

tillräcklig grund för tvingande lagstiftning genom LVU saknas. Makten kan i dessa fall tänkas 

bli framträdande då åsikter och uppfattningar inte överensstämmer (jfr. Svensson et al., 2008). 

Resultatet tyder på att socialarbetarens och föräldrarnas åsikter går isär. Maktförhållandet blir 

tydligt i en sådan situation som respondenten beskrivit. Svensson et al. (2008) beskriver att 

klienter kan uppleva kontakten med sociala myndigheter som ansträngande. Kontakten kan vara 
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påtvingad och inskränka på klientens livsutrymme (Svensson et al., 2008). Socialarbetaren har 

rättigheter och skyldigheter att ingripa för barnets välbefinnande. Vi kan se i situationen att 

socialarbetarens intention är att hjälpa familjen samtidigt som socialarbetaren av organisationen 

och uppdraget innehar ett tolkningsföreträde som ger makt (jfr. Svensson et al., 2008). 

Socialarbetaren ställs inför ett dilemma mellan makt och hjälp då dessa är nära förknippade 

med varandra. Vi kan se att socialarbetaren har makt att ingripa till skydd för att hjälpa barnet, 

samtidigt som socialarbetaren har makt att avslöja föräldrarna som utövare av våld mot sina 

barn.  

 

I en situation där socialarbetaren inte kan tillgodose barnets behov av stöd och skydd på frivillig 

väg, och samtidigt inte har tillräcklig grund för ett tvångsomhändertagande, befinner sig 

socialarbetaren i ett ingenmansland. Socialarbetaren har inte befogenhet att ingripa för att 

skydda barnet. Makten kan i sådant fall tänkas bidra till att socialarbetaren upplever ett 

dilemma, vilket respondenten ger uttryck för när denne berättar att ett sådant läge är 

problematiskt och påfrestande. Socialarbetarens makt kan användas för att hjälpa eller skada 

(jfr. Skau, 2007). Socialarbetarens dilemma tolkar vi som att denne inte alltid har möjlighet att 

skydda barn som lever under svåra hemförhållanden, vilket i förlängningen leder till att barnet 

kan komma att skadas då det tvingas leva i fortsatt utsatthet. Det tolkningsföreträde som 

socialarbetaren innehar är primärt till för att skydda barnet. Ett sådana dilemman som beskrivits 

ovan kan göra det problematiskt för socialarbetaren att hjälpa barn som far illa.  

 

Barnets behov kan variera med hänsyn till barnets ålder då yngre barn är mer sårbara, berättar 

en respondent. Det går att förstå att socialarbetarna bedömer att barnets behov varierar med 

barnets ålder. Såsom Svensson et al. (2008) hävdar att kunskap i socialt arbete i stort återfinns 

i vanor, rutiner och erfarenheter hos socialarbetarna, en möjlig slutsats är att respondenterna 

gör bedömningen med utgångspunkt i utarbetade rutiner och i deras yrkeserfarenhet. 

Socialarbetarna har kunskap om att möta barn i olika åldrar som har upplevt någon typ av våld 

i hemmet. Socialarbetarna gör sin bedömning på basis av kunskap inom socialt arbete där 

strävan är att göra rimliga bedömningar av barnets utsatta livssituation. Vi drar slutsatsen att 

socialarbetarna tar hänsyn till barnets ålder vid bedömning då yngre barn av naturliga skäl är 

mer bundna till sina vårdnadshavare än vad äldre barn är. Vi menar att barn som lever med våld 

i hemmet befinner sig i en utsatt livssituation oavsett ålder. Som nämndes i inledningen är 

tystnad och hemlighållande en vanlig strategi hos barn som upplever våld, vilket kan resultera 

i att deras utsatthet inte uppmärksammas. Det kan tänkas att det finns äldre barn som har levt 

många år med våld förekommande i hemmet då de inte har berättat om sin utsatthet. Barnen 

kan bära på obearbetade känslor och trauman, samt ett stort hjälpbehov som inte tidigare har 

uppmärksammats av sociala myndigheter. Socialarbetaren behöver ta hänsyn till barns ålder, 

men framförallt ha kunskap om hur man uppmärksammar barn som är utsatta för våld i hemmet 

för att barnen ska få hjälp.  

 

Samtliga respondenter framhåller att alla barn som har upplevt våld i hemmet skadas av det och 

är i behov av stöd för att hantera sina upplevelser. Trots det upplever socialarbetarna att barn 

som själva varit utsatta för våld generellt tas på större allvar i utredningar. Respondenterna anser 

att det är lika allvarligt för barn att uppleva våld som att vara fysiskt utsatt för våld. 

Prioriteringen av barns våldsutsatthet i sociala utredningar har sin grund i kunskaper om barn 

och våld. Svensson et al. (2008) framhåller att kunskap i socialt arbete förändras med 

individuellt och kollektivt bidrag till kunskapsutvecklingen. Forskning och kunskap om barn 

som upplever våld har på senare år utvecklats, men har ändock inte uppmärksammats i lika hög 

grad som barn som själva varit utsatta. Barnets prioritet i utredningar kan vi förstå som ett 

resultat av att det finns en större kunskap om barn som själva varit utsatta för våld. 
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Respondenternas medvetenhet om att all våldsutsatthet skadar barn, kan bero på 

kunskapsutvecklingen på fältet. Kunskapen kan tänkas ha utvecklats individuellt, av den 

enskilde socialarbetarens intresse att lära och inhämta kunskap, och kollektivt, av 

kunskapsfältet inom socialt arbete. Detta överensstämmer med Svenssons et al. (2008) 

beskrivning att kunskap är föränderlig. Den prioritering som vi i intervjuerna kan utläsa av 

barns våldsutsatthet gör det motiverat att fortsätta utveckla kunskaper om våld. Respondenterna 

betonar vikten av en helhetsbedömning av barnets behov av samordnat stöd och samverkan, 

vilket sannolikt är ett resultat av utvecklad forskning och kunskap om barn och våld.  

6.4 Samverkan 
 

6.4.1 Socialarbetarnas syn på samverkan och deras förslag på förbättringar 

Under intervjuerna framkommer det att respondenterna samverkar med andra professioner 

såsom polis, barnpsykiatri, skola, förskola, missbruksenhet, sjukvård, barnavård- och 

mödravårdscentral, barnahus och kvinnojour. De samverkar också internt med andra enheter 

inom den aktuella socialtjänsten. Materialet från intervjuerna ger en bild över respondenternas 

syn på samverkan. Samtliga har överlag en positiv uppfattning av samverkan. De flesta 

respondenter uppger att samverkan med andra professioner fungerar bra. Respondenterna 

betonar att samverkan är helt nödvändig då en god samverkan gör situationen bättre för barnen.  

 

En respondent uppger att denne med hänvisning till lång yrkeserfarenhet inom socialtjänsten 

har skapat ett nätverk med andra professioner, vilket respondenten anser underlättar samverkan. 

En respondent anser att samverkan kan vara svår att få till stånd på grund av arbetsbelastning 

hos andra myndigheter, vilket framkommer av nedan:  

 
[...] det fungerar både bra och dåligt tänker jag [...] polisen har mer än fullt upp och då blir det 

ju struligt i och med att de har långa... väntetider när det gäller förhör och sådana saker [...] men 

när man väl har ett ärende och så tycker jag att det fungerar väldigt bra och att det går bättre och 

bättre [...] tänker att vi fått till bra rutiner (R4) 

 

Med utgångspunkt i socialarbetarnas erfarenheter av samverkan ger respondenterna förslag på 

hur samverkan skulle kunna förbättras. En respondent uttrycker en önskan om en bättre 

samverkan med andra kommuner för att kunna tillhandahålla boenden till våldsutsatta familjer. 

En annan respondent upplever att samverkan skulle underlättas om de samverkande aktörerna 

låg närmare varandra geografiskt men inom kommunen. Två respondenter uppger att ett nära 

samarbete under hela handläggningen skulle ge de bästa möjliga förutsättningarna för en 

fungerande samverkan. En tätare och mer regelbunden kontakt med andra professioner, internt 

och externt, skulle förbättra situationen för barnet. På frågan “Utifrån din erfarenhet, hur ser du 

på samverkan vad gäller barn som upplever våld och barn som själva är utsatta?” svarar två 

respondenter följande: 

 
[...] har man själv upplevt (varit utsatt) är det ju lite mer starkare som sagt var än om man då har 

bevittnat [...] (R3)  

 

jag har inte tänkt på det så, men jag tänker väl att om de har blivit utsatta själva att de får bättre, 

att det är… vad ska jag säga, att det är högre prioritet tänker jag, så är det ju… (R4) 

 

Av resultatet framkommer det att samverkansprocessen kring barn som upplever våld 

involverar flertalet professioner. Samverkan är ett sätt att nå kunskap och erhålla 

kunskapsresurser som den egna organisationen inte har tillgång till (jfr. Svenssons et al., 2008). 

Respondenternas berättelser kring nätverk och rutiner kan förstås utifrån begreppet 
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handlingsutrymme. Socialarbetare kan acceptera handlingsutrymmet som möjliggörs av 

organisationen, eller arbeta för att vidga det (jfr. Svensson et al., 2008). Respondenternas 

beskrivningar av hur de utvecklar nätverk med andra organisationer kan ses som ett resultat av 

hur de använder sitt handlingsutrymme. Respondenternas medvetenhet och val av nätverk kan 

tänkas ske till följd av deras yrkeserfarenhet inom socialtjänsten. Förmågan att tillämpa 

kunskap och kompetens möjliggör för socialarbetaren att hantera organisationens 

handlingsutrymme (jfr. Svensson et al., 2008). Det går därför att förstå att respondenterna 

hanterar och vidgar sitt handlingsutrymme till följd av de kunskaper som de förvärvat i yrket.  

 

Att samverka med andra professioner skapar utmaningar, inte enbart för den egna professionen 

utan även för den enskilda socialarbetaren (Svensson et al., 2008). Professioner inom respektive 

organisation förväntas samverka. Respondenterna beskriver att samverkan försvåras av hög 

arbetsbelastning, kommunernas olika resurser i fråga om boenden, geografisk uppdelning samt 

otillräcklig kontakt med andra samverkansaktörer. Det som beskrivs av respondenterna kan ses 

som utmaningar i samverkan med andra myndigheter, vilket även blir en utmaning för den 

enskilda socialarbetaren. Socialt arbete regleras dels av institutionella och organisatoriska 

villkor inom den egna professionen samt dels av gällande lagstiftning och vägledande regler 

(jfr. Mattsson, 2015). Det innebär att myndigheterna styrs och begränsas av politiska direktiv 

likväl som socialt arbete är en fråga om likabehandling och rättvis myndighetsutövning. De 

politiska beslut som tas kan komma att påverka respektive organisations arbete och det är därför 

troligt att dessa beslut får betydelse i samverkan. Det är möjligt att respondenternas utmaningar 

som beskrivs ovan har uppkommit till följd av politiska beslut, vilka de enskilda socialarbetarna 

inte kan påverka. Utmaningarna kan förstås som ett resultat av att respondenterna upplever att 

de har ett snävt handlingsutrymme i samverkansprocessen. Då de politiska besluten påverkar 

utfallet av socialarbetarens arbete med samverkan är det sannolikt att det påverkar barnen som 

är i behov av samordnat stöd och hjälp. Detta överensstämmer med det som respondenterna 

beskriver: att barn som upplevt våld inte sällan har lägre prioritet i samverkan än barn som 

själva har varit utsatta för våld. I och med detta är risken att myndigheterna brister i 

helhetsbedömningen av barnets situation och en konsekvens är att barnet inte får det 

samordnade stödet som denne har behov av.  

 

6.4.2 Kunskap och förståelse hos de samverkande professionerna 

Respondenterna tillfrågades om de upplever att det finns kunskap och förståelse mellan olika 

professioner. Respondenterna ger svar som tyder på det att överlag finns en god kunskap och 

förståelse för varandra, men att både kunskapen och förståelsen kan förbättras. Två av 

respondenterna anser att det finns tillräcklig kunskap om varandra och att professionernas 

kunskaper kompletterar varandra. Däremot poängterar en av respondenterna att kunskaperna 

för att upptäcka barn som upplever våld är otillräckliga. Respondenten önskar att skolorna och 

landstinget hade mer kunskap om att tidigt identifiera tecken på att barn upplever våld i hemmet. 

Respondenten beskriver hur problemet ofta diskuteras på arbetsplatsen och är kritisk till 

diagnostisering av barn med misstänkt Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) bland 

barn. Respondenten menar att barnet likväl kan ha upplevt eller själv varit utsatt för våld i 

hemmet då barnets symptom liknar dem som konstateras när barn remitteras för utredning av 

misstänkt ADHD. En respondent uttrycker en brist på förståelse för socialarbetarnas arbete:  

 
förståelsen tycker jag finns där [...] sen kanske det finns för lite förståelse för oss [...] alla blir 

irriterade på oss, det spelar ingen roll vad vi gör så blir de irriterade [...] nu tänker jag mest på 

skolpersonal att de har svårt att förstå [...] men där är det ju också kunskap tänker jag, de vet 

kanske inte vad vi har för olika saker vi behöver ta hänsyn till [...] men däremot i förhållande 

till polis och så upplever jag att det finns en jätteförståelse för varandras jobb [...] (R4) 
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Respondenterna betonar att alla samverkande professioner behöver förståelse och kunskap för 

och om varandras arbetsuppgifter. Olika professioners kunskaper är en avgörande faktor för 

fungerande samverkan då kompetensen är tänkt att komplettera varandra (jfr. Danermark, 

2005). Vårt resultat visar att flera respondenter upplever att professionella aldrig kan nå 

tillräcklig kunskap. De efterlyser en större kunskap om de samverkande aktörernas 

arbetsuppgifter. En respondent upplever att kunskapen är tillräcklig. De olika myndigheterna 

har olika organisatoriska strukturer och skilda arbetsområden och följaktligen olika kunskaper, 

detta i likhet med vad Svensson et al. (2008) beskriver angående att kunskapen varierar med 

organisation och arbetsplats. Det kan tänkas att de olika kunskaper som följer av professionen 

påverkar samverkansprocessen och resulterar i att aktörerna betraktar problem och lösningar på 

olika sätt. Samtidigt som deras olika kunskaper kan berika varandra, kan deras kunskapsbas 

försvåra samverkan. Svensson et al. (2008) hävdar att kunskaper om organisering, 

professionalitet, yrkesroll, klientrollen, utsatthet samt samspel och interaktioner kan ge stöd i 

socialarbetarens handlingar och skapa bättre förutsättningar för samverkan. Respondenterna har 

olika syn på huruvida kunskapen är tillräcklig, vilket kan tänkas bidra till hur och på vilket sätt 

de prioriterar kunskap. Socialarbetarnas vilja att producera, införliva och modifiera kunskap 

kan påverka utfallet av samverkan och hur väl den kunnat tillvarata barnets behov. Därför är 

det av vikt att de professionella dels på egen hand reflekterar över sin kunskap och dels strävar 

efter att lära av andras kunskaper.  

 

Det primära målet med samverkan är att den ska bidra till en helhetssyn kring den enskildes 

livssituation (Johansson, 2018; Svensson et al., 2008). En respondent riktar en viss kritik mot 

diagnostiseringen av ADHD bland barn och menar att ADHD och upplevt våld kan ge upphov 

till samma symtom. Liksom Svensson et al. (2008) vilka beskriver socialarbetarens 

kunskapsbas som bestående av bland annat sociala, organisatoriska och samhälleliga kunskaper 

har respondenterna sin professionella kunskapsbas i det sociala arbetet. Psykologer och läkare 

som diagnostiserar har sannolikt en annan kunskapsbas i tillämpningen av sin yrkesutövning. 

De olika kunskaperna kan leda till att de professionella bemöter barnets behov på varierande 

sätt. Det är tänkbart att deras skilda kunskaper kan kompletteras på ett framgångsrikt sätt i 

samverkan. De involverade aktörernas olika perspektiv och kunskaper kan i en sådan 

samverkan resultera i ett helhetsperspektiv på barnets behov. I respondentens uttalande som rör 

diagnostiseringen av barn, kan det tänkas finnas motstridigheter i synsätt, lagstiftning eller 

organisationens strukturering (jfr. Danermark, 2005). Vår tolkning av praktiken är att det finns 

en avsaknad av ett gemensamt synsätt och att skillnader i deras synsätt inte har hanterats på ett 

sådant sätt att de möjliggör varandra i samverkansprocessen, vilket enligt Danermark (2005) 

bör göras för en god samverkan.  

 

Av respondenternas beskrivningar framgår det att samverkan med andra myndigheter upplevs 

som mer eller mindre komplicerad. Flera respondenter påpekar att samverkan med polisen 

präglas av en ömsesidig förståelse för varandras arbetsuppgifter. Vi gör tolkningen att de två 

organisationerna har insikt i varandras arbetsuppgifter och att det däremellan finns en ömsesidig 

förståelse. Det är möjligt att förståelsen bidrar till att utöka deras respektive handlingsutrymme 

(jfr. Svensson et al., 2008). En respondent beskriver att det finns begränsad förståelse för 

socialarbetaren, som riktas specifikt från skolpersonal. Enligt respondentens resonerande är det 

tänkbart att den bristande förståelsen har sin grund i okunskap för socialtjänstens arbete. I en 

sådan situation är det tänkbart att den enskilde socialarbetarens handlingsutrymme begränsas 

till följd av bristande kunskap och förståelse. Det kan tolkas som att rollfördelning mellan 

socialtjänst och polis är tydligare än den mellan socialtjänst och skola. Polismyndigheten gör i 

regel en straffrättslig utredning i likhet med socialtjänsten som genomför en social utredning 

(jfr. Johansson, 2018). Deras uppdrag skiljer sig mot skolan vars huvuduppdrag är pedagogiskt 
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undervisning. Sammantaget leder de professionelles kunskaper till att de hanterar 

handlingsutrymmet olika, vilket får betydelse för hur de upplever att samverkansprocessen 

fungerar. 

6.5 Slutsatser 
 

De slutsatser som följer av analysen är att socialarbetarnas teoretiska och erfarenhetsbaserade 

kunskap ligger till grund för deras bedömning av barnets reaktioner. Det resulterar i att 

socialarbetarna i varje enskilt fall tar hänsyn till barnets behov. Med utgångspunkt i de 

reaktioner som barn uppvisar anpassar socialarbetarna sitt bemötande. Socialarbetaren har makt 

att definiera och prioritera barnets behov. Hur socialarbetaren tillgodoser barnets behov av stöd 

och hjälp blir ett resultat av hur denne använder sitt tolkningsföreträde. I bedömningen av 

barnets behov kan det uppstå ett dilemma där socialarbetaren tvingas förhålla sig till det faktum 

att makt och hjälp är sammanflätade. Socialarbetarna har kunskap om barns upplevelse av våld, 

trots kunskap kan dilemman uppstå då socialarbetaren är styrd och till viss del hindrad av 

lagstiftning och andra direktiv. Barnets ålder har betydelse i socialarbetarens bedömning av 

barnets hjälpbehov, men det vore oskäligt att enbart ha det som grund i bedömningen. I 

samverkan påverkar socialarbetarnas kunskap deras handlingsutrymme. Det resulterar i att 

varje enskild socialarbetare hanterar och vidgar sitt handlingsutrymme på skilda sätt. I 

samverkan behövs kunskap och förståelse för varandras professioner för att möjliggöra 

samverkan. Socialarbetaren behöver på egen hand, och tillsammans med andra, reflektera och 

problematisera kunskapsbasen. Politiskt styrda organisationer kan skapa utmaningar i det 

sociala arbetet och därmed begränsa socialarbetarens handlingsutrymme. 
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7. Avslutande avsnitt 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka en grupp socialarbetares arbete med barn som 

upplever våld inom familjen. I det följande avslutande avsnittet kommer studiens 

frågeställningar att diskuteras. Avsnittet kommer att utmynna i förslag till fortsatt forskning 

inom ämnet. 

7.1 Diskussion 
 

Vår analys visar att barn skadas av det våld som utövas mellan föräldrarna eftersom barn så 

gott som alltid är medvetna om att våldet ägt rum. Reaktioner av våldet varierar med varje 

enskilt barn, som framkommit av intervjuerna, vilket även diskuteras i tidigare forskning. 

Jonhed (2018) framhåller att barns reaktioner varierar och vidare menar Clarke och Wydall 

(2013) att professionella har kunskap om barns olika reaktioner på det våldet i familjen. 

Resultatet visar att vanliga känslor hos barn, enligt respondenterna, är aggressivitet, 

tystlåtenhet, oro, ledsamhet, skam- och skuldkänslor samt koncentrationssvårigheter. Med 

utgångspunkt i våra frågeställningar upplever socialarbetarna att de härbärgerar barnets olika 

reaktioner och känslor genom att förmedla lugn samt genom att vara tydlig, respektfull och 

ärlig. De anpassar sitt bemötande efter vad som framkom i mötet samt efter barnets 

förutsättningar och behov. Vikten av deltagande diskuteras av Eriksson (2012) som menar att 

det är oumbärligt. När barnet görs delaktigt kan deras känslor valideras av den professionella. 

Respondenterna beskriver att de möter barn som på olika sätt delar med sig av våldet. En del 

barn håller sina upplever inom sig, medan andra barn berättar öppet om våldsupplevelserna. 

Socialstyrelsen (2016) menar att barn har rätt att framföra sina uppfattningar och åsikter samt 

att socialarbetaren behöver ge tid åt barnet i samtal. Som framkommit i vår analys är relationen 

mellan socialarbetare och barn ojämlik då socialarbetaren befinner sig i en maktposition.  

 

Johansen et al. (2017) beskriver hur det finns diskurser i det sociala arbetet som styr 

socialarbetarens förhållningssätt till barnet. I diskurser där barnet betraktas som utsatt var det 

sannolikt att den professionelles bedömning gavs större vikt än barnets perspektiv och 

delaktighet. Vi tänker att det är varje enskild socialarbetares ansvar att ge plats för barnets 

berättelser och respektera barnets självbestämmanderätt. Socialarbetaren bör också förstå att 

barnet hanterar våldet på olika sätt och acceptera att relationsskapandet varierar med varje 

enskilt barn. Vi tänker att dessa förhållningssätt hos socialarbetaren är ett sätt att utjämna 

maktförhållandet och öppnar upp för möjligheten att höra, se, bekräfta och stärka barnets 

upplevelser. Om socialarbetaren ställer frågor om våldet och vågar möta svaren kan barnet få 

perspektiv på våldet. Vi tror att det är en viktig del i att flytta skuld, skam och ansvar från barnet. 

Det finns ofta en bristande öppenhet i och kring familjer där våld förekommer, barnet kan därför 

behöva hjälp att förstå våldet samt få höra att det är okej att prata om det.  Likväl som barnets 

reaktioner varierar, varierar även barnets behov av stöd och hjälp. Vår analys visar att alla barn 

som respondenterna möter i arbetet på något sätt är i behov av hjälp och stöd för att bearbeta 

sina upplevelser av våld.  Flaherty (2010) hävdar att våld får långtgående konsekvenser på olika 

nivåer. Vi anser att barnets utsatthet riskerar att förvärra barnets psykiska och fysiska hälsa om 

barnet inte får adekvat stöd och hjälp. Socialstyrelsen (2016) beskriver hur våld kan få som 

konsekvens att barnet utvecklar symptom såsom depression, ångest, självdestruktivitet, 

aggressivitet, psykosomatiska sjukdomar samt ökad risk för PTSD (Socialstyrelsen, 2016). Vi 

anser att barnets utsatthet behöver uppmärksammas så tidigt som möjligt för att förhindra att 

barnet utvecklar psykiska svårigheter. Få barn berättar om hur de har det hemma då en vanlig 

reaktion är tystnad (Socialstyrelsen, 2016; NCK, u.å). Samtidigt som socialtjänsten har en 
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skyldighet att ingripa för barns skydd och stöd, blir det till följd av barnets tystnad svårt att 

upptäcka barn som lever med våld i hemmet och fullfölja ansvaret.  

 

Som nämns i resultat- och analysdelen kan ett dilemma uppstå mellan frivillig och tvingande 

lagstiftning. Yrkesverksamma har befogenhet att fatta beslut som strider mot vårdnadshavare 

och barns vilja med stöd i LVU. Det krävs att barnet utsätts för en påtaglig risk för att 

socialarbetaren ska kunna ingripa med stöd av LVU. Samtidigt som det är positivt, då nyttan 

av tvångsvård ska väga tyngre än skadan, riskerar lagarna att inte skydda barn och unga. Risken 

är att barnets utsatthet förvärras och att förtroendet för vuxna och samhället brister. I 5 kap. SoL 

tydliggörs socialnämndens ansvar för barn och unga; där stadgas bland annat att socialnämnden 

ska bedriva uppsökande och förebyggande arbete för att förhindra att barn far illa. För att barn 

ska utvecklas och ha god fysisk och psykisk hälsa behöver deras utsatthet uppmärksammas i ett 

tidigt skede. Vi är medvetna om att det finns flera utmaningar i att hjälpa barnen, men 

socialarbetare arbetar och bör fortsätta arbeta förebyggande för att så få barn som möjligt ska 

leva i otrygga hem. Socialarbetarens sammantagna bedömning av barns reaktioner och behov 

blir därför av yttersta vikt för att förhindra fortsatt våld i familjer.  

 

I analysen framkommer att barn som upplevt våld många gånger har lägre prioritet. Det kan 

tänkas bero på flera faktorer som tidigare har nämnts, till exempel politiska beslut, brister i 

lagstiftning och kunskap. Vi menar att faktorerna sammantaget kan påverka synsätt och 

prioritering av barns våldsutsatthet. Det kan i sin tur resultera i att barnet inte får det stöd som 

denne är i behov av. Den svenska riksdagen har beslutat att barnkonventionen från och med år 

2020 ska gälla som lag (Regeringen, 2018). Vi kan se förtjänster med en skärpt lagstiftning. 

Det faktum att barnkonventionen blir lag kan skapa bättre förutsättningar och säkerhet för barn 

i utsatthet. Lagstiftningen påverkar inte enbart socialarbetarens befogenheter, den påverkar 

också barn och familj som är föremål för en social utredning. Vi anser också att skärpt 

lagstiftning kan påverka normer och synsätt hos det omgivande samhället. Socialarbetarna 

beskriver hur det finns ett stort fokus på arbetet med våld i nära relationer. Det beror enligt vår 

mening på att ämnet har uppmärksammats och vidgat förståelsen och ökat kunskaperna om 

fenomenet. Att ämnet uppmärksammas är en positiv trend som också riktar fokus på de 

föreställningar som gemene man har om våld i nära relation.   

 

Analysen visar att socialarbetarna samverkar med andra samhällsorgan, vilket också är en 

skyldighet som regleras i lagstiftning (5 kap. 1 a § SoL). Resultatet visar att respondenterna 

upplever samverkan som fungerande, men lyfter samtidigt brister som skulle behöva förbättras. 

Respondenterna beskriver hur det finns olika mycket förståelse för organisationernas uppdrag, 

ett exempel var skolans bristande förståelse för socialtjänstens uppdrag. Peckover och Trotter 

(2015) diskuterar i sin studie hur olika professioner, bland annat skolpersonal, hade praktiska 

svårigheter att möta barnets behov av stöd och skydd. Skolpersonal kunde förstå och identifiera 

barnets utsatthet för våld med grund i barnets beteende, mående och skolresultat, men var 

osäkra på hur de skulle agera därefter.  

 

Vi menar att det till viss del är naturligt att det finns en bristande förståelse mellan socialtjänst 

och skola. De har olika uppdrag som regleras av olika lagstiftning, de har skilda kompetenser 

och kunskaper som inverkar på deras handlingsutrymme. När dessa olikheter förväntas 

komplettera varandra i en samverkansprocess uppstår ofta problem. Johansson (2018) 

diskuterar svårigheten i att bevara och överskrida professionella och organisatoriska gränser. 

Johansson (2018) menar samtidigt att samverkans primära syfte är att olika professioners 

kunskap samt olika organisationers resurser ska resultera i ett helhetsperspektiv på barnets 

hjälpbehov. Vi uppfattar att klienter med hjälp av samverkan ska undvika att hamna mellan 
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myndigheter. Vi funderar dock på om de höga tankarna om vad samverkan ska leda till orsakar 

problem. I en samverkansprocess kan professionella lägga över ansvaret på varandra, till 

exempel på grund av bekvämlighet. Här uppstår en paradox: ingen med behov av samordnat 

stöd ska hamna mellan stolarna, ändå händer det. Det är nästintill omöjligt att samverka utan 

att det uppstår problem. Därför är det viktigaste som vi kan identifiera professionernas 

ömsesidiga ansvar för att gemensamt tillgodose barnets totala hjälpbehov. Det är 

professionelles ansvar att kommunicera och sträva efter att hitta gemensamma lösningar på 

problem och konflikter som kan komma att uppstå. Att närma sig och sätta ord på problemen 

blir ett tillvägagångsätt för att kunna utnyttja respektive professions potential.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

För vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka andra svenska kommuners 

socialtjänst. I en sådan undersökning kan en jämförelse göras för att se likheter och skillnader 

i arbetssätt och bedömning av reaktioner och behov hos barn som upplever våld i familjen. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur samverkan i andra kommuner fungerar, detta för 

att få en bredare förståelse för vilka möjligheter och hinder som uppstår i samverkan. Vidare 

skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie med barn som informanter. Det 

skulle skapa förståelse för barnets upplevelser och ge socialarbetare insikt i hur verksamheten 

kan förbättras för att tillgodose barnets bästa.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter som heter Anna Arvidsson och Elin Jansson, vi studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Örebro universitet där vi ska skriva ett examensarbete på 

kandidatnivå. Vi har fått dina kontaktuppgifter via XX, genom XX, som meddelat ditt intresse 

av att delta. Nedan följer information om studien och ditt deltagande.  

 

Syftet med studien är att få förståelse för socialsekreterares upplevelse av att arbeta med barn 

som upplever våld i familjen. Vi önskar att få ta del av dina uppfattningar och yrkeserfarenheter 

av att arbeta med denna målgrupp. Dina uppfattningar är av stor vikt i genomförandet av vår 

studie. Intervjun kommer att beröra din uppfattning vad barns reaktioner av våld i familjen, 

barns behov av stöd och hjälp samt samverkan med andra professioner. Intervjuerna beräknas 

pågå i ungefär 45-60 minuter. Du har möjlighet att själv bestämma tid och plats för intervjun.  

 

Ditt medverkande i studien är frivilligt och du kan välja att avbryta när som helst under studiens 

gång utan motivering. Frivilligheten innebär förstås också att du väljer vilka frågor under 

intervjun som du vill svara på. Intervjun kommer med ditt samtycke att spelas in, i syfte av att 

vi ska transkribera och inte gå miste om värdefull information. Det inspelade materialet kommer 

att förvaras så att obehöriga ej får tillgång till det. Materialet kommer enbart att användas i 

enlighet med studiens syfte och raderas efter det att examensarbetet har blivit godkänt. Alla 

uppgifter i studien kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Du kommer att 

vara anonym i undersökningen och uppgifter som kan komma att sammankopplas med dig eller 

din kommun kommer att avidentifieras. 

 

Examensarbetet kommer sedan att publiceras vid Örebro universitets databas, efter det att 

examensarbetet godkänns vid examination, och du kommer ha möjlighet att ta del av arbetet 

genom att få ett eget exemplar mailat till dig. Återkoppling kommer att ske först i januari men 

vi finns tillgängliga via telefon eller mail om det är någonting du undrar över.  

 

Vi ser fram emot ditt deltagande och är ytterst tacksamma för att du väljer att ställa upp i vår 

undersökning. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Anna Arvidsson      Elin Jansson 

Mail      Mail 

Telefon       Telefon  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
  

Bakgrundsfrågor 

 

❏    Kön och ålder? 

❏    Vilken utbildning har du? 

❏    Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? Med vilka arbetsuppgifter? 

❏    Har du någon specifik utbildning inom området “barn och våld”? 

❏    Vad har du gjort tidigare/har du någon annan relevant erfarenhet av att möta barn 

som upplevt våld inom familjen?  

  

Tema 1: Barnens reaktioner 

 

❏      Hur skapar du ett förtroende för dig själv i mötet med nya familjer? 

❏     Vill du utifrån dina erfarenheter berätta om barns reaktioner på det våld de upplever i 

familjen? 

❏     Barn som upplever våld i hemmet lever i en utsatt livssituation, vad tänker du om 

det?  

❏    Vill du berätta om vilka känslor du möter hos dessa barn? 

 

Tema 2: Barnens behov 

 

❏    Vilka metoder använder ni i utredningar med barn som upplevt våld?  

❏    Hur tänker du kring behov hos barn som upplevt våld respektive barn som själva är 

utsatta? 

❏    Det finns olika typer av våld barn kan uppleva, vad har du för erfarenhet av det? 

❏    Barn är brottsoffer. Hur beaktar du barnets behov av stöd och hjälp utifrån det 

perspektivet? (SoL 5 kap 11 §) 

❏    Vad är det värsta du upplevt i arbetet med dessa barn? 

❏    Vill du berätta om en situation där det slutat bra?  

  

Tema 3: Samverkan 

 

❏    Ni samverkar med andra professioner, vill du berätta om hur det fungerar?  

❏    Hur ser din idealbild för samverkan ut? Vad ser du för hinder respektive möjligheter?  

❏   Utifrån din erfarenhet hur ser du på samverkan vad gäller barn som upplevt våld och 

barn som själva är utsatta? 

❏    Utifrån din erfarenhet, får ni tillräckligt med kunskap om varandras arbetsuppgifter? 

❏    Tycker du att det finns en förståelse och respekt för varandras professioner? På vilket 

sätt tillvaratas olika professionella kunskaper?  

❏    Mot bakgrund av dina erfarenheter, vad drar du för slutsatser av samverkan? 
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