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Sammanfattning 

Socialarbetares föreställningar om vad våld i nära relation är påverkar om de uppmärksammar 

våld i de fall det förekommer. Hur socialarbetare uppmärksammar och förstår våldet kan ock-

så påverka hanteringen av dessa ärenden. Utbildning i ämnet våld i nära relation kan påverka 

socialarbetares kunskap och uppmärksamhet på, samt hantering av, våld. I studien avser vi att 

undersöka hur socialarbetare som arbetar med barnavårdsutredningar förstår, uppmärksammar 

och tolkar våld i nära relationer samt vilka insatser socialarbetarna föreslår. Detta är en kvali-

tativ vinjettstudie genomförd genom semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som 

arbetar med barnavårdsutredningar. Intervjuerna har analyserats med hjälp av ett socialkon-

struktionistiskt perspektiv samt de teoretiska begreppen offer och förövare utifrån olika for-

mer av våld i nära relation. Denna studie visar att de deltagande socialarbetarnas förståelse 

och tolkningar av våld i nära relation samt offer och förövare påverkar om och hur de upp-

märksammar våld, vilket i sin tur påverkar val av insatser vid utredning av familjer där våld 

förekommer. 

 

Nyckelord: Socialarbetare, barnavårdsutredning, barnavårdsutredare, förståelse, upp-

märksamhet, våld i nära relation.
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Abstract 

Social workers ideas about what domestic violence is influence their ability to recognize vio-

lence in cases where this occurs. Social workers awareness and understanding of domestic 

violence can also influence the handling of these cases. Education on the subject domestic 

violence can increase social workers knowledge about, awareness and handling of violence. 

The present study aims to investigate how social workers in child protection investigations 

understand, recognize and interpret domestic violence and which interventions the social 

workers suggest. This is a qualitative vignette study in which semi-structured interviews was 

carried out with social workers working with child protection investigations. The result of the 

interviews has been analyzed using a social constructionist perspective and the theoretical 

concepts victims and perpetrators based on various forms of domestic violence. This study 

shows that the understanding and the interpretations by the participating social workers of 

domestic violence and victims and perpetrators influences if and how they recognize violence, 

which in turn influences their choices of interventions. 

 

Keywords: Social workers, child protection investigations, child welfare investigators, 

understanding, awareness, domestic violence. 
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Förord 
Vi riktar ett stort tack till våra intervjupersoner som har gjort denna undersökning möjlig samt 

till våra stöttande familjer och vänner. Ett speciellt tack till vår handledare Anna som under 

undersökningens gång har haft en positiv inställning till vår studie och varit till stor hjälp och 

uppmuntran.  

 

Therese Henriksson och Regina Holmberg 
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Inledning 
Människors förståelse av ett problem inverkar, utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt, på 

deras attityd till samt syn och val av lösning på problemet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Utifrån detta kan ett snöoväder för den ene innebära att denne stannar hemma, för den 

andre att denne åker en halvtimme tidigare och för den tredje att denne tar fram traktorn och 

börjar snöröja. På samma sätt kan socialarbetare se på våld i nära relation olika samt upp-

märksamma och hantera det olika beroende på vem det är som utreder ett ärende där detta 

förekommer. Detta kan bli särskilt aktuellt för socialarbetare som utreder barnavårdsärenden 

där bedömningar ofta sker gällande föräldrakonflikters påverkan på barnets hälsa och välmå-

ende. 

 

Våld i nära relation är ett kroniskt socialt problem som berör väldigt många barn och familjer 

(Humphreys, 2008). Såväl enstaka som upprepade våldshändelser kan vara traumatiserande 

för barn, oavsett om de själva blir utsatta för eller bevittnar våldet. Vidare utvecklas barn ge-

nom att iaktta, tolka och bedöma det som sker i dess omgivning, varför barns upplevelser av 

våld mellan föräldrar är ett särskilt allvarligt socialt problem för barn (Näsman, Källström 

Cater & Eriksson, 2008). I föreliggande studie ligger fokus därför på våld i nära relation som 

sker mellan föräldrar, där barn alltså på något sätt finns med i bilden. Enligt Johnson & Ferra-

ro (2000) förekommer våld i nära relation i såväl heterosexuella som samkönade relationer 

där både män och kvinnor kan utgöra våldsutövare respektive våldsutsatt, men presenteras i 

forskning främst som förekommande i heterosexuella förhållanden där mannen utövar våldet. 

Våld kan utföras av endast den ena eller av båda parter i relationen (Johnson & Ferraro, 

2000). Våld i nära relation innefattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, ofta i kombinationer 

och ofta i form av upprepade handlingar. När endast en i relationen använder sig av våld in-

nebär detta att den våldsutövande tar makten över den andre, vilket innebär att maktrelationen 

mellan parterna förändras i och med att en av dem utövar våld. Denna maktförskjutning sker 

dock inte nödvändigtvis när båda parter utövar våld. Vid våld i nära relation uppstår ofta ett 

traumatiskt band mellan våldsutövare och våldsutsatt, vilket försvårar för den våldsutsatte att 

lämna relationen i och med att denne är bunden till partnern som genom kontroll och isolering 

krymper livsrummet för den utsatte (Holmberg & Enander, 2010). Under 2012 anmäldes cirka 

28 400 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år. Ungefär en fjärdedel av anmälningarna gäll-

er våld från en närstående, men troligtvis är mörkertalet tämligen stort (Brå, 2013). Lika 

många män som kvinnor rapporterar idag utsatthet för relationsvåld. Dock ser våldet olika ut 

beroende på vem som är utsatt. Våld mot kvinnor är ofta grövre, upprepas i högre utsträck-

ning och ger fler negativa konsekvenser än våld mot män (Brå, 2009). Kvinnor får som ett 

resultat av våld i nära relation fler fysiska skador än män i samma situation (Cho & Wilke, 

2009). Våldsutsatta kvinnor
1
 anpassar sig inte enbart, utan kan också göra motstånd. När en 

kvinna som lever med relationsvåld gör motstånd känner hon sig ofta inte utsatt, men bryts på 

sikt ändå ned av sin våldsutövande partner. Att göra motstånd kan bli en kvarhållande faktor 

och den våldsutsatte vill inte lämna relationen förrän hon så att säga nått botten (Holmberg & 

Enander, 2010). 

                                                             
1 I föreliggande studie ligger fokus inte specifikt på mäns våld mot kvinnor utan på begreppet våld i nära rela-
tion som helhet. Dock ligger största fokus i tidigare forskning på mäns våld mot kvinnor och kvinnors utsatthet, 
varför mäns utsatthet och kvinnors våld mot män är underrepresenterat i forskningen. I de fall vi skriver 
”våldsutsatta kvinnor” eller på andra sätt könar våldet gör vi alltså detta på grund av att ursprungskällan be-
nämner det på detta sätt. 
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Att som våldsutsatt beskriva våldet och tolka det som våld kan vara svårt, vilket kan bero på 

stereotypa föreställningar i samhället där våld i nära relation ses som marginellt förekomman-

de och där våldsutsatta och våldsutövande ses som avvikande och specifika typer av individer 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Eliasson (2008) presenterar att det 

finns en bild av att den våldsutsatte ska ha en offerroll, vara svag samt vara utan försvar och 

initiativ. Om den våldsutsatte istället agerar, klagar, grälar och säger emot sin våldsutövande 

partner ses den våldsutsatte av omgivningen ofta som provocerande. Till följd av det kan den 

våldsutsatte ses som medskyldig till våldet och därmed förminskas förövarens ansvar (Elias-

son, 2008). Många våldsutsatta berättar inte för någon om sin situation och många förnekar 

också att de är eller har varit utsatta för våld. Det är därför särskilt viktigt att som yrkesverk-

sam socialarbetare ha förmåga och kunskap att se tecken på våld i nära relation, då våldsut-

satthet hos klienter annars riskerar att förbises till följd av den professionelles bristande kun-

skap på området eller av tidspress (Socialstyrelsen, 2014).  

 

När en våldsutsatt kommer i kontakt med socialtjänsten i ett annat ärende kan den våldsutsatte 

välja att inte berätta om sin situation, även om denne egentligen önskar hjälp. Detta kan vara 

grundat i en rädsla hos den våldsutsatte för att barnet ska tas ifrån denne. Att kunna identifiera 

och upptäcka våld är en viktig del i socialarbetarens arbete. Socialarbetaren behöver därför 

vara vaksam på att det kan förekomma våld i klienters relation (Wallberg, 2008). För de barn 

som lever i familjer där det förekommer våld mellan föräldrarna finns allvarliga risker för att 

barnen också blir utsatta. Dessa barn är således i behov av lagstadgade insatser, varför social-

arbetare behöver ta orosanmälningar och liknande på allvar för att behov ska kunna förstås 

och tillgodoses (Humphreys, 2008). Vidare måste socialarbetaren när socialtjänsten får infor-

mation om att ett barn kan fara illa i hemmet alltid se risken för att även en av föräldrarna, 

ofta då modern, kan vara utsatt för våld. Därmed är det inte endast barnet som är i behov av 

stöd och hjälp då det förekommer våld i hemmet, utan också familjens vuxna är offer för våld 

i nära relation, alltså den våldsutsatte föräldern (Humphreys, 2008; Wallberg, 2008). Barn 

som far illa på grund av våld i hemmet ses som barnavårdens ansvarsdel. Lagstiftning och 

riktlinjer styr organisationens regler och resurser, men det är socialarbetaren som i varje en-

skilt fall gör en bedömning av situationen och allvaret av det eventuellt förekommande våldet. 

För kvaliteten av denna bedömning spelar därför socialarbetarens bedömningsförmåga, kun-

skap och kompetens stor roll (Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2012). I socialtjänstlagen 5 kap. 

11§ om brottsoffer utläses att socialnämnden ska arbeta för att stöd och hjälp ska ges de som 

är utsatta och deras närstående. Vidare ska socialnämnden enligt socialtjänstlagen 5 kap. 1§ 

arbeta för att trygga barns och ungdomars levnadsförhållanden samt tillsammans med hem-

men främja barns fysiska och sociala utveckling (Socialtjänstlag 2001:453). Barn som i sitt 

hem bevittnat våld mot en förälder riskerar i större utsträckning än andra barn att få känslo-

mässiga och beteendemässiga problem såväl under barndomen som i sitt vuxna liv (Eriksson 

& Näsman, 2011). Skolbarn kan ge uttryck för traumatiserande upplevelser genom att exem-

pelvis ha ett utåtagerande eller inåtvänt beteende (Eriksson, 2008). I Sverige är barnavården 

inriktad mot familjestöd, varför barnavårdsproblem då i princip ses som ett uttryck för famil-

jens problem. Fokus läggs därför på hjälp och stöd för familjen som helhet (Andersson & 

Sallnäs, 2012). Om socialarbetare ser familjen som ett system påverkas bedömningarna i rikt-

ning mot att motivera föräldrarna att arbeta med sin konflikt för barnets och familjens skull 

(Sjöblom, 2012). Ett allt för starkt familjeperspektiv kan dock innebära att individernas egna 
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behov inte tillgodoses i och med att socialarbetaren då riskerar att inte se vidden av en vålds-

problematik (Wallberg, 2008). 

 

Socialarbetarens syn på våldet kan också påverkas av föreställningar kring offer och förövare. 

Christie (2001) menar att identifiering av offer och förövare kräver att det finns tydliga skill-

nader mellan dessa, varför dessa är beroende av varandra (Christie, 2001). Utredning och be-

dömningar riskerar därmed att delvis ske utifrån förutfattade meningar, varför handlingsruti-

ner behöver vara väl utvecklade vid arbete med våldsutsatta för att nödvändigt stöd och ade-

kvat hjälp ska kunna ges (SOU 2006:65). Vidare innebär, enligt Wallberg (2008) socialtjäns-

tens specialisering mot särskilda målgrupper en risk för att klienter med hjälpbehov faller 

mellan stolarna. Detta i och med att specialisering kan försvåra socialarbetares möjlighet till 

en helhetssyn, vilket kan försvåra möjligheten för socialarbetare att se problem utöver det 

redan definierade. Om den som utövar våld mot sin partner är närvarande när socialarbetaren 

pratar med den utsatte om våld i relationen kan våldet därefter i vissa fall öka. När det före-

kommer våld i relationen där den ene är utsatt kan det vara svårt att med gemensamma samtal 

lösa problem i kommunikationen, då detta istället kan medföra att den utsatte kan känna ett 

delat ansvar med sin partner för våldet i relationen. Genom det upplevda delade ansvaret kan 

det utifrån uppfattas som att den utsatte kan förändras för att på så sätt få våldet att upphöra. I 

och med det ses den våldsutsatte som skyldig till det våld denne utsätts för och ges således ett 

ansvar för sin våldsutsatthet (Wallberg, 2008). Socialarbetarens syn på och förståelse av våld 

samt våldsutsatt respektive våldsutövare påverkar således situationen för samtliga familje-

medlemmar i familjer där det förekommer våld. Detta i och med att socialarbetare tolkar och 

hanterar våld i nära relation på olika sätt. Vid barnavårdsutredningar kan olika typer av pro-

blematik uppmärksammas gällande barnet i fråga och dess omgivning, bland annat att det 

förekommer någon form av våld i barnets hem. Om socialarbetare gör felaktiga tolkningar av 

den faktiska situationen kan det komma att resultera i risker för både barnet och föräldrarna, i 

form av ett fortskridande och ökande våld eller att någon part i ärendet kränks i samband med 

att felaktigt klassificeras som våldsutsatt och/eller våldsutövare. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barnavårdsutred-

ningar förstår, uppmärksammar och tolkar våld i nära relationer samt vilka insatser socialarbe-

tarna föreslår. 

 

Aktuellt kunskapsläge 
Här presenteras det aktuella kunskapsläget kring våld i nära relation, vilket görs utifrån sam-

ma kategoriseringar som senare används vid föreliggande studies resultat och analys. Stor del 

av nedanstående kunskapsläge innefattar ett könande av våldet, där den våldsutsatte ofta pre-

senteras som kvinna och förövaren ofta presenteras som man. Detta beror på att kunskapsläget 

ser ut på detta sätt, där mäns våld mot kvinnor presenteras som ett utbrett samhällsproblem 

medan kvinnors våld mot män inte är lika beforskat. Den forskning som finns på kvinnors 

våld mot män presenterar detta som något som inte utgår från en lika strukturerad form av 

våld i nära relation som mäns våld mot kvinnor. I föreliggande studie ligger däremot inte hu-

vudsakligt fokus på huruvida mannen eller kvinnan utgör förövare eller offer. Dock är könan-

de av våld svårt att undvika vid studier kring våld i nära relation, på grund av det aktuella 

kunskapslägets fokus på detta. 
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Vad är våld i nära relation? 

Våld i nära relation kan delas upp i ett flertal olika våldstyper där våldsutövandet har olika 

syften, vilket presenteras i en studie av Johnson & Ferraro (2000). Genom uppdelningen kan 

våld mellan partners bättre förstås och hanteras i arbete med den våldsutsatta. Johnsson & 

Ferraro (2000) uppdelar våld i nära relationer i olika typer innefattar intimt terroriserande 

våld, gemensam våldsam kontroll, situationellt våld samt våldsamt försvar. Det intimt terrori-

serande våldet syftar till kontroll över sin partner och utövas i högre utsträckning av män mot 

kvinnor. Vid gemensam våldsam kontroll utsätter båda parter varandra för våld i syfte att kon-

trollera varandra, medan situationellt våld sker vid exempelvis argumentationer som eskalerar 

och där båda parter kan komma att använda våld som en följd av argumentation snarare än i 

syfte att ta kontroll över den andre. Våldsamt försvar innefattar det våld en våldsutsatt använ-

der för att försvara sig mot den som utsätter denne för våld. Denna sistnämnda form av våld är 

en viktig indikator på att kvinnan håller på att lämna det våldsamma förhållandet (Johnson & 

Ferraro, 2000). Det är viktigt att uppmärksamma vad det är för typ av våld i barnets familj 

eftersom det finns barn som lever under förhållanden som innebär att föräldrarna inte alls är 

barnets trygghet, på grund av exempelvis övergrepp eller psykisk misshandel. Föräldrarna till 

dessa barn kan vara omedvetna om barnets mående eller vilja dölja hemsituationen, varför de 

troligtvis inte söker hjälp för barnets räkning då denne är i behov av det (Cocozza, 2013). En 

norsk studie visar att ungdomar som upplever våld i hemmet i högre utsträckning än vad barn 

som inte upplevt det riskerar att ha ett utåtagerande beteende, komma i depression och ha en 

dålig självbild Mossinge & Stefansen (2007). En amerikansk studie visar att barn som upplevt 

våld i högre utsträckning är antisociala, aggressiva och ängsliga än andra barn (Edleson, 

1999). Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith & Jaffe (2003) visar i sin studie att följdernas 

karaktär är svåra att förutsäga, men att ungdomar som upplevt våld riskerar att störas i sin 

utveckling och få negativa följder. 

 

Uppmärksamhet på våld i nära relationer 
Haselschwerdt, Hardesty & Hans (2011) menar att professionellas bedömning av våld i nära 

relation påverkas av deras teoretiska perspektiv på området. I studien tolkar deltagarnas utsa-

ga och forskarna kommer på så sätt fram till vilket teoretiskt perspektiv deltagarna, de profes-

sionella, har. Professionella med ett familjevåldsperspektiv, där våldet ses som en följd av 

konflikter i familjen vilka kan uppkomma till följd av stress, bedömde sina fall som situatio-

nella där båda parter i relationen var ansvariga för situationen. De rådde sina klienter exem-

pelvis till föräldrautbildning, samarbetssamtal och rådgivning samt såg intimt terroriserande 

våld som något stereotypt. Professionella med ett feministiskt perspektiv bedömde istället sina 

fall av våld i nära relation både som intimt terroriserande våld och som situationellt våld samt 

konstaterade att våld i nära relation ofta innebär att den ena parten önskar kontrollera den and-

re. I de fall de bedömde att det förelåg situationellt våld valde de ändå att agera på den säkra 

sidan och behandlade fallen som intimt terroriserande våld tills det var uppenbart att våldet 

var situationellt. De professionella som arbetade utifrån ett feministiskt perspektiv hade om-

fattande och fortlöpande utbildning på ämnet våld i nära relation, medan de med ett familje-

våldsperspektiv hade kortare utbildning utan kontinuitet eller ingen utbildning alls på ämnet 

(Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 2011). Även Johnsson & Ferraro (2000) uppmärksammar 

att utredningar av familjers våldsamma konflikter ofta utgår från ett perspektiv där situationen 

förklaras som ett milt fysiskt våld mot kvinnan där mannen inte avser att kontrollera eller ta 

makt över henne. I rättsliga sammanhang och bland personal på skyddsboenden belyses i 

samma situationer istället våldets allvar och bedöms utifrån olika former av våld i nära rela-



ÖREBRO UNIVERSITET    

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete samt examensarbete C 

C-uppsats, 15 hp  

Ht 2013 

5 
 

tion (Johnson & Ferraro, 2000). I en studie av Bourassa, Lavergne, Damant, Lessard & Tur-

cotte (2006) undersöks också barnavårdsutredares uppmärksamhet på sambandet mellan 

barnmisshandel och våld mellan föräldrar samt i vilken utsträckning våld mellan föräldrarna 

upptäcks vid barnavårdsutredningar. Studien visar att nästan hälften av barnavårdsutredarna i 

sina utredningar brister i att systematiskt undersöka förekomsten av våld mellan föräldrar. 

Detta trots att de professionella i studien generellt har god medvetenhet om problematiken 

våld i nära relation. Detta kan bland annat bero på att samarbetet mellan socialtjänst och för-

äldrar brister angående den ursprungliga problematiken som utredningen behandlar, eller so-

cialarbetarens höga arbetsbelastning (Bourassa, m.fl., 2006).  

 

Att arbeta med familjer där det förekommer våld 
För att undvika att den våldsutsatte modern ges skuld för våldet är det nödvändigt med en 

förtroendefull relation mellan professionell och våldsoffer, att den professionelle tillhandahål-

ler emotionellt och praktiskt stöd samt att risker och säkerhet balanseras. För att detta ska vara 

genomförbart krävs en tydlig identifiering av våld i nära relation samt en god förståelse för 

problemet och dess konsekvenser (Lapierre & Côté, 2011). Goldberg, Wood & Roche (2001) 

presenterar fyra principer som syftar till att förbättra såväl våldsoffrets situation som dennes 

självbild och behandlar förtryckande strukturer kring kön som nedvärderar, skuldbelägger och 

underkuvar kvinnor. Principerna som i studien formuleras grundas på idéer om sociala kon-

struktioner och fokuserar på strukturellt socialt arbete. I möte med den våldsutsatta bör social-

arbetaren lyssna, stödja, underminera förtryckande påståenden och hjälpa till att bearbeta den 

våldsutsattas förflutna. Genom att bemöta våldsutsatta enligt de principerna kan socialarbeta-

ren undvika att beskylla den våldsutsatte. Den professionelle kan då se att det finns flera offer, 

nämligen den våldsutsatte föräldern och barnen i familjen (Goldberg Wood & Roche, 2001). 

Att socialarbetaren skapar en relation till den våldsutsatte som grundas på förtroende och tillit 

får positiva långsiktiga följder, så som att den våldsutsatte med tiden själv erkänner sig som 

våldsutsatt samt kan komma att öppna upp sig angående sin situation och våldsutsatthet och 

därmed vilja söka hjälp för sin situation (Lapierre & Côté, 2011).  

 

Många socialarbetare i Lapierre & Côtés (2011) studie menar att fokus vid barnavårdsutred-

ningar där det förekommer våld i hemmet ska ligga på att skydda barnet samt säkra barnets 

trygghet och utveckling snarare än att arbeta med föräldrarnas situation och våldet som före-

kommer mellan dem. Detta förhållningssätt kan leda till att våldsutsatta glöms bort till förmån 

för barnet. Om den yrkesverksamme inte bara identifierar barnet som offer utan också den 

våldsutsatte modern visar detta på en ökad förståelse för våldsutsattas agerande vid våld i nära 

relation. Det innebär att understryka att det huvudsakliga problemet i dessa fall är mäns våld 

snarare än kvinnors sviktande omsorg av sitt barn. Därmed erkänns inte bara barnets utan 

också den våldsutsatta moderns behov av stöd och skydd (Lapierre & Côté, 2011). Svensk 

forskning visar däremot att barnen till föräldrar i vårdnadstvister uppmärksammas för lite. 

Barnens vilja varken utreds eller efterföljs i tillräckligt hög grad och fokuset ligger i vårdnads-

tvister främst på föräldrarnas vilja. Det läggs ofta stor vikt vid barnets rätt till båda sina för-

äldrar och de vuxnas tolkning av barnets behov väger många gånger tyngre än barnets egna 

uttryckta vilja (Källström Cater, 2008; Sundhall, 2008). Det är viktigt att barn vid utredningar 

behandlas på ett etiskt försvarbart sätt, där deras läkningsprocess efter att ha varit offer för 

våld inte motverkas. Helst ska barnets delaktighet i utredning bidra till en positiv utveckling 

för dem. Det är viktigt att familjerättsutredarna gör en riskbedömning för barnets situation där 

det finns risk för att det har förekommit våld i familjen (Eriksson & Näsman, 2011). Några av 
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de deltagande barnen i Eriksson & Näsmans (2011) studie menar ändå att de inte fått direkta 

frågor om våldet från socialarbetare, eller att det i alla fall inte varit fokus kring det. Studien 

visar att utredare kan vara avvaktande med att fråga barn om våld om det inte finns en dom 

angående våld i hemmet, eftersom de avser att handla rättssäkert mot den misstänkta. Detta 

kan innebära att barnets bästa inte står i fokus för utredningen, vilket enligt Eriksson & Näs-

man (2011) ses som bekymmersamt. Utredarens försiktighet och omsorg om barnet vad gäller 

att fråga och prata om våldet kan vara problematiskt då ansvaret läggs på barnet att börja prata 

om våldet. Det är viktigt att situationen och kontakten mellan socialtjänsten och barnet känns 

tryggt, eftersom en risk annars finns för att barnet inte vågar berätta om våldet. Det är viktigt 

att utredare i samtal med barn möjliggör att barnets upplevelser och utsagor om utsatthet görs 

giltiga och att de ger barnet hjälp och beskydd. Dock visar Eriksson & Näsman (2011) i sin 

studie att några av de deltagande barnen bemötts med likgiltighet och förnekande av utredare, 

vilket kan leda till att barnets utsatthet förvärras eller att våldet fortsätter. 

 

Insatser 
Strategier för att ge våldsutsatta adekvat stöd bör anpassas efter respektive individs situation 

och behov. Socialarbetare som arbetar med barnavårdsärenden behöver därför ha förståelse 

för den komplexa situation som den våldsutsatte befinner sig i samt kunna identifiera deras 

specifika behov, vilket underlättas om socialarbetaren och den våldsutsatte har en relation 

byggd på tillit. Det är av stor vikt för socialarbetare att vid barnavårdsärenden fastställa före-

liggande risker och beakta dessa under hela ärendeprocessen. Det är dock inte alltid möjligt 

att eliminera risken för våld, vilket försvårar ärendeprocessen för den professionelle. Särskilt i 

och med att beslut om ingripanden och insatser för att utesluta risk för våld kan medföra sig-

nifikanta begränsningar av den våldsutsattes frihet. Därmed behöver socialarbetaren alltid 

överväga balansen mellan risker och säkerhet (Lapierre & Côté, 2011). Cooley & Frazer 

(2006) presenterar i sin studie en struktur för arbete med barn och familjer där det finns oro 

för barnets välmående och förekomst av våld i nära relation. Studien fokuserar på mäns våld 

mot kvinnor och barn, men påpekar att även män utsätts för våld i nära relation av kvinnliga 

förövare. Studien presenterar att det sociala arbetets struktur bör prioritera säkerhetsbedöm-

ningar och planerande med barn som uppvisar emotionell och beteendemässig problematik 

samt som lever med våld i hemmet (Cooley & Frazer, 2006). En typ av insats för familjer där 

det förekommer våld i hemmet är familjeterapi. Familjeterapi, där våldsutövaren involveras, 

är enligt Cooley & Frazer (2006) inte en lämplig insats vid våld i nära relation utan innebär en 

risk för att våldsutsatta familjemedlemmars välmående kraftigt förvärras. Istället bör det soci-

ala arbetet ledas av en säkerhetsmodell där adekvat hjälp och skydd ges till de våldsutsatta 

och barnen. Våldsutövare kan på annat håll ges adekvat hjälp genom någon form av program 

där våldet diskuteras och där säkerhet och ansvar står i fokus (Cooley & Frazer, 2006). I en 

studie av Humphreys (2008) presenteras att det finns många brister i arbetet med barnavårds-

ärenden som behandlar barn som lever med våld i hemmet. Dessa brister uttrycks framför allt 

då ett brett socialt problem hanteras som ett individuellt problem där arbete med våldsutsatta 

kvinnor genom påtvingade insatser riktade mot barnen undermineras i sitt eget självbestäm-

mande. Levendosky & Graham-Bermann (2001) menar att genom att förstå våldsutsatta kvin-

nors psykiska mående och föräldraskap kan barnen i familjen få bästa möjliga hjälp eftersom 

barn påverkas negativt av att bevittna moderns utsatthet för våld. Att erbjuda våldsutsatta 

kvinnor stöd i olika former kan vara ett gott tillvägagångssätt för att förbättra den våldsutsat-

tas psykiska välmående vilket också är en förutsättning för barnets välmående. 
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Utbildning och policys 
I en svensk studie av Cocozza (2013) presenteras att de lagar som används i socialt arbete för 

att skydda barn inte innefattar specifika beskrivningar för hur detta skydd ska utformas, utan 

är tolkningsbara mål- eller ramlagar. Det förutsätts därför att socialarbetare som fattar beslut 

om barns behov av skydd och skyddets utformning har kunskap och metoder för genomföran-

det. Arbetsmetoderna inom socialt arbete utformas av de yrkesverksamma själva. Dock utgörs 

majoriteten av de som arbetar med myndighetsutövning i Sverige vid exempelvis barnavårds-

utredningar av socionomer, varav de flesta är nyexaminerade och utan någon specifik utbild-

ning inom ämnet barns skydd (Cocozza, 2013). Haselschwerdt, Hardesty & Hans (2011) me-

nar att för att professionella som arbetar med våld i nära relation ska kunna göra rättvisa åt-

skillnader mellan olika typer av våld bör de se det unika i vad varje familj behöver. Detta är 

dock problematiskt ur ett familjevåldsperspektiv då allvaret i situationen förminskas, vilket 

främst påverkar ärendehanteringen negativt. Utbildning i och kunskap om våld i nära relation 

är således viktigt för förståelse av våldet och hur våld i nära relation kan och bör hanteras 

(Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 2011). Farmer (1999) presenterar i sin studie styrkor och 

svagheter i barnavårdsutredningar i Storbritannien. Studien visar att barnavårdsutredningar 

spelar stor roll för barns säkerhet. Dock har socialarbetare ofta inte tillräckligt med tid för att 

på ett adekvat sätt genomföra utredningar och utforma en vidare plan för ärenden (Farmer, 

1999). Vidare visar Payne, Charmody, Plichta & Vandecar-Burdins (2007) i sin studie att 

förekomsten av policys för utbildning i våld i nära relation på arbetsplatser påverkar yrkes-

verksammas delaktighet i olika utbildningar. Socialarbetare som arbetar med barnavårdsut-

redningar är ofta de första som kommer i kontakt med familjer där våld i nära relation före-

kommer. Då de professionellas roll är att skydda barnet sammanfaller det med att arbeta med 

föräldrarnas relation. Många socialarbetare saknar tillräcklig utbildning och träning för att 

kunna hantera våld i nära relation och använder sig istället av sina tidigare erfarenheter för att 

uppmärksamma våld i nära relation. Beroende på vad dessa tidigare erfarenheter består av 

agerar socialarbetarna sinsemellan olika i ärenden där våld i nära relation förekommer. Till 

följd av professionellas felaktiga bedömningar riskerar ett intimt terroriserande våld att fortlö-

pa eller förvärras (Payne, m.fl., 2007). 

 

Vem är våldsutsatt respektive våldsutövare? 
Samhällets bild av den våldsutsatta kvinnan är att hon är underordnad, tyst och kuvad, men 

Holmberg & Enander (2010) menar att våldsutsatta många gånger gör motstånd mot sin för-

övare istället för att anpassa sig. Den våldsutsatte skriker, slår tillbaka och säger nej, men 

bryts trots det ändå långsamt ner. Då den våldsutsatte gör motstånd till våldet ser denne sig 

inte som våldsutsatt, vilket innebär att denne inte anser sig ha anledning att lämna relationen. 

För att vilja lämna relationen måste den våldsutsatte nå botten och ge upp sitt motstånd 

(Holmberg & Enander, 2010). Föreställningar av vad våld i nära relation är påverkar om våld 

över huvud taget uppmärksammas detta gäller också socialarbetare. Detta kan särskilt gälla i 

de fall där kvinnan utövar våld mot mannen. Hines & Douglas (2010) visar i sin studie att 

såväl män som kvinnor kan vara utsatta för intimt terroriserande våld av sin partner. Synen på 

män som utsätts för denna form av våld är att männens upplevelse är utan konsekvenser och 

att de, om våldet är tillräckligt allvarligt, har både ekonomiska och fysiska förutsättningar för 

att kunna lämna relationen. Dock finns mycket lite forskning som stöder denna uppfattning. 

Våldsutsatta män upplever ofta partnerns våldsutövning som allvarlig samt uppger att de får 

fysiska och psykiska skador. De flesta av dessa män vill lämna den våldsutövande kvinnan, 

men hindras ofta såväl fysiskt som psykiskt genom bindningen till partnern och barnen. Trots 



ÖREBRO UNIVERSITET    

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete samt examensarbete C 

C-uppsats, 15 hp  

Ht 2013 

8 
 

att män i hög utsträckning är större och starkare än sin kvinnliga partner slår våldsutsatta män 

ofta inte tillbaka då de är våldsutsatta, bland annat till följd av moraliska skäl samt av rädsla 

för att bli lämnad av partnern som då skulle ta barnen ifrån honom (Hines & Douglas, 2010). 

En annan studie påvisar att kvinnor som utövar våld i nära relation ofta gör det i syfte att slå 

tillbaka, som ett svar på att själva vara eller ha varit våldsoffer. I de fall där båda parter i rela-

tionen utövar våld mår också båda parter dåligt av detta, då relationen ofta innefattar höga 

nivåer av våld (Houry, Rhodes, Kemball, Click, Cerulli, McNutt & Kaslow 2008).  

 

Teoretisk ram 
I vår studie kommer analysen genomföras med två analysverktyg, nämligen socialkonstruk-

tionism samt begreppen offer och förövare utifrån olika former av våld i nära relation. Detta 

för att kunna analysera huruvida sociala konstruktioner av och normer kring offer och föröva-

re påverkar socialarbetares förståelse av våld i nära relation och därigenom också socialarbe-

tares uppmärksamhet på och hantering av detta våld. Nedan presenteras mer ingående respek-

tive analysverktyg och därefter hur dessa syftas användas i denna studie. 

 

Socialkonstruktionism 
Sociala konstruktioner kan förstås som människors idéer om något, alltså uppfattningar, be-

grepp, teorier, trosföreställningar och attityder. Dessa idéer leder till kategoriseringar. Det 

som kategoriseras förändras därefter för att passa in i just kategoriseringen. Detta gäller även 

människor, då kategoriseringar av dem förändrar berörda individers syn på sig själva, sina 

erfarenheter och kunskaper samt sina handlingar (Hacking, 1999). Utifrån ett socialkonstruk-

tionistiskt perspektiv är en individs kunskap ett resultat av dennes sätt att kategorisera världen 

och sin omgivning, varför kunskap aldrig är objektiv. Hur individen förstår och kategoriserar 

är i sin tur ett resultat av sociala interaktioner utifrån historiska och kulturella föreställningar 

om världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Sociala konstruktioner skapas över tid 

(Hacking, 1999). Individens upplevelse och uppfattning av omgivningen samt individens kun-

skap och vetande är socialt konstruerade genom bland annat språk. Människor skapar till-

sammans språket, genom social interaktion, och språket strukturerar verkligheten, varför indi-

videns uppfattning av och kunskap om verkligheten är socialt konstruerat (Barlebo Wenne-

berg, 2010). Genom att använda språket för att tolka sociala erfarenheter och upplevelser ska-

pas kunskap inom kulturella, historiska och lokala kontexter. Kunskap och förståelse om värl-

den och omgivningen grundas i sociala interaktioner människor emellan (Payne, 2005). Ge-

nom sociala interaktioner konstrueras också attityder, identiteter samt sociala handlingar så 

som känslouttryck (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Barlebo Wenneberg, 2010; Hacking, 

1999). Genom sociala konstruktioner skapas således kategorier i samhället som tas för san-

ning, vilka blir till normer i samhället. Människor föds in i och fostras av de normer och so-

ciala förhållanden som finns i samhället, vilket innebär att individer redan från födseln lever 

under en form av socialt tryck (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Hacking, 1999). Utifrån ett soci-

alkonstruktionistiskt perspektiv skapas alltså sociala konstruktioner genom social interaktion, 

vilket innebär att individer inte ensamma kan skapa dessa. Dock kan enskilda individer givet-

vis ha egna privata uppfattningar och definitioner som skiljer sig från omgivningens eller 

gruppens socialt konstruerade norm (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det som anses naturligt 

och självklart bör utifrån socialkonstruktionismen därför utforskas snarare än tas för givet 

(Barlebo Wenneberg, 2010). I forskning kan förståelse kring sociala konstruktioner användas 

för att analysera mänsklig interaktion samt för att upptäcka kommunikationsmönster och olika 

former av dold förståelse (Payne, 2005). Vidare kan organiserat arbete med människor, såsom 
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socialtjänsten, förstås utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Enligt Sohlberg & Sohl-

berg (2013) definierar organisationer själva sina klienter, utifrån på förhand konstruerade ka-

tegoriseringar av organisationerna, dess arbetsområden och de människor organisationerna 

syftar till att arbeta med. I och med att klienten definieras av organisationen konstrueras alltså 

klienten också med hänsyn till egenskaper relevanta för organisationen i fråga. Således skapar 

organisationerna sociala konstruktioner kring klienter (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

Offer och förövare utifrån olika former av våld i nära relation 
Enligt Heberlein (2005) är betydelsen av offer en individ som är oskyldig och utan ansvar för 

det lidande denne utsätts för. Ett offer har således rätt till omsorg och sympati, då denne inte 

har kontroll över sig själv, över sitt liv eller över situationen denne befinner sig i (Heberlein, 

2005). Christie (2001) har formulerat en teori kring det ideala offret som kan kännetecknas av 

ett antal egenskaper, varav en är att offret är svag på grund av exempelvis sjukdom eller ålder. 

En annan egenskap är att offret vid tillfället är upptaget med ett projekt som anses viktigt och 

som inger respekt, exempelvis att offret tar hand om sin sjuka syster. Vidare egenskap är att 

offret vid tillfället för övergreppet befinner sig på en plats så som en gata under dagtid, alltså 

en plats denne inte kan kritiseras för att befinna sig på (Christie, 2001). Det ideala offret kän-

netecknas också utifrån vem förövaren är och offerrollen bestäms utifrån både offrets och 

förövarens egenskaper. Enligt Christie (2001) är den ideala förövaren stor, ond, farlig, man, 

svart samt en främling för offret (Christie, 2001). En tydlig kontrast mellan offer och förövare 

underlättar möjligheten för omgivningen att se huruvida någon är utsatt och därmed utgör ett 

offer. I konkreta situationer går det att urskilja vem som är offer och vem som är förövare. 

Dock är skillnaden mellan offer och förövare inte alltid självklar (Christie, 2001; Heberlein, 

2005). Denna otydlighet som finns mellan vem som är offer respektive förövare påträffas 

bland annat i våld i nära relation. Ett sätt att se på och förstå våld i nära relation är att katego-

risera in det i ett flertal olika former av våld i nära relation, vilket görs av bland andra Johnson 

& Ferraro (2000). Kategorisering av våldet sker utifrån våldets motiv och våldets karaktär. 

Situationellt våld är en form av våld i nära relation som förekommer vid argumentationer där 

den ena eller båda i relationen använder sig av våld till följd av exempelvis frustration eller 

osäkerhet (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001). Denna form av våld kan vara en del av den 

våldsutövandes identitet eller vara situationellt, alltså uppstå vid exempelvis sorg och premen-

struellt syndrom (Isdal, 2001). Det situationella våldet är således inte kopplat till ett kontrolle-

rande beteendemönster och det finns inte ett tydligt offer och en tydlig förövare. Vid intimt 

terroriserande våld är våldsutövningen istället motiverad av en önskan om kontroll över sin 

partner, vilket i forskning ofta presenteras i form av mannen som våldsutövare (Johnson & 

Ferraro, 2000). Intimt terroriserande våld är selektivt och förekommer endast inom en relation 

eller i minimal utsträckning i det offentliga rummet, eftersom våldet sker inom maktsystem av 

någon som är starkare eller har mer makt mot någon som är svagare eller har mindre makt. 

Våldsutövarens syfte med våldet är därmed att upprätthålla och stärka sin makt (Isdal, 2001). 

Offer respektive förövare kan vid denna våldsform vara tydliga för utomstående i och med 

maktobalansen, men de kan också vara otydliga då våldet ofta sker utan insyn från utomstå-

ende. Vem som är offer och förövare kan också vara svårt att avgöra vid intimt terroriserande 

våld då offret utövar våldsamt försvar gentemot sin förövare. Johnson & Ferraro (2000) be-

skriver att våldsamt försvar innefattar våld som utövas av en våldsutsatt mot dennes våldsut-

övande partner, alltså som en typ av svar på att vara utsatt för intimt terroriserande våld. I och 

med att våld vid våldsamt försvar används av båda parter i relationen kan det utifrån vara 

otydligt vem som är offer respektive förövare eller att se att denna maktobalans ens finns i 
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relationen (Johnson & Ferraro, 2000). Många gånger kan omständigheter, i exempelvis vålds-

situationer, innebära att en individ betraktas som offer trots att individen begått en gärning 

som på något sätt gör denne till förövare (Heberlein, 2005). Omgivningen lägger ofta över 

skulden på offret i situationer där offret använt sig av både verbalt och fysiskt motstånd gent-

emot förövaren. Om offret endast använt sig av verbalt motstånd lägger omgivningen ofta 

istället större skuld på förövaren (Black & Gold, 2008). Ett offer definieras ofta utifrån ska-

dor, lidande och svaghet, vilket i praktiken dock inte alltid är synliga tecken eller egenskaper 

hos individer som är utsatta för våld (Burcar, 2005). Vidare påverkas offerrollen av omgiv-

ningens uppfattning av det specifika offrets förmåga att ta ansvar. Föreställningar om offer 

och förövare skapas också genom media, filmer, historier, lagtexter, utredningar och så vida-

re. Dessa föreställningar blir normer kring offers och förövares respektive agerande. Därmed 

tvingas exempelvis våldsoffer förhålla sig till de normer kring offerrollen som finns i samhäl-

let (Heberlein, 2005). Dock definierar sig ett våldsoffer inte nödvändigtvis som ett offer. En 

individ som är utsatt för våld kan till och med opponera sig mot att klassificeras som offer 

genom att framställa sig själv som aktiv i våldshandlingen, vilket kan göras i syfte att försöka 

minska förövarens dominans (Burcar, 2005). Oavsett vilken form av våld som förekommer i 

en relation har förövaren, våldsutövaren, i någon mån alltid kontroll. Detta kan innebära kon-

troll fokuserad på att vinna en specifik argumentation så som vid situationellt våld, etableran-

de och vidmakthållande av kontroll över sin partner så som vid intimt terroriserande våld eller 

att återta kontroll från en våldsutövande partner så som vid våldsamt försvar (Johnson & Fer-

raro, 2000).  

 
Sammanfattningsvis kan det vara svårt att se en tydlig skillnad mellan offer och förövare vid 

våld i nära relation, då de olika våldsformerna kan sudda ut dessa gränser och problematisera 

de aktuella normerna kring ideala offer och ideala förövare. Heberlein (2005) presenterar att 

en tydlig kontrast mellan offer och förövare underlättar möjligheten för utomstående att ur-

skilja människor i dessa kategorier, exempelvis att offret är söt och framställs som mjuk och 

känslosam medan förövaren framställs som manipulerande och maktutövande och kanske till 

och med psykiskt sjuk (Heberlein, 2005). Vidare menar Burcar (2005) att det i samhället har 

konstruerats ett ideal av offret som en individ med så kallade kvinnliga egenskaper, så som 

någon som är svag och sårbar. Män förväntas således inte vara offer, särskilt som de socialt 

konstruerade föreställningarna om manliga egenskaper, så som styrka och kompetens, står i 

stark kontrast till de egenskaper som ett offer förväntas ha (Burcar, 2005). I föreliggande stu-

die kommer analysen genomföras av socialt konstruerade föreställningar och normer kring 

offer och förövare, olika typer av våld i nära relation, utsatthet och påverkan på socialt arbete 

genom exempelvis definitioner av specifika klienter. Detta i syfte att undersöka och försöka 

förstå hur socialarbetare uppmärksammas, tolkar och tänker kring hantering av våld i nära 

relationer. 

 

Metod 
Vi har valt att genomföra en vinjettstudie, detta gav oss möjlighet att ställa frågor kring han-

tering av våld i nära relation i ett specifikt ärende där deltagarna svarade med sina tankar och 

agerande utifrån hur de såg på det presenterade ärendet. Jergeby (1999) menar att deltagarna 

vid en vinjettstudie får en beskrivning av ett skeende, en person eller en situation som sedan 

följs av frågor som deltagaren tar ställning till. Enligt Kullberg & Brunnberg, 2007) är vin-

jettmetoden användbar för att inhämta kunskap om professionellas bedömningar, agerande, 

föreställningar, värderingar, normer och etiska ställningstaganden. Vi presenterar i vinjetten 
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en situation som kan tolkas som våld i nära relation. Intervjuer genomfördes med socialarbe-

tare som arbetar med barnavårdsutredningar. Intervjuerna var kvalitativa och semistrukturera-

de för att få en bild av deltagarnas förståelser, värderingar och tankar kring våld och situatio-

nen som presenteras i vinjetten. En kvalitativ studie syftar just till att lyfta fram deskriptiv 

information utifrån en individs egna ord (Holosko, 2010). Vidare menar Bryman (2011) att en 

kvalitativ intervju är ett bra sätt att samla in kunskap om deltagarens egna uppfattningar, 

ståndpunkter och synsätt. I en semistrukturerad intervju utgår forskarens frågor från en inter-

vjuguide med förutbestämda teman, vilka under intervjun kan komma i varierad ordnings-

följd. Deltagaren har i denna intervjuform stor frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt och 

forskaren kan även ställa ytterligare frågor utöver intervjuguiden. En semistrukturerad inter-

vju innebär en flexibel intervjuprocess där fokus ligger på deltagarens tolkningar och uppfatt-

ningar av frågor och händelser samt vad denne upplever vara av vikt vid förklaringar av så-

dant som exempelvis händelser och beteenden. I föreliggande studie kan semistrukturerade 

intervjuer underlätta inhämtande av material adekvat för studiens syfte, då vi därigenom kan 

få tillgång till deltagarnas tolkningar, förklaringar och förståelse kring en specifik situation. 

Studiens syfte hålls vid intervjuerna dolt för deltagarna, för att vi ska kunna undersöka deras 

uppmärksamhet på våld i nära relation utifrån vinjettens innehåll
2
.  

 

Utformande av vinjett 
Vinjetten i vår studie är i två olika delar där ett fiktivt fall presenteras (se Bilaga 1). Vinjetten 

är utformad så att den skulle vara så konkret och innehålla så lite onödig information som 

möjligt, för att underlätta för deltagarna och för att få dem fokuserade på det som vi vill un-

dersöka. Kullberg & Brunnberg (2007) skriver att det är av stor vikt att vinjetten är kort, lätt-

förstådd och logisk. Detta för att informationen ska vara trovärdig samt för att underlätta för 

deltagaren att förstå informationen korrekt och hantera denna på ett sätt som överensstämmer 

med deltagarens agerande i autentiska fall. Vinjetten är formulerad utifrån tidigare forsknings 

beskrivning av hur barn kan reagera på våld i hemmet. Detta för att ungdomens situation och 

beteende av deltagarna ska vara möjliga att tolka som ett symtom på problematik, så som våld 

i hemmet, samt för att göra ärendet aktuellt för den specifika enheten. I del 1 har en orosan-

mälan kommit in från skolan om en ungdom, Kim, som i utredningssamtal uppger att föräld-

rarna bråkar och att det gör ungdomen ledsen. Kims situation presenteras där hen har koncent-

rationssvårigheter samt är ensam och utåtagerande. I vinjettdel 2 har också utredningssamtal 

med föräldrarna genomförts och det har framkommit att föräldrarna ofta har konflikter. För-

äldrarna beskriver i vinjettdel 2 en situation där båda föräldrarna skriker och slår och puttar 

varandra. Anledningen till att vinjetten delades upp i två delar var för att kunna ta del av soci-

alarbetarnas reaktioner, tankar och agerande samt om, och i så fall hur, dessa förändras utifrån 

information i vinjettdel 1 respektive 2. I vinjetten benämns inte handlingarna som våld utan 

som bråk och konflikt. Detta i syfte att försöka undvika att påverka och leda deltagarna att 

fokusera på våld i nära relation utan att istället få information om deltagarnas uppmärksamhet 

på, tolkning av våld och beskrivning av hur de skulle reagera på situationen i vinjetten. Vin-

jettens upplägg syftar till att deltagarna själva ska kunna tolka händelsen, allvaret i situatio-

nen, parets relation och konflikt samt huruvida någon i relationen bär mer ansvar eller har mer 

skuld i konflikten och dess uttryck än någon annan. Deltagarnas förståelse av konflikt och 

våld inventeras med hjälp av en intervjuguide som är framarbetad enligt nedan. 

 

                                                             
2 Valet att ha syftet dolt diskuteras vidare under etiska reflektioner, sid. 15. 
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Litteraturanskaffning och källkritik 
Forskning relevant för föreliggande studie har sökts genom sökmotorn Social Services Ab-

stract och den nationella sökmotorn Libris för Sveriges universitet och högskolor. Engelska 

sökord som använts är awareness, battered women, common couple violence, detect, discover, 

domestic violence, explore, family violence perspective, feminist perspective, intimate terror-

ism, legal intervention, situational violence, social service, social work samt theoretical per-

spective. De svenska sökord som använts är feministisk teori, kvalitativ analys, socialkon-

struktivism, vinjett samt våld i parrelation. Sökorden användes vid sökningarna i flera olika 

kombinationer. Genom funktioner i sökmotorn inkluderades endast studier som behandlar 

ämnen relevant för vår studie, bland annat då socialt arbete, familjevåld, partnervåld och soci-

alarbetares utbildning. Dubbletter och otillgängliga studier exkluderades. Efter att ha läst titlar 

och sammanfattningar exkluderas ytterligare studier irrelevanta för föreliggande studies syfte. 

Utöver detta har forskning och annan litteratur också tagits emot från vår handledare. Genom 

att se över referenser i bearbetad litteratur enligt ovan har ytterligare litteratur, relevant för 

föreliggande studies syfte, erhållits samt författare, som skriver kring ämnen relevanta för 

denna studie, upptäckts. 

 

Thurén (2013) presenterar källkritik som en metod att bedöma sanningshalten och sannolikhe-

ten i förklaringar av verkligheten. Källkritiken är således ett hjälpmedel för att stabilisera tro-

värdigheten genom att upptäcka och uppmärksamma eventuella felaktigheter i dessa förklar-

ingar (Thurén, 2013). I föreliggande studie har endast originalkällor använts. Detta för att 

undvika att tidigare tolkning av informationen redan skett. I sökning efter aktuell forskning 

var det flera av de studier som verkade intressanta för vårt arbete som kostade att hämta, dessa 

valde vi att inte ta med i vår studie vilket kan ha gjort att intressant forskning missas. 

 

Urval 
För att rekrytera informanter lämpliga för denna studie genomförde vi ett målinriktat urval där 

intervjuer söktes med socialarbetare som arbetar med utredning, främst inom områden som 

utreder barn, ungdom och familj. Enligt Bryman (2011) är ett målinriktat urval ett strategiskt 

sådant. Deltagarna är på så sätt relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar då de har 

kunskap inom områden som hör samman med dessa. I föreliggande studie söktes intervjuper-

soner i flera kommuner genom kontakt med enhetschefer, men många svarade inte på vår för-

frågan medan andra informerade oss om att de inte hade möjlighet att medverka i studien. 

Genom vår handledare fick vi till slut kontakt med intresserade socialarbetare och kunde 

genomföra intervjuer med sex stycken socialarbetare från samma enhet som arbetar med bar-

navårdsutredningar. Intervjuerna hölls i ostörda rum på det socialkontor där samtliga deltaga-

re arbetar för att ingen extra tid skulle ödslas för deltagarna i deras viktiga arbete med barna-

vårdsutredningar. 

 

Utformande av intervjuguide 
Vid en vinjettstudie kan frågorna vara både öppna och slutna. Skillnaden på frågor vid en vin-

jettstudie från frågor vid andra former av intervjuer är att de frågor som ställs vid de olika 

intervjuerna kopplas till ett och samma fall som samtliga deltagare har fått ta del av (Kullberg 

& Brunnberg, 2007). Vid skapandet av en intervjuguide är det vid kvalitativa studier av vikt 

att inte vara alltför specifik, då alternativa synsätt annars kan hindras under intervjuerna. For-

mulerande av frågeställningar bör grundas i studiens syfte och vad som i denna önskas besva-
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ras. Intervjufrågorna bör därför täcka studiens teman samt innebära att deltagarnas egna per-

spektiv beaktas. Vidare underlättas intervjuerna om frågeställningarna ordnas efter tema eller 

liknande, då detta innebär att en röd tråd följer under hela intervjun, samt om frågeställning-

arna inte är ledande, då öppna frågor innebär större möjlighet för deltagaren att svara utifrån 

sig själv (Bryman, 2011). I föreliggande studie har intervjuerna innefattat teman som social-

arbetarens fokus, socialarbetarens handlande samt socialarbetarens avsikt. I utformandet av 

intervjuguidens frågor har vi utgått från en grund i det aktuella kunskapsläget. Frågorna som 

förberetts i intervjuguiden har delats upp i fyra teman (Bilaga 2). I det första temat ligger fo-

kus på deltagarens arbete och erfarenheter där frågor ställts utifrån vinjettdel 1. Det andra te-

mat fokuserar på vinjettdel 2 och även här ställs frågor utifrån de teman som föreberetts, dock 

med viss fördjupning i och med ökad vetskap om konflikten då denna presenterats i vinjetten. 

I det tredje temat presenteras studiens egentliga syfte och frågor ställs om huruvida deltagaren 

uppfattade händelserna i de två delarna av vinjetten som våld. Frågor ställs här också angåen-

de socialarbetares ansvar samt deltagarnas eventuella utbildning i ämnet våld i nära relation. I 

det fjärde och sista temat ges deltagaren möjlighet att tillägga något och ändra sina svar till 

följd av att de svarat från ett annat syfte än det egentliga. I intervjuguiden finns frågor med 

som exempelvis: Hur uppfattar du situationen? Hur kommer det sig att du handlar på det 

sättet? Vad tror du ligger till grund för att du reagerar så? Intervjuguiden har bearbetats och 

omarbetats ett flertal gånger. Vi genomförde också tre testintervjuer, pilotintervjuer, med so-

cionomstudenter under intervjuguidens utformning, vilket bidrog till vidare bearbetning av 

teman och intervjufrågor. Efter de första faktiska intervjuerna utökades intervjuguiden med 

ytterligare en fråga om huruvida deltagarna har någon typ av utbildning i våld i nära relation. 

 

Genomförande av intervju 
För att ha fokus på intervjupersonen och intervjufrågorna har intervjuerna spelats in efter 

godkännande av deltagarna. Bryman (2011) menar att forskaren genom att spela in intervjuer 

inte behöver lägga lika stort fokus på att anteckna, utan att denne då istället främst kan foku-

sera på den information som framkommer under intervjun. Detta kan således innebära att 

forskarens möjlighet att ställa relevanta uppföljande frågor ökar (Bryman, 2011). Då båda 

forskarna närvarat vid samtliga intervjuer har den ene lett intervjun, utifrån den förberedda 

intervjuguiden, medan den andre har antecknat ifall inspelningen skulle misslyckas. Efter var-

je tema som berörts under intervjun har den antecknande forskaren haft tillfälle att ställa even-

tuella följdfrågor. Studiens två forskare har lett respektive antecknat vid tre intervjuer vardera. 

Enligt Bryman (2011) säkerställs ett minimum av jämförbarhet om flera forskare är delaktiga 

vid en intervju samt om intervjun i fråga är en semistrukturerad sådan. Intervjulängden var på 

förhand planerad till att inte överskrida en timme och vid genomförandet varierade intervju-

längden mellan 40 och 60 minuter. Samtliga deltagare hade tillhandahållits vinjettdel 1 innan 

intervjun, för att ha möjlighet att fundera kring händelsen i vinjetten. Under respektive inter-

vju fick deltagarna också ta del av vinjettens andra del.  

 

Databearbetning och analysförfarande 
Föreliggande studie har genomförts med ett abduktivt förhållningssätt till teori. Detta innebär 

enligt Alvesson & Sköldberg (2008) att forskningsprocessen utgår från empiriska data samti-

digt som teoretiska föreställningar påverkar tolkningen. Vid analys kan empirin kombineras 

eller analysen influeras av teorier, för att mönster ska kunna identifieras som ger forskaren 

kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008). Föreliggande studie utgick ifrån en teoretisk ut-
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gångspunkt kring olika typer av våld samt hur socialarbetares förståelse av våld påverkar de-

ras bedömningar av ärenden där våld i nära relation förekommer.  

 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades och de båda forskarna vid denna studie tran-

skriberade för effektivitetens skull tre intervjuer vardera. Dessa transkriberingar utgjorde se-

dan grund för analysen. Analysen av vår studies empiri görs genom meningskoncentrering där 

empirin delas in under olika kategorier. De kategorier som vi delat in efter är deltagarnas 

uppmärksamhet på våld i nära relation utifrån vinjettdel 1, deltagarnas uppmärksamhet på 

våld i nära relation utifrån vinjettdel 2, deltagarnas tolkning av våldet (utifrån vinjettdel 2, 

där våld uppmärksammats), deltagarnas bemötande av familjen, deltagarnas insatser för fa-

miljen i vinjetten, deltagarens syn på om någon är offer eller förövare samt den deltagande 

socialarbetarens utbildning på ämnet våld i nära relation. Datamaterialet bearbetades till 

några få enkla kategorier utifrån likheter och olikheter. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

innebär bearbetning av materialet att långa intervjutranskriberingar blir lättare att överblicka i 

och med minskad omfattning och strukturering, vilket underlättar jämförelser. Gillham (2008) 

menar att transkribering kan underlätta identifiering av användbara uttalanden vid intervjuer. 

Dessa uttalanden fångar olika nivåer av mening och utifrån dessa skapas olika kategorier, 

vilka ofta ändras flera gånger under skrivandets gång. Arbetet med analysen har i föreliggan-

de studie gjorts genom att först lyssna igenom de inspelade intervjuerna, sedan transkribera 

dem och efter det läsa igenom materialet och samtidigt börja skapa kategorier. Materialet har 

sedan lästs igenom flera gånger och under tiden kategoriserats. Denscombe (2009) menar att 

analysprocessen är ett arbete som görs genom repetitioner, genom att gång på gång gå igenom 

materialet. Detta för att bli välbekant med datamaterialet, vilket är en förutsättning för att ka-

tegorisering av materialet ska vara möjligt.  

 
Tillförlitlighet, äkthet och kontextuell förståelse 
Föreliggande studie är kvalitativ och behandlar socialarbetares värderingar, tankar och tolk-

ningar av våld. I och med studiens syfte eftersöks inte en objektiv bestämd verklighet utan 

snarare individers olika uppfattningar om verkligheten, varför tillförlitlighet och äkthet efter-

strävats istället för reliabilitet och validitet. Bryman (2011) menar att tillförlitlighet och äkthet 

är detsamma för kvalitativ forskning som reliabilitet och validitet är för kvantitativ forskning, 

nämligen ett sätt att eftersträva pålitlighet och överensstämmelse i syfte att etablera kvalitet. I 

föreliggande studie har såväl äkthet som tillförlitlighet eftersträvats. Äktheten har främst be-

handlats efter genomförda intervjuer då fokus legat på analysen av resultatet, i och med att 

äkthet omfattar det slutgiltiga resultatet av studien och dess konsekvenser. Enligt Bryman 

(2011) berör äktheten mer generella frågor kring forskningens konsekvenser, så som huruvida 

forskningen ger en rättvis bild av åsikter och uppfattningar bland den grupp som studeras. 

Äkthet har beaktats genom att vi har i största möjliga utsträckning i analysen har kategoriserat 

deltagarnas utsagor i sitt sammanhang. Äktheten kan i föreliggande studie ha försvagats till 

följd av att studiens forskare före, under och efter intervjun kan ha haft förutfattade meningar 

vad gäller socialarbetarnas uppmärksamhet på och förståelse för våld i nära relation. 

 

Tillförlitlighet har under hela arbetsprocessen eftersträvats, bland annat genom skapandet av 

en trovärdig vinjett, en intervjuguide innehållande frågor som täcker det område som önskas 

studeras. Detta för att vi på bästa möjliga sätt skulle kunna förstå, kategorisera och därefter 

analysera intervjumaterialet utifrån relevant forskning, där vi under arbetsprocessen sökt be-

arbeta materialet objektivt och granskande. Bryman (2011) beskriver att tillförlitlighet har 
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fyra delkriterier, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Här är även respondentvalidering relevant för att säkerställa att studiens re-

sultat stämmer överens med den information som deltagarna delgivit. För att stärka tillförlit-

ligheten har vi under intervjuerna, efter varje tema, sammanfattat för deltagarna vad vi uppfat-

tat där denne har fått möjlighet att rätta oss. Även på slutet av intervjun har deltagarna fått 

kommentera och tillägga om de har någon synpunkt eller något mer att uttrycka. Det som i 

respondentvalideringen kan ha sänkt tillförlitligheten är att det var svårt att återge en så stor 

mängd av deltagarens utsaga, vilket kan ses som en följd av att intervjuguidens teman innefat-

tade så många frågor att det var svårt att minnas vad som sagts. 

 

Etiska reflektioner 
Vetenskapsrådet (2011) presenterar att forskning ska vara berättigad och är viktig att utföra 

till gagn för individers och samhällets utveckling. Detta benämns som forskningskravet. Det 

är enligt individskyddskravet också viktigt att skydda samhällets medlemmar mot otillbörlig 

insyn i samband med forskning. Dessa krav måste vid studier vägas mot varandra. Väger vär-

det av kunskapen tyngre än de möjliga negativa konsekvenserna för deltagarna så kan det vara 

etiskt riktigt att utföra forskningen, då kunskap behövs för att finna faktorer bakom olika pro-

blem (Vetenskapsrådet, 2011). För att vägleda forskaren i utformandet av en undersökning 

presenteras fyra forskningsprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsk-

ravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 

parter om studiens syfte, samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får besluta om sin med-

verkan, konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om individer i en studie ska ges största 

möjliga konfidentialitet, medan nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet om en-

skilda individer endast får användas för forskningsändamål (Bryman, 2011). Först i intervju-

erna har vi muntligen gått igenom de fyra forskningsprinciperna med deltagarna. Efter respek-

tive intervju delgavs deltagarna en blankett om samtycke (Bilaga 4) som de kunde välja att 

skriva under, vilket deltagarna gjorde. I och med att deltagarna skrev under detta samtycke 

gav de sitt medgivande till att delta i studien och att de informerats om att deltagande är frivil-

ligt, att materialet kommer att avidentifieras och endast användas i föreliggande studie samt 

att de tillåter att intervjun spelas in och får användas i studien. Materialet i studien har också 

avidentifierats. Anledningen till att de fick skriva på samtycket efter intervjuerna var för att de 

skulle ha möjlighet att ändra sig angående sitt deltagande efter att vi avslöjat vårt egentliga 

syfte. 

 

För att få fram den information som behövdes för att kunna besvara syftet med denna studie 

informerades deltagarna inför intervjuerna om ett syfte som inte helt stämmer överens med 

syftet med föreliggande studie. Deltagarna informerades på förhand om att studiens övergri-

pande syfte var att: ”Undersöka socialarbetares tolkningar av konflikter samt bemötande och 

tillvägagångssätt vid utredningar där det framkommer att det förekommer någon form av 

konflikt i klienters parrelationer.”. Studiens korrekta syfte tillkännagavs vid slutet av respek-

tive intervju och samtliga deltagare fick då tillfälle att ändra sina tidigare svar eller lämna yt-

terligare kommentarer. Genom att till en början hålla studiens egentliga syfte dolt kunde del-

tagarnas uppmärksamhet och förståelse av våld i nära relation undersökas. Om studiens rikti-

ga syfte presenterats direkt hade deltagarnas uppmärksamhet på och förståelse av våld troli-

gen påverkats av att deltagarna visste vad de skulle leta efter och fokusera på, nämligen våld i 

nära relation. Genom att inte uppge det korrekta syftet gavs deltagarna istället möjlighet att 

uppfatta och förstå händelsen på det sätt de skulle göra detta vid faktiska ärenden innefattande 
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våld utan att vi som forskare styrde in dem på att vi undersöker om de uppmärksammar våld. 

Om ”våld i nära relation” presenterats inledningsvis skulle detta således innebära en risk för 

att deltagarna i större utsträckning skulle svara på intervjufrågorna utifrån vad som förväntas 

av dem som socialarbetare. Därmed anses detta tillvägagångssätt vara nödvändigt, då våld i 

nära relation nämns i studiens riktiga syfte och vi därmed inte på samma sätt skulle kunna 

undersöka huruvida deltagarna uppfattar våld i nära relation eller ej. Vidare vägdes inför ge-

nomförandet nyttan av att inte från början redovisa studiens riktiga syfte mot eventuella risker 

detta skulle kunna innebära för deltagarna, varpå bedömningen gjordes att riskerna är förhål-

landevis små. Vårt dolda syfte bör inte innebära några större negativa konsekvenser varken 

för arbetsplatsen eller för deltagarna personligen. Detta på grund av att de ämnen som behand-

las i studien inte bedöms vara av så pass känslig eller personlig karaktär att de skulle innebära 

någon risk för deltagarnas välbefinnande eller att deltagarna till följd av intervjuerna skulle 

lida annan skada. Här bedömde vi därför att forskningskravet vägde tyngre än individskydds-

kravet. Den risk som framför allt tas genom att dölja syftet är att deltagarna drar sig ur studien 

då de får information om studiens faktiska syfte. 

 

Metoddiskussion 
För att ha möjlighet att undersöka studiens syfte, alltså socialarbetarnas uppmärksamhet på 

och förståelse av våld i nära relation, valde vi att ha ett dolt syfte. Detta med avsikt att under-

lätta en undersökning av hur deltagarna i realiteten uppmärksammar våld och hur de tolkar 

våld. Deltagarna svarar dock vid intervjuerna på frågor inriktade på ett annat syfte än studiens 

faktiska syfte, vilket kan påverka resultatet. Intervjufrågorna riktas ändå mot det vi syftar att 

undersöka genom intervjuguidens teman.  

 

En styrka med studien kan vara att intervjuguiden har bearbetats med hjälp av att flertalet pi-

lotintervjuer genomförts. Pilotintervjuerna har medfört en trygghet vid intervjuerna, då vi fått 

en viss vana av att leda intervjuer samt att vi på detta sätt blivit väl bekanta med vår intervju-

guide. Dock utfördes pilotintervjuerna med socionomstudenter och inte med vår specifika 

målgrupp. 

 

I och med att intervjuer spelades in underlättades intervjuprocessen och det efterkommande 

arbetet med intervjumaterialet. Bryman (2011) menar att transkribering av inspelade intervju-

er tar lång tid att genomföra. Dessutom kan deltagaren, trots att denne accepterat inspelning 

av intervjun, bli oroad och självmedveten då dennes utsaga spelas in, vilket kan resultera i att 

intervjumaterialet inte blir så intressant och användbart som förväntat (Bryman, 2011, s. 

428f). Därmed riskerar inspelning av intervjuer att deltagare talar med större försiktighet på 

grund av medvetenhet om att bli inspelade och att varje ord som sägs kan användas i förelig-

gande studie. Vi tänker att risken för att deltagarna i intervjuerna ska iaktta större försiktighet 

i sin utsaga kan vara mindre då deltagarna som i vårt fall är socialarbetare än om deltagarna 

skulle varit klienter. Intervjuerna behandlar socialarbetarnas arbetssätt, vilket vi tänker bör 

vara lättare för deltagarna att svara uppriktigt på än när det exempelvis gäller deltagarnas vär-

deringar. Vad gäller den tidskrävande transkriberingen anser vi denna nödvändig för att i den 

mån det är möjligt söka undvika egna efterkonstruktioner av intervjumaterialet. 

 

För att socialarbetarnas svar inte skulle påverkas av om barnet i vinjetten var pojke eller flicka 

valde vi att inte sätta något kön på barnet och uppgav därför barnet som hen och namngav 

denne Kim. Användandet av ordet hen kan i efterhand anses som onödigt då barnets kön inte 
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nämnvärt borde ha påverkat socialarbetarnas uppmärksamhet på och förståelse av våld i nära 

relation. Flera av socialarbetarna kan ha blivit förvirrade av eller intresserade av barnets 

könsbenämning och till följd av det uppfattat att studien undersöker hur socialarbetare upp-

märksammar barnet utifrån huruvida de tolkar barnet som pojke eller flicka. Huruvida detta 

var fallet i föreliggande studie är oklart eftersom detta inte diskuterades. 

 

Resultat och analys 
Här presenteras resultatet av genomförda intervjuer med socialarbetare som arbetar med bar-

navårdsärenden. Under intervjuerna hade deltagarna, socialarbetarna, stort fokus på barnet 

som det fiktiva ärendet i vinjetten berör. De uttryckte oro för barnet, uppmärksammade olika 

sätt att se på barnets problem samt påvisade betydelsen av ett barnperspektiv. Några av delta-

garna uttryckte också oro för att barnet skulle vara utsatt för fysiskt våld, men större delen av 

deltagarna berörde inte detta. Flera deltagare nämnde dock en oro för barnets psykiska välmå-

ende till följd av föräldrarnas våld sinsemellan. Fokus för analysen är dock inte socialarbetar-

nas intresse för barnet. Istället presenteras socialarbetarnas syn på föräldrarnas situation, kon-

flikten och våldet samt hur socialarbetarna tänker kring hantering av detta. Då deltagarna vid 

slutet av respektive intervju informerats om studiens egentliga syfte talade flera deltagare mer 

allmänt om hur de skulle hantera våld i nära relation, dock utan att tydligt framhålla hur det 

skulle vara aktuellt i detta ärende.  

 

Vad är våld i nära relation och hur uppmärksammas det? 
De deltagande socialarbetarna i denna studie uttrycker att händelsen i vinjettdel 1 innefattar 

allvarliga konflikter, men nämner inte risken för att våld förekommer.  

 

Ja, när det är såhär så verkar det ju ganska kaotiskt hemma. (…) 

Det verkar vara väldigt mycket bråk mellan dem. 

 

Ja, men, det verkar ju som att det är någonting som är oroligt dem 

emellan. Sedan kan det ju bero på många saker. 

 

Men man vet ju att alla föräldrar bråkar. Det är en del av relation- 

med- alla människor upplever det i relationerna. Eh, men, det ver-

kar ändå- att- det är inte konstruktivt. 

 

Deltagarna uttalar här allvaret i föräldrarnas bråk samtidigt som de normaliserar det genom att 

säga att alla människor bråkar och att bråken kan bero på ett flertal olika saker. Samtliga soci-

alarbetare pratar om föräldrarnas konflikt utifrån hur deras barn kan komma att påverkas sna-

rare än hur föräldrarna själva påverkas eller hur konflikten kan se ut under ytan och eventuellt 

utmynna i en allvarligare konflikt. Deltagarna uppfattar inte föräldrarnas konflikt i vinjettdel 1 

som särskilt allvarlig och flera anser inte att de behöver undersöka konflikten vidare. De väl-

jer istället att främst undersöka andra möjliga orsaker till barnets problematik. Att deltagarna 

inte önskar utreda föräldrarnas konflikt vidare kan förstås som att en våldsproblematik inte 

misstänks eftersom inga tydliga våldssituationer presenteras samt att inget tydligt offer eller 

förövare påträffas i vinjetten (Christie, 2001; Heberlein, 2005). Det kan också grundas i en 

ovilja hos de deltagande socialarbetarna att misstänka en våldsproblematik, då en sådan miss-

tanke kan leda till att föräldrarna känner sig utpekade och föräldrarnas tillit till socialarbetarna 

då skulle riskera att minska. Flera deltagare pratar om att konflikter och kommunikationssvå-
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righeter är vanliga i relationer samt att de ofta möter familjer där föräldrarnas kommunikation 

brister. Någon nämner att det kan röra sig om psykologiskt våld, men då främst för barnet, i 

och med att barnet får höra föräldrarnas bråk, och det uppmärksammas inte huruvida detta 

skulle kunna vara aktuellt för någon av eller båda föräldrarna.  

 

Efter vinjettdel 2 benämner däremot samtliga deltagare situationen som en våldssituation. 

Deras syn på våldets allvar och riskerna är dock olika, då några uppfattar våldet som allvarligt 

medan andra istället inte tolkar våldet som särskilt grovt eller riskfyllt. En deltagare menar att 

våldet till en början var psykologiskt för att sedan trappas upp i och med att även fysiskt våld 

förkommit. Denne påpekar att det är svårare att upptäcka psykiskt våld samt att det är lättare 

att se fara vid fysiskt våld i och med skador och påverkan av individens hälsoutveckling. En 

annan deltagare menar att våldets allvar är svårt att avgöra, men att denne skulle se det som 

särskilt allvarligt om exempelvis modernblivit tillfogad fysisk skadad då fadern puttat in hen-

ne i bordet. Vidare konstaterar ytterligare en annan deltagare att det som presenteras i vinjet-

ten inte är vanliga bråk utan att föräldrarna behöver hjälp om de ska fortsätta leva tillsam-

mans, och fortsätter: 

 

Fysiskt våld vet jag inte om man kan kalla det, men i alla fall. De 

ger sig på varandra, och ja. Det är inte det allvarligaste jag sett. 

 

Detta visar ett undvikande av att benämna händelsen i vinjetten som våld, vilket kan förstås 

som att deltagaren inte uppmärksammar någon överhängande risk för utsatthet i situationen. 

Att deltagaren konstaterar att det inte är de mest allvarliga denne sett kan förstås som att del-

tagaren förstår våldet som situationellt snarare än som en del av en maktobalans och ett kon-

trollerande beteendemönster (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001). Detta kan också vara 

fallet för flera av de andra deltagarna. En av dem återberättar skeendet i vinjettdel 2 som att 

föräldrarna tjafsar och skriker och en annan av dem uttrycker: 

 

Min spontana (reaktion) är att det är en konflikt och inte en svacka 

i förhållandet, utan något som pågått under tid, och att de med 

största sannolikhet inte är medvetna om hur de uttrycker sig till 

varandra utan att de gör det i stundens hetta. 

 

Denne deltagare talar om föräldrarnas konflikt och våldet som något allvarligt och eventuellt 

något som pågått under en längre tid. Samtidigt tonar deltagaren när allvaret genom att säga 

att föräldrarna troligtvis inte är medvetna om sitt agerande gentemot varandra, vilket också 

kan förstås av deltagaren som benämner konflikten som tjafs vilket förminskar våldshändel-

sen. Denna syn på våldet vittnar om att de kan uppfatta våldet som situationellt (Johnson & 

Ferraro, 2000; Isdal, 2001), särskilt i och med att en av de deltagande socialarbetarna pratar 

om att våldet uppstår i stunden snarare än att det är en form av strukturerad maktobalans. 

Denna förståelse visar sig genom deltagarnas sätt att uttrycka sig, där de genom språket (Pay-

ne, 2005) konstruerar och vidmakthåller föreställningar våld och dess allvar samt om vem 

som utgör ett offer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Barlebo Wenneberg, 2010; Hacking, 

1999) . En annan socialarbetare anser att händelsen inte är så allvarlig och att situationen kan 

uppstå för alla. Deltagaren normaliserar således våldet, vilket innebär att risken för att en är 

utsatt inte belyses och att allvaret i användandet av våld och dess konsekvenser för samtliga 
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familjemedlemmar tonas ner. Några deltagare pratar också om våldets allvar utifrån fysiska 

skador. En deltagare säger: 

 

Exempelvis så kan man ju se det som att, ja, Maria (modern) kan-

ske har blivit misshandlad av- om hon blir puttad och ramlar in i ett 

bord. Man vet ju inte hur illa hon har slagit sig då, kan ju ha slagit i 

huvudet och fått jack och så vidare. 

 

Detta kan förstås som att de deltagande socialarbetarna uppmärksammar våld och har förstå-

else för våldets allvar utifrån eventuella fysiska skador till resultat av våldet (Burcar, 2005) 

snarare än utifrån våldets syfte. Vid situationellt våld kan båda parter erhålla fysiska skador 

och vid intimt terroriserande våld kan den våldsutsatte bli utsatt för våld som inte alls resulte-

rar i fysiska skador, varför fokus på fysiska skador inte behöver visa på varken våldets karak-

tär eller dess allvar. I och med fokus på fysiska skador utesluts eventuell negativ påverkan hos 

föräldrarna av psykiskt våld, vilket kan förekomma och som kan misstänkas utifrån vinjetten 

där modern använder skällsord och fadern använder hot. Dock kan det utifrån vara svårt att se 

vilka konsekvenser våldet har för de inblandade, exempelvis i och med att intimt terroriseran-

de våld ofta sker bakom stängda dörrar (Isdal, 2001), på annat sätt än genom de inblandades 

fysiska hälsa. Detta stämmer överens med det som en av deltagarna säger: 

 

Och det är svårare att, i utredning, att se- är det fysiskt våld då har 

man ju snabbare att se- att man tänker skada, liksom, hälsoutveck-

ling. I fysiskt våld så är det ju- det krävs ju nästan mer, lite mer, för 

att man ska kunna förstå att ”här är det faktiskt, liksom, ett psykiskt 

våld som utförs”. (…) Så fort det är något fysiskt så kommer det ju 

snabbare inpå en, och att det är fara, liksom. 

 

Deltagarnas fokus på fysiska skador kan därmed förstås som ett resultat av svårigheten att på 

annat sätt se att någon är utsatt. Genom att våldet är fysiskt och en av parternas fysiska hälsa 

tar skada av våldet finns en tydlig kontrast de båda parterna emellan (Christie, 2001), vilket 

underlättar för socialarbetarna att se vilken form av våld som förekommer och vem som är 

offer respektive förövare. Flera deltagare uttrycker att våldet mellan föräldrarna inte är bra för 

familjemedlemmarna och att föräldrarnas relation är osund. 

 

Det är väl svårt att ha en fungerande relation med någon där man 

dels bråkar väldigt mycket och sen så när man liksom puttar och 

slår varandra (…) Det är ju inte riktigt helt… okej, liksom, att putta 

folk, eller slå folk, bara för att man är arg på dem. 

 

Denne uttrycker alltså att våld aldrig är godtagbart, vilket antyder en förståelse av våldet i 

vinjetten som situationellt (Johnson & Ferraro, 2000) då båda parter använt sig av våld och 

därmed båda har skuld i våldssituationen (Heberlein, 2005). Detta visar på att deltagaren inte 

uppfattar en tydlig skillnad mellan föräldrarna och därför inte uppfattar att det finns ett offer 

och en förövare (Christie, 2001) och därför uppfattar våldet som situationellt. Vidare menar 

flera av deltagarna att föräldrarnas konflikt skulle kunna vara ett resultat av annan problema-

tik som socioekonomisk situation, problematik kring boende eller arbete, otrohet eller frustra-

tion på grund av svårigheterna med att vara förälder till en tonåring. Även detta kan tyda på 
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att deltagarna ser våldet i vinjetten som situationellt våld (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 

2001), där båda parter utövar våld och där våldet uppkommer i stunden. En annan socialarbe-

tare påpekar att föräldrarna är fientliga mot varandra, men uppfattar det vara svårt att läsa ut 

mer än så utan att se händelsen i ett sammanhang. En av dem uttrycker följande angående 

våldets allvar: 

 

Inte grovt kanske, men- det beror på hur det, som sagt, om det upp-

repas och hur ofta det händer och- hur gör de efteråt? Blir det något 

förlåt, eller, hur- vad händer? 

 

Deltagaren önskar därmed ytterligare information om föräldrarnas relation och konflikthanter-

ing. Detta för att kunna göra en bedömning av våldet och dess allvarlighetsgrad utifrån huru-

vida våldet är en engångsföreteelse eller ej samt om, och i så fall hur, föräldrarna blir sams 

igen efter konflikter. Flera av socialarbetarna uttrycker att de har svårt att tolka situationen 

och bråket utan att veta mer, främst då om händelsen i vinjetten ska ses som en engångsföre-

teelse eller något som sker regelbundet, varför de önskar utreda vidare. En av deltagarna ut-

trycker följande: 

 

Vissa kanske skulle se det som att Kim (barnet) har bevittnat våld, 

exempelvis kanske man kan se det som att Maria (modern) har bli-

vit misshandlad, det är ju svårt att veta exakt vad som skett också. 

 

Deltagaren visar här en öppenhet inför att våldet kan förstås på flera sätt och tydliggör svårig-

heten i att förstå våld i nära relation utan tydliga offer respektive förövare (Christie, 2001). 

Flera av deltagarna i nämner risken för att en av föräldrarna kan vara utsatt för den andres 

våld och de flesta av dem ger exemplet att just modern kan vara utsatt, medan endast en del-

tagare uttrycker att fadern kan vara utsatt. Detta kan förstås som ett resultat av en socialt kon-

struerad norm av vem som utgör ett offer (Burcar, 2005; Christie, 2001), där ett offer utgörs 

av så kallade kvinnliga egenskaper och en man därför inte förväntas vara ett våldsoffer. En 

förståelse av våld utifrån denna norm kan vara ytterligare en faktor som försvårar möjligheten 

att utifrån tydligt se vem som är offer respektive förövare och således förstå våldets karaktär. 

En av deltagarna berättar att de på arbetsplatsen har samråd en gång i veckan där de lyfter 

olika typer av ärenden och diskuterar dessa. Det kan då bland annat handla om ärenden som 

innefattar våld i nära relation. Dessa samråd sker för att de yrkesverksamma socialarbetarna 

ska kunna rådgöra med varandra i svåra ärenden. Samråden kan innebära att en gemensam 

uppfattning av våld i nära relation samt våldets uppkomst och karaktär, vilket kan förklara 

varför många av deltagarna främst pratar om våldet i vinjetten utifrån samma form av våld, 

nämligen situationellt. Dessa normer som genom sociala interaktioner konstruerats (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) i arbetsgruppen och inom socialtjänsten som helhet, angående 

hantering av ärenden där det förekommer våld i nära relation, kan således påverka det enskil-

da ärendets utfall.  Ett arbete som utgår ifrån särskilda värderingar och normer kring våld i 

nära relation kan innebära att socialarbetarna inte alltid våldssituationen och dess konsekven-

ser i sin helhet. Bland deltagarna i denna studie tolkas våldet i vinjetten främst som situatio-

nellt, vilket kan innebära en risk för att våldets konsekvenser och avsikt förminskas. Särskilt 

så om våldet egentligen är intimt terroriserande (Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 2011). Att 

identifiera våldet som situationellt utesluter också möjligheten att det förekommer intimt ter-

roriserande våld där den våldsutsatte använder sig av våldsamt motstånd. I och med att delta-
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garna inte tydligt öppnar upp för den möjligheten kan våldssituationen i familjen riskera att 

förvärras och fortlöpa (Payne, m. fl., 2007). 

 

Att arbeta med familjer där det förekommer våld 
Större delen av deltagarna uppger att de har ett stort ansvar för att familjen med stöd och hjälp 

ska kunna hålla ihop samtidigt som det är föräldrarnas ansvar att tänka på vad som är bäst för 

barnet. Flera deltagare menar att familjerelationer finns kvar hela livet och att konflikter där-

för behöver repareras då dessa relationer skadats. En av deltagarna framhåller att socialtjäns-

ten ger barnet insatser tills denne uppnått vuxen ålder och att denne därefter endast har sin 

familj att luta sig mot och fortsätter: 

 

Oavsett om det har varit konflikter, bråk, övergrepp och så. Att vi 

har gjort vårt yttersta för att de ska vara med i processen och kunna 

finnas där, för det är ändå den unges, liksom, familj sedan i slutän-

dan, ändå. Så att man har gjort så gott man kan för att det ska fun-

gera, familjesystemet, så bra det går. 

 

Deltagaren uttrycker alltså att familjen är så viktig för barnet att familjen trots eventuella 

övergrepp bör hållas samman, vilket tyder på att deltagaren utgår från ett familjevåldsperspek-

tiv (Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 2011) där familjens situation uppfattas kunna lösas 

genom att arbeta med familjerelationerna. Genom denna syn på situationen kan det vara svårt 

att uppmärksamma ett intimt terroriserande våld (Johnson & Ferraro, 2000) i och med att fo-

kus ligger på att familjen ska hålla ihop, vilket innebär en risk för att våldets syfte och dess 

konsekvenser för respektive familjemedlem förbises och att socialarbetaren inte ser någon av 

föräldrarna är mer utsatt än den andre. En annan deltagare uttrycker följande: 

 

De hänger ihop, de är ett system, de är en familj och då- det som 

händer med föräldrarna påverkar barnet väldigt mycket. 

 

Denne deltagare uttrycker vikten, för barnets välmående, av att familjen som helhet mår bra, 

vilket kan vara ett resultat av sociala konstruktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) i 

samhället kring familjen och dess betydelse. Om socialarbetaren uppfattar familjen vara något 

eftersträvansvärt och något som bör bevaras kan andra eventuella lösningar, som inte innefat-

tar familjen som helhet, på familjens problem åsidosättas. I och med att fokus hos flera av de 

deltagande socialarbetarna ligger på att hålla samman familjen agerar socialarbetarna i möte 

med föräldrarna inte på ett sätt som underlättar för en eventuellt våldsutsatt att söka hjälp. 

Detta kan jämföras med en studie av Lapierre & Côté (2011) som presenterar att våldsutsatta 

mödrars agerande och bristande föräldraförmåga ofta hamnar i fokus hos yrkesverksamma 

snarare än att arbetet fokuserar på den faktiska problematiken, nämligen våldet som utövas av 

fadern. Detta bemötande av våldsutsatta gör att de beskylls för våldet av såväl sin förövare 

som av socialtjänsten. Om fokus under utredning då ligger på att hålla ihop och arbeta med 

familjen riskerar fokus att skifta från våldets intentioner och konsekvenser till faktorer som 

socialarbetaren upplever brister hos enskilda familjemedlemmar. Detta kan i sin tur vara ett 

resultat av att deltagaren inte tydligt ser ett offer (Christie, 2001; Heberlein, 2005) i någon av 

föräldrarna. 
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Några deltagare uttrycker att de har skyldighet att hjälpa barnet och familjen på bästa sätt för 

att hålla ihop dem som familj. Detta kan vara ett resultat av normer (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) kring familjen, vilket kan vara problematiskt om socialarbetare arbetar för att 

hålla ihop en familj där en är utsatt. Detta tankesätt åsidosätter eventuella risker för såväl bar-

net som föräldrarna. Att fatta beslut utifrån inställningen att familjen ska hållas ihop innebär 

att allvaret av våld och övergrepp förminskas till förmån för att vidmakthålla föreställningen 

om att familjen är viktigast (Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 2011). Då fokus ligger på fa-

miljen som helhet läggs också ansvaret för våldet på familjen snarare än på den som utövar 

våldet. Genom de deltagande socialarbetarnas ärendehantering utifrån detta synsätt läggs ett 

gemensamt ansvar för våldet på familjen, eller då främst föräldrarna, vilket tydligt presenteras 

av en deltagare: 

 

Det handlar om ett nätverk (…) ett system (…) det är hela famil-

jens ansvar, eller, de vuxnas ansvar att ta hänsyn och tänka på sin 

ungdom, vad som är bäst för barnet. 

 

Deltagaren fokuserar här på barnet och föräldrarnas ansvar för barnet, på ett sätt där båda för-

äldrar ges lika mycket ansvar för den våldsamma relationen. Genom att tala om familjen som 

ett system hanteras således våldet som situationellt (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001) 

och i och med fokus på föräldrarnas gemensamma ansvar utesluts risken för att en förälder är 

offer (Heberlein, 2005) är offer för den andres våld. Flera deltagare uppger att föräldrarna kan 

lösa konflikten genom att de lär sig kommunicera på ett mer konstruktivt sätt. Några av delta-

garna anser att familjen, då främst föräldrarna, behöver gå hem och fortsätta prata om situa-

tionen för att på så sätt förhoppningsvis själva kunna komma fram till en lösning.  

 

Tackar familjer nej till öppenvård och så vidare så kan de komma 

hem och få det mycket bättre även utan vår hjälp. Det kanske räck-

er med att de får höra att de behöver ändra på sitt sätt att ha kon-

flikter (…) och att de till följd av det löser konflikten tillsammans. 

 

Detta kan tyda på att deltagarna ser på våldet som situationellt (Johnsson & Ferraro, 2000; 

Isdal, 2001) där våldet uppfattas vara ett resultat av bristande kommunikationen och konflik-

ten därför är möjlig att lösa genom att föräldrarna pratar om sitt sätt att kommunicera. Ansva-

ret för barnets våldutsatthet läggs på så sätt över på föräldrarna. Om våldet är intimt terrorise-

rande (Johnson & Ferraro, 2000) snarare än situationellt kan detta synsätt innebära en risk för 

fortsatt våld och fara för de utsatta familjemedlemmarna (Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 

2011).  

 

Samtliga deltagare återkommer till att de har barnets hjälpbehov i fokus i och med att de arbe-

tar just med barnavårdsärenden. En av dem uttrycker följande: 

 

Vi är ju lite dåliga just på exakt bara vuxna, Eftersom vi har dem 

alltid i - att det blir ett barnperspektiv över alltihop. 

 

Deltagarens uttalande indikerar en osäkerhet på hantering av vuxnas problematik som inte 

handlar om barnet, då de arbetar främst med barnets bästa. Ett sådant fokus på barnet kan 

medföra att föräldrarnas mående och relation vid våld förbises, då den huvudsakliga klienten 
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är barnet och socialarbetarna definierar sina klienter utifrån arbetsplatsen målgrupp (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013) och arbetsmetoder är anpassade efter denna målgrupp. Då målgruppen för 

samtliga deltagare är barn och familj kan föräldrars relation vara ett område som deltagarna 

känner sig osäkra kring, då arbetet och dess riktlinjer inte är anpassat efter detta. 

 

Flera av deltagarna anger att de vill träffa föräldrarna en och en.  

 

Nu skulle jag vilja prata med dem en och en, och höra mer, skulle 

det komma fram ännu mer våld så tänker jag att jag kanske skulle 

koppla in specialister på våld i nära relation. 

 

Föräldrarna behöver svara på hur de ser på det (konflikten), då kan-

ske en och en i så fall. 

 

Träffa föräldrarna (…), var och en för sig, men även tillsammans. 

 

Detta kan innebära att deltagarna uppmärksammar att det kan finnas en ojämn maktrelation 

mellan föräldrarna där en är offer och en är förövare (Christie, 2001; Heberlein, 2005). Ge-

nom att i samtal med båda föräldrarna tillsammans uppmärksamma våldsproblematiken riske-

rar en eventuellt våldsutsatt att fara illa om det gäller intimt terroriserande våld (Payne, m.fl., 

2007; Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001). Några deltagare uppger istället att de önskar 

träffa föräldrarna tillsammans. 

 

Det beror alldeles på problematiken (vad gäller att möta föräldrarna 

tillsammans eller var och en), handlar det om det här skulle jag 

kunna tänka mig att träffa föräldrarna tillsammans. 

 

Jag skulle börja med att träffa föräldrarna tillsammans (…) sedan 

skulle man kanske ha var och en för sig, men det är inte vanligt när 

man bor tillsammans. 

 

Detta kan innebära att deltagarna inte uppmärksammar risken för att våldet kan vara intimt 

terroriserande (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001) utan att de ser konflikten som situatio-

nellt där konflikter är något som bör lösas tillsammans. Detta tyder på att socialarbetarnas 

tolkning och förståelse av våldets karaktär påverkar huruvida de väljer att träffa föräldrarna 

tillsammans eller var och en för sig. Vidare kan socialarbetarnas förståelse bero på socialt 

konstruerade normer (Barlebo Wenneberg, 2010) kring vad våld är och hur det ska hanteras. 

 

Flera av deltagarna väljer, efter vinjettdel 2, att göra vidare utredning av föräldrarnas konflikt. 

De påpekar vikten av att undersöka de bakomliggande orsakerna till konflikten samt ta reda 

på huruvida våld endast förekommit vid ett enskilt tillfälle, eller om våld är något som skett 

vid upprepade tillfällen och utgör en sorts vardag för paret.  

 

(…) det kanske är mer än vad som står här (…) när man ser det här 

och läser det i en anmälan, det här är ju inte en engångsföreteelse. 
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Många gånger så kan man tolka det som att det här är ett barns be-

teende och beteendeproblematik, när det i själva verket handlar om 

något helt annat, det vill säga miljön, hemmiljön. 

 

Att deltagarna önskar utreda föräldrarnas konflikt vidare kan innebära att deltagarna upp-

märksammar en risk för att föräldrarnas konflikter är av allvarlig karaktär. Därmed uppmärk-

sammar deltagarna risken för att såväl situationellt våld som intimt terroriserande våld (John-

son & Ferraro, 2000; Isdal, 2001) kan föreligga. Dock ligger fokus här på barnets påverkan 

och utsatthet i och med att fokus inte ligger på huruvida en förälder och ett barn utgör offer 

utan på huruvida ett barn är ett offer för föräldrarnas konflikt, vilket innebär att föräldrarnas 

välmående riskerar att åsidosättas. 

 

Insatser 
Deltagarna menar efter att endast ha fått ta del av vinjettdel 1 att det för familjen i vinjetten 

eventuellt kan bli aktuellt med behandlande öppenvårdsinsatser, exempelvis behandling i syf-

te att föräldrarna ska lära sig att kommunicera med varandra på ett bra och konstruktivt sätt. 

Några av deltagarna påpekar att det kanske främst är föräldrarna som är i behov av hjälp och 

att insatser riktade mot föräldrarna kan resultera i att barnet mår bättre. Efter att deltagarna 

också fått ta del av vinjettdel 2 framhåller deltagarna flera möjliga insatser. Flera av deltagar-

na uppger att de då skulle erbjuda stöd, intensiva behandlingar, föräldrautbildningar samt ar-

bete med familjemedlemmarna såväl enskilt som tillsammans. Några av deltagarna menar 

också att det kan vara aktuellt att ge föräldrarna stöd i att hantera en tonåring hemma. En del-

tagare uttrycker att konflikten inte är så allvarlig och att den troligtvis kan lösas på hemma-

plan. En annan deltagare uttrycker en önskan om att föräldrarna snabbt får stöd och fortsätter: 

 

Med rätt stöd och hjälp så kanske de hittar en bra väg där de kan 

lösa konflikterna utan att de blir så att de tar till våld och så. 

 

Detta uttalande indikerar att deltagarens tankar kring insatser i detta fall utgår från en syn på 

konflikten mellan föräldrarna som situationellt våld (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001), 

där våldet är ett resultat av konflikter och kommunikationsproblem snarare än kontrollerande 

beteendemönster och maktobalans mellan föräldrarna. Detta sätt att tolka våldet, att föräldrar-

na utövar våld i brist på mer adekvata tillvägagångssätt vid argumentationer (Johnson & Fer-

raro, 2000) kan också ligga till grund för övriga insatser som föreslås av deltagarna, då exem-

pelvis föräldrautbildningar snarare underlättar föräldrarnas kommunikation med varandra och 

sitt barn än hanterar våldet föräldrarna emellan. Då deltagarna föreslår insatser i syfte att för-

äldrarna ska lära sig kommunicera bättre samt insatser som föräldrautbildningar och arbete 

med familjen som helhet åsidosätts risken för att det våld som förekommer i familjen utgörs 

av intimt terroriserande våld och/eller våldsamt försvar (Johnson & Ferraro, 2000). Detta sätt 

att tolka våldet uppmärksammar inte risken för att barnet i familjen tar skada av föräldrarnas 

våld eller att någon av föräldrarna är offer för den andre förälderns våld, vilket blir särskilt 

tydligt i och med att de insatser som deltagarna föreslår förutsätter att båda föräldrar har kon-

troll över sig själva, sina liv och sin situation (Heberlein, 2005). En av de deltagande socialar-

betarna uttrycker efter vinjettdel 2 följande: 

 

Så det gäller att se hur vi kan stödja och hjälpa dem att lösa kon-

flikterna och att det inte ska leda till våld. (…) Först och främst att 
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tydliggöra att de ser att det finns en konflikt. Är de inte medvetna 

om att det finns en konflikt så kommer inte de att vara öppna att 

försöka lösa någonting, så först behöver de vuxna se att det är en 

konflikt i hemmet. 

 

Detta antyder att socialarbetaren fokuserar på insatser som hanterar situationellt våld (Johnson 

& Ferraro, 2000; Isdal, 2001), då föreslagna insatser syftar till att föräldrarna ska lära sig kon-

flikthantering och att förbättra sin kommunikation för att undvika våldsutövning, vilket kan 

vara relevant utifrån den form av våld deltagaren uppfattar förekomma i vinjetten. Flera del-

tagare föreslår också insatser som terapi i form av kuratorssamtal med samtliga familjemed-

lemmar i olika konstellationer. Deltagarna menar att det är deras ansvar att erbjuda föräldrar-

na stöd och hjälp, men att föräldrarna själva väljer om de vill ta emot detta eller inte. Några 

deltagare uppger att föräldrarna skulle erbjudas enskilda samtal, särskilt om det framkom att 

den ene är utsatt för den andres våld.  

 

Jag tror att det kan komma fram mer information om man får sitta 

med dem en och en istället för att det bara blir den här konflikten. 

Men man vet ju inte riktigt om de är rädda för att säga allt och så 

när de sitter tillsammans. (…)  

 

Ja, det skulle ju vara att träffa dem tillsammans, men samtal igen, 

men jag tänker att jag skulle vilja träffa dem en och en för att få 

höra deras bilder en och en. 

 

Detta tyder på en förståelse bland deltagarna av att våldet också kan vara intimt terroriserande 

(Johnson & Ferraro, 2000), då de öppnar upp för risken att någon av föräldrarna är utsatt. De 

gör detta i och med att de talar om att en av föräldrarna kan känna rädsla samt att föräldrarna 

kan ha olika bilder och berätta olika versioner av konflikterna, vilket kan vara ett resultat av 

en form av dold förståelse (Payne, 2005) bland socialarbetarna av hur olika former av våld i 

nära relation bör hanteras. Dock uttrycker deltagarna att de inte är beredda att agera utifrån en 

föreställning av att någon part är mer utsatt än den andre, eftersom de anser att det inte finns 

tillräckliga bevis på att detta är fallet. 

 

En annan deltagare uttrycker att denne skulle koppla in specialister på våld i nära relation om 

det skulle framkomma att någon av föräldrarna är utsatt för den andre förälderns våld. Dock 

anser denne att det ännu inte är aktuellt då ingen av föräldrarna verkar vara mer utsatt än den 

andre. Deltagaren uppger att denne, utan ytterligare information kring föräldrarnas konflikt, 

ändå kan komma att rådfråga specialister på våld i nära relation för att höra hur en sådan här 

typ av situation bör hanteras och förstås. En annan deltagare menar att den, om det framkom-

mer att våld är vanligt förekommande i familjen, skulle informera om att det finns mansjourer 

och kvinnojourer. Någon uppger att denne i första hand skulle undersöka om det förekommer 

våld riktat mot en part i förhållandet. I så fall skulle deltagaren koppla in specialister på våld i 

nära relation. Detta skulle inte göras efter några specifika riktlinjer, utan för att deltagaren 

själv upplevde det vara en lämplig hantering av ärendet. De deltagande socialarbetarna ut-

trycker inga specifika riktlinjer för hantering av våld mellan föräldrar, utan talar endast om 

riktlinjer för hantering av barnets situation där insatser erbjuds och sätts in för föräldrarna i de 

fall detta är ett behov för barnets välmående. Detta vittnar om att socialarbetarnas arbete styrs 
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av en konstruerad kategorisering av organisationens klientgrupp och arbetsområden (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013), då deltagarna i huvudsak fokuserar på barnets bästa och därmed riskerar 

att förbise föräldrarnas egna behov av hjälp och stöd. I och med att riktlinjer på deltagarnas 

arbete fokuserar på föräldrarna utifrån barnets behov riskeras alltså föräldrarnas behov för sitt 

eget välmående att åsidosättas, då socialarbetarna föreslår och beslutar om insatser utifrån 

aktuella riktlinjer på arbetsplatsen. Detta kan också förklara varför deltagarna väljer att inte 

agera vidare utifrån tanken på att en förälder är utsatt, då det inte utgör huvudfokus av deras 

arbetsuppgift. Således kan flera av deltagarnas förslag på insatser förstås som resultat av stan-

dardiserande arbetsmetoder vid våld i nära relation, vilka utformats av dem själva på arbets-

platsen utifrån arbetsgruppens normer och sociala konstruktioner (Winther Jørgensen & Phil-

lips, 2000) kring våld i nära relation. Å andra sidan skulle detta innebära att huvudfokus också 

åsidosätts, i och med risken för att även barnet blir utsatt om en av föräldrarna blir detta. Att 

deltagarna upplever att de har för lite information för att sätta in insatser som utgår från att en 

förälder är utsatt kan bero på föreställningar om och kategoriseringar av (Hacking, 1999) 

våldsoffer respektive förövare, då de inte ser en tydlig skillnad mellan dessa (Christie, 2001). 

Socialarbetarna undviker därmed att riskera förstöra kommunikationen med föräldrarna och 

underlättar möjligheten att finna lösningar på den aktuella problematiken. Lösningar är genom 

detta tillvägagångssätt dock endast möjliga om våldet mellan föräldrarna är situationellt, där 

båda parter har kontroll över situationen. Om våldet istället är intimt terroriserande riskerar 

våldet att öka eller fortskrida, samtidigt som den våldsutsatte kan ha förlorat förtroendet för 

socialarbetaren i och med att ha getts ansvar för våldssituationen genom att bemötas med in-

satser fokuserade på intimt terroriserande våld. Det kan i sin tur leda till att socialarbetarens 

möjlighet att i ett senare skede upptäcka intimt terroriserande våld minskar och dennes före-

ställning av föräldrarnas konflikt och våldet som situationellt fortsätter att styra ärendehanter-

ingen och insatserna. Då deltagarna sätter in insatser som bygger på en förståelse av att våldet 

är situationellt minskar således chansen för att den våldsutsatte senare ska kunna söka eller 

ges adekvat hjälp för sin våldsutsatthet om våldet egentligen är intimt terroriserande snarare 

än situationellt. 

 

Några deltagare talar om nätverksmöten. En av dem uppger att det kan underlätta kontakten 

mellan socialtjänst och föräldrar samt kan bidra till att föräldrar själva söker eller tar emot 

erbjuden hjälp från socialtjänsten. 

 

Samtal med de som är berörda av det och i det här läget är det för-

äldrarna och pojken  (…) Nätverket är väldigt starkt och vi använ-

der oss väldigt ofta av nätverksmöten i konflikter också, många 

gånger för att det kan finnas personer i nätverket som både kan 

stötta Kim (barnet) men också att hjälpa föräldrarna att få insikt 

(…) Nätverket är bra. Finns det, liksom, en farmor, mormor, ja, 

bror till föräldrarna, som kan belysa det här också ”vi har också sett 

det här, vi har också sett att det påverkar er son”. Många gånger 

kanske de inte lyssnar på oss socialsekreterare, men i ett nätverks-

möte, om någon i familjen ser det så kan det tendera att bli mer 

kraftfullt. 

 

Att nätverksmöten presenteras som en eventuell insats antyder även det att intimt terrorise-

rande våld (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001) utesluts som förekommande i familjen, då 
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ansvaret för konflikten och våldet läggs på båda parter i relationen. Genom denna typ av in-

sats undersöks inte till fullo interaktionen mellan föräldrarna eller föräldrarnas kommunika-

tionsmönster, då våldets allvar inte tydligt uppmärksammas och våldet hanteras som båda 

föräldrars ansvar. En annan deltagare menar dock att nätverksmöten inte är en lämplig insats i 

detta fall. 

 

Det känns som att det är så infekterad konflikt och det kan säkert 

vara så i nätverket att de har tagit parti för den ena eller den andra 

och jag tror inte att det skulle bli så bra i det här läget när det är en 

sådan konflikt mellan föräldrarna (…) När det är en sådan här kon-

flikt mellan föräldrarna, då tror jag inte att det skulle bli bra, det 

skulle bli en stor konflikt i rummet som inte skulle hjälpa i det här 

läget, tror jag. 

 

Detta visar på att deltagaren är medveten om risken att konflikten och bråken är större och 

mer utvecklade än vad de hittills fått information om. Att aktivt inte välja nätverksmöte är 

således inte ett val utifrån vad som är bäst för relationen mellan socialarbetare och föräldrar-

na, utan ett val utifrån vad som är bäst för föräldrarna och en eventuellt våldsutsatt. Det påvi-

sar också en förståelse för den kontroll som våldsutövande innebär, oavsett våldsform (John-

son & Ferraro, 2000), då deltagaren uttrycker att föräldrarna kan använda sig av individer i sin 

omgivning för att ha kontroll över situationen i relation till den andre föräldern. 

 

Utbildning och riktlinjer 
De flesta av de deltagande socialarbetarna uppger att de haft någon kortare utbildning på äm-

net våld i nära relation, så som någon föreläsning, men att det inte varit något kontinuerligt.  

 

Nej, det enda jag har- inget extra så, däremot så har jag gått på någ-

ra föreläsningar om våld i nära relation. 

 

Jag har ju inte någon utbildning som heter någonting, men man går 

ju med jämna mellanrum under de år jag arbetat, så man har ju 

fyllts på med information så. 

 

Deltagarna uttrycker att de inte haft någon kontinuerlig utbildning på ämnet. En av deltagarna 

har dock mer utbildning inom våld i nära relation, än de andra deltagarna, med kontinuerlig 

påfyllnad. Denne deltagare uttrycker under intervjun en större oro för våldets karaktär i vinjet-

ten än övriga deltagare, väljer att samtala med föräldrarna var och en samt har ett fokus på att 

koppla in specialister på våld om detta blir aktuellt snarare än att sätta in insatser som föräld-

rautbildning. Här kan ett samband anas mellan utbildning på våld i nära relation och förståelse 

för att konflikten i vinjetten kan innebära olika former av våld, vilket stämmer överens med 

Haselschwerdt, Hardesty & Hans (2011) som presenterar att yrkesverksammas utbildning på 

våld i nära relation påverkar uppmärksamheten på och förståelsen av våld vid hantering av 

ärenden där våld i nära relation förekommer. 
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De deltagande socialarbetarna uttrycker inga tydliga riktlinjer gällande hantering av föräldrar-

na vid våld i nära relation. Flera av deltagarna lägger största fokus angående riktlinjer och 

lagrum på barnets välmående samt relevansen av insatser. 

 

Intervjuare: Du sa att detta inte var så allvarligt så att det skulle bli 

aktuellt med tvångsvård, men har ni några riktlinjer när det gäller 

våld? 

Deltagare: Ja man gör ju alltid en bedömning om det är kriterier för 

tvångsvård, det har man ju alltid med sig i bakhuvudet och det tän-

ker jag, det är ju inte det här. 

 

Deltagaren undviker här att svara på frågan angående riktlinjer gällande våld och återgår till 

att prata om insatser för barnet. Detta indikerar att riktlinjer angående våld i nära relation inte 

finns på arbetsplatsen. En annan deltagare uppger: 

 

Vad gäller föräldrarna så är det antingen att hänvisa till stöd och 

hjälp eller anmäla ett brott (…) tänker vi på Kim så har vi ju 

tvångsvård och frivillig vård. 

 

Deltagaren uttrycker således att våldet mellan föräldrarna ska hanteras genom att hänvisa vi-

dare för någon form av stöd och hjälp eller göra en polisanmälan, vilka båda tyder på att del-

tagaren inte själv ska hantera våldet utan att deltagaren skickar över hanteringen till någon 

annan. Även detta kan vara ett resultat av en avsaknad av tydliga riklinjer på denna form av 

problematik, eller att sådana riktlinjer är okända för deltagarna. Att deltagarna inte uttrycker 

specifika riktlinjer vid ärenden liknande den i vinjetten kan också bero på att de inte uppfattar 

våldet och situationen i vinjetten som särskilt allvarligt. Å andra sidan kan deltagarnas be-

dömning av huruvida tvångsvård för barnet är befogat eller ej utgå från deltagarnas uppfatt-

ning av våldets karaktär och allvar. Att deltagarna uttrycker att tvångsvård inte är befogat vid 

fallet i vinjetten kan således innebära att deltagarna inte uppfattar föräldrarnas konflikt som 

särskilt allvarlig. Att socialarbetarna bedömer våldet utifrån barnets välmående kan vidare 

vara ett resultat av att barnet tillhör arbetsplatsens huvudsakliga klientgrupp (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). 

 

Vem är våldsutsatt respektive våldsutövare? 
Deltagarna uttrycker att båda föräldrarna i vinjetten är ansvariga för konflikten och att de där-

för inte tror att någon i relationen är utsatt. En deltagare uttrycker, angående huruvida någon 

av föräldrarna bär ansvar för konflikten, föjande: 

 

Båda! Det är mamma som slår och säger saker och pappan också, 

båda likadant. 

 

En annan deltagare uttrycker: 

 

Jag tänker att det är aldrig ens fel att två bråkar. 
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Att deltagarna uppfattar båda föräldrar ha lika stort ansvar för konflikten innebär att risken 

utesluts för att en av föräldrarna kan vara utsatt. Detta kan bero på att ingen av föräldrarna är 

ett idealt offer (Christie (2001), alltså mjuk, känslosam, utan kontroll över sitt liv och utan 

ansvar för sitt lidande. Föräldrarnas offer- och förövarroller går inte tydligt att definiera i och 

med att båda föräldrarna skriker till varandra och utövar fysiskt våld mot varandra (Black & 

Gold, 2008). Deltagarna menar att de inte ser en risk med våldet och flera av dem nämner att 

kvinnan inte verkar utsatt, vilket kan tyda på att de är uppmärksamma på risken för att en 

kvinna är utsatt. Med undantag från en deltagare lägger deltagarna inte någon större vikt vid 

risken för att mannen kan vara utsatt. Deltagarnas uppmärksamhet på kvinnan, men inte man-

nen, som offer kan vara ett resultat av sociala konstruktioner kring kön, där kvinnan utgör den 

svaga, det inaktiva, offret, och mannen således är svårare att identifiera med det ideala offret 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013; Hacking, 1999; Christie, 2001). 

 

När man tänker våld om det skulle vara så att man, för här är det ju 

båda två som ger sig på varandra, oftast är det en som gör det och 

det är mannen. 

 

Våldsutsatta är ju oftast kvinnor, då har vi ju ett ansvar att länka vi-

dare till specialister på våld i nära relation (…) Sedan är de ju vux-

na, som sagt, och väljer ju att vara kvar i en relation så vi kan där-

för inte göra något. 

 

Deltagarna uttrycker här att mannen ofta är förövare och kvinnan ofta är offer då det före-

kommer våld i nära relation. De deltagande socialarbetarna utgår därmed i sin bedömning av 

våldet utifrån huruvida det finns tydliga offer respektive förövare eller ej (Christie, 2001; He-

berlein, 2005). Att föräldrarna i vinjetten inte har de typiska offer- och förövaregenskaperna 

innebär att det är svårare för socialarbetarna att uppmärksamma risken för att en skulle vara 

utsatt för ett intimt terroriserande våld. Föräldrarna ges av deltagarna också båda ansvar för 

våldet, även om en skulle vara utsatt, i och med att de båda stannar i relationen. En deltagare 

menar: 

 

Många gånger om det är en starkare, som är förövare och den andra 

är utsatt, då blir det en som inte är så aktiv så att säga, man är rädd 

och man vågar inte (…) men här ser det ut som att båda två ger sig 

på varandra, det är frågan då… 

 

Deltagaren visar en förståelse för att en av föräldrarna kan vara utsatt för intimt terroriserande 

våld (Johnson & Ferraro, 2000; Isdal, 2001), men uttrycker att detta inte är fallet då båda par-

ter använder sig av våld. Därmed utesluter deltagaren risken för att intimt terroriserande våld 

förekommer och att den ene föräldern utövar våldsamt försvar (Johnson & Ferraro, 2000) 

gentemot sin förövare. Detta kan vara ett resultat av socialt konstruerade föreställningar 

(Hacking, 1999) om vilka som är offer respektive förövare samt hur de agerar (Christie, 

2001). I och med att deltagaren inte tydligt ser ett offer ges båda parter skuld och ansvar för 

våldet och den eventuellt utsatte ges därmed ansvar för sin utsatthet (Black & Gold, 2008). 

Detta kan också anas i vad en annan deltagare uttrycker: 
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När man tänker sig just det här scenariot så verkar det inte som att 

det (kvinnojourer) är något som man tar upp med den här kvinnan, 

hon verkar ju kunna bråka själv (…) här verkar det som att båda 

bråkar lika mycket. 

 

Denna deltagare lägger således skuld på båda parter eftersom de båda använder sig av våld 

(Black & Gold, 2008) och deltagaren därför inte tydligt kan se ett offer och en förövare 

(Christie, 2001; Heberlein, 2005). Deltagarnas uppfattningar av offer och förövare kan också 

påverkas av socialt konstruerade normer kring kön, på så sätt att modern utifrån rådande nor-

mer varken utgör ett idealt offer eller en typisk kvinna i och med sin våldsutövning (Burcar, 

2005). Om deltagarna har internaliserat föreställningar om att det är kvinnor som utsätts för 

våld (Christie, 2001) så kan det vara svårt för dem att definiera mannen som ett eventuellt 

våldsoffer. Detta gäller också deltagarnas bild av hur en våldsutsatt agerar, då ett idealt offer 

inte säger ifrån, skriker och slår tillbaka (Christie, 2001) då dessa faktorer kan anses oförenli-

ga med att vara ett offer för våld. En socialt konstruerad attityd (Winther Jørgensen & Phil-

lips, 2000) till offer och förövare kan således påverka socialarbetarnas förståelse på och upp-

märksamhet av våld. Att inte utreda konflikterna och situationen vidare till följd av sociala 

konstruktioner av hur ett offer är och agerar kan innebära att en våldsutsatt som använder sig 

av våldsamt försvar, exempelvis till följd at att denne är på väg att lämna relationen, bemöts 

av socialarbetaren som en förövare (Houry m. fl., 2008). 

 

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialarbetare förstår och uppmärksam-

mar våld i nära relation i samband med barnavårdsutredningar samt vilka insatser som social-

arbetarna utifrån denna förståelse föreslår. Socialarbetarna i denna studie har beskrivit hur de 

uppmärksammat och förstått våld i nära relation utifrån ett fiktivt fall. Studien visar att social-

arbetares förståelse av och föreställningar om våld i nära relation påverkar om och hur de 

uppmärksammar våldet. Studien visar också att denna förståelse påverkar vilken typ av insat-

ser socialarbetarna diskuterar och föreslår. De deltagande socialarbetarna fokuserar mycket på 

barnet och återkommer under intervjuerna till att de arbetar med barnet i fokus. Flera av del-

tagarna diskuterar våldets allvar utifrån huruvida våldet i familjen innebär att tvångsvård för 

barnet kan bli aktuellt. Deltagarna uppger att de arbetar efter riktlinjer kring detta och uttryck-

er att de inte har specifika riktlinjer för arbete med föräldrarna vid våld i nära relation. Förstå-

else och föreslagen hantering av föräldrarnas relation kan vara ett resultat av standardiserade 

arbetsmetoder på arbetsplatsen snarare än tydliga riktlinjer. Denna studie visar också att ett 

samband kan anas mellan utbildning på ämnet våld i nära relation och förståelse för att våldet 

kan vara mer allvarligt och någon mer utsatt än den andre. De insatser som deltagarna anser 

möjliga utifrån vinjetten är bland annat föräldrautbildning samt behandling för föräldrarna för 

att lära sig att lösa konflikter utan att ta till våld. Insatserna indikerar att socialarbetarna för-

står våldet i vinjetten som situationellt, vilket kan vara ett resultat av att de har svårt att avgöra 

om det finns ett offer och en förövare i föräldrarnas relation. Någon diskuterar möjligheten att 

specialister på våld i nära relation kan vara en aktuell insats för föräldrarna i vinjetten, vilket 

tyder på en uppmärksamhet på att våldet kan innefatta intimt terroriserande våld och våldsamt 

försvar. Deltagarna talar om risker för att en, modern, är utsatt för mannens våld, men har 

svårt att avgöra om så är fallet i vinjetten. Deltagarna har svårare att se att mannen kan vara 

utsatt för våld av kvinnan. Detta kan vara till följd av att det inte passar in i deras bild av den 

ideale förövaren att mannen kan vara ett offer för kvinnans våld.  
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Det kan utifrån det som Cocozza (2013) uppmärksammar vara viktigt att utreda barnavårds-

ärenden extra noga i frågan om våld i nära relation. Vår studie påvisar att socialarbetares 

uppmärksamhet på våld i nära relation påverkas av de normer som finns i samhället samt vid 

den arbetsplats och i den arbetsgrupp där socialarbetaren jobbar. De normer som påverkar 

socialarbetares syn på vad som är våld kan anses som socialt konstruerade och således forma-

de av samhället. Att socialarbetarna i föreliggande studie uppfattar våld i nära relation på kan 

också förstås som att den arbetsgrupp deltagarna tillhör har normer kring vad våld är och ska 

hanteras. Resultatet av denna studie visar att socialarbetarna främst tolkar handlingar som 

våld då fysiskt våld förekommer. Det läggs också större vikt vid de fysiska skador våldet re-

sulterat i än vid våldets intention. 

 

Denna studie visar att socialarbetarna till stor del uppmärksammar och önskar hantera våldet 

på liknande sätt. Våldet uttrycks vara ett resultat av olika omständigheter och insatser sätts in 

för att hantera annan problematik än specifikt våldet. Trots att våldet uppmärksammas på lik-

nande sätt av socialarbetarna uttrycker de till viss del olika förståelse för olika former av våld 

i nära relation, exempelvis genom att någon uppmärksammar risken för att fadern är utsatt, 

medan de andra fokuserar på modern som våldsoffer, och någon annan föreslår att koppla in 

specialister på ämnet våld i nära relation för att få rådgivning i hantering. Studien visar ett 

visst samband mellan utbildning i våld i nära relation och förståelse av detsamma, men i och 

med att studien är kvalitativ, att endast sex stycken socialarbetare deltagit och att vi inte fått 

djupgående information om utbildningarnas innehåll kan inget tydligt samband konstateras. 

Payne m. fl. (2007) presenterar att förekomsten av arbetsplatsers policys för utbildning i våld i 

nära relation påverkar yrkesverksammas delaktighet i olika utbildningar. Socialarbetare som 

arbetar med barnavårdsutredningar är ofta de första som kommer i kontakt med familjer där 

våld i nära relation förekommer och det är därför viktigt att socialarbetare kan uppmärksam-

ma och arbeta med dessa fall (Payne, m.fl., 2007, s. 292ff). Utifrån detta skulle det kunna vara 

relevant att det finns policys för återkommande utbildningar i våld i nära relation vid den ar-

betsplats där vår studies deltagare arbetar. Detta kan också vara relevant för socialtjänsten 

som helhet sett ur ett nationellt perspektiv. Bourassa m.fl. (2006) menar att socialarbetare har 

generell god medvetenhet om problematiken när det gäller våld i nära relation, men att många 

av dem ändå brister i att systematiskt undersöka om våld mellan föräldrarna förekommer. 

Några orsaker till det är hög arbetsbelastning och bristande samarbete med föräldrarna i ut-

redningen (Bourassa m.fl., 2006, s. 1312). 

 

Trots att socialarbetarna förstår våld i nära relation olika tenderar de ändå att föreslå liknande 

insatser där fokus främst ligger på familjen som helhet samt arbete med föräldrarnas relation 

med varandra och med barnet. Socialarbetarna är måna om att hålla ihop familjen och fram-

håller att det bästa för barnet är att leva ihop med sin familj. Därmed riskerar socialarbetarna 

att förvärra våldssituationen i de fall där det förekommer våld i nära relation där en är utsatt. 

Detta i och med att våldet inte till fullo tas på allvar och familjedeltagarnas respektive behov 

inte tillgodoses genom föreslagna insatser så som föräldrautbildning, familjebehandling samt 

terapi i form av kuratorssamtal med samtliga familjemedlemmar i olika konstellationer. Ha-

selschwerdt, Hardesty & Hans (2011) menar att socialarbetare med ett familjperspektiv på 

våld i nära relation bedömer våldet som familjevåld och ger till följd av det insatsförslag på 

exempelvis föräldrautbildning och rådgivning (Haselschwerdt, Hardesty& Hans, 2011, s. 

1712ff). Även Johnsson & Ferraro (2000) visar i sin studie att familjers konflikter i utredning-
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ar vanligtvis hanteras som ett milt våld mot kvinnan där förövaren varken eftersträvar kontroll 

eller makt över henne (Johnsson & Ferraro, 2000, s. 948f). Cooley & Frazer (2006) presente-

rar en struktur för arbete med barn och familjer där det finns oro för barnets mående vid even-

tuell förekomst av våld i nära relation. Strukturen prioriterar säkerhetsbedömningar och plane-

rande med barn som har beteende- och känslomässiga problem och lever med våld i hemmet. 

I studien uppges att familjeterapi för samtliga familjemedlemmar inte är en lämplig insats 

eftersom deras välmående då riskerar att kraftigt förvärras. Eftersom socialarbetarna arbetar 

med barnavårdsutredningar riskerar de att missa att utreda våldet mellan föräldrarna vilket blir 

ännu ett hinder för att skapa en förståelse för våldet (Cooley & Frazer, 2006, s. 471). Detta 

stämmer överens med det McKernan McKay (1994) uppger i sin studie, nämligen att barna-

vårdsutredningar och våld i nära relation utvecklats till två separata arbetsområden där det kan 

vara svårt att i barnavårdsutredningar uppmärksamma att det förekommer våld mellan föräld-

rarna (McKernan McKay, 1994, s. 37f). Detta kan anses vara en risk även bland socialarbe-

tarna i föreliggande studie, i och med insatsernas fokus på familjen snarare än på våldet. 

 

Upplägget för föreliggande studie har både styrkor och svagheter. Intervjuer gav oss kunskap 

om socialarbetarnas respektive arbetssätt, tankesätt och attityd. Till följd av att studiens inter-

vjuer utförts av två olika personer kan inhämtningen av information ha påverkat på så sätt att 

deltagarna svarat olika beroende på vem som höll intervjun. Dock har forskarna i denna studie 

utgått från samma intervjuguide samt varit med vid samtliga intervjutillfällen och ställt ytter-

ligare följdfrågor.  Resultatet av till viss del möjligt att generalisera i arbetsgruppen, men inte 

nödvändigtvis för socialarbetare i stort. Detta på grund av att samtliga deltagare i föreliggande 

studie kom från samma arbetsgrupp och generalisering således inte kan göras kring förståelse, 

arbetsrutiner och ärendehantering ur ett landsomfattande perspektiv.  

 

Skapandet av vinjetten kan ha påverkats av faktorer som våra förkunskaper angående studiens 

syfte och vad som vid intervjuerna eftersöktes samt bristande arbetserfarenhet på området. 

Dock verkade deltagarna uppfatta vinjetten på ett likartat sätt där uppfattningen också stämde 

överens med intentionen med vinjetten. 

 

Att studiens syfte till en början doldes för intervjupersonerna och ett annat syfte istället pre-

senterades för deltagarna kan ses som en styrka, då deltagare kan eftersträva att framställa sig 

själva i positiv dager i relation till det syfte som delgivits dem. I och med att deltagarna inte 

delgivits studiens egentliga syfte kunde de inte heller anpassa sina svar efter detta. Därmed 

kunde vi få socialarbetarnas tolkningar av våldet och situationen i vinjetten utan att riskera att 

deras svar skulle vara påverkade av att de visste att det var detta vi eftersökte. Dock finns en 

risk för att deltagarna istället anpassade sina svar utifrån det syfte som presenterats dem istäl-

let för det faktiska syftet. En risk med att inte direkt delge deltagarna studiens riktiga syfte är 

att relevant och intressant information kan förbises på grund av att fokus under intervjun låg 

på andra områden. 

 

Vi menar att utbildning för socialarbetare på ämnet våld i nära relation skulle kunna skapa 

ökad förståelse för våld, då det skulle kunna förändra socialt konstruerade normer kring och 

ge ökad förståelse för våld i familj. Detta i och med att deltagarnas förståelse av och upp-

märksamhet på våldet påverkade vilka former av insatser som de föreslog. Flera studier påvi-

sar risken med att behandla intimt terroriserande våld som situationellt våld och att till följd 

av det föreslå insatser i form av exempelvis familjeterapi, nämligen att våldet på grund av 
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detta riskerar att fortskrida och förvärras (Haselschwerdt, Hardesty & Hans, 2011; Johnsson 

& Ferraro, 2000; Cooley & Frazer, 2006). Förslag på fortsatt forskning är därför att undersöka 

vad som behövs och fungerar för att socialarbetare ska uppmärksamma våld och förstå våldet 

på ett lämpligt sätt. Det skulle också vara intressant att undersöka socialarbetarens uppmärk-

samhet på och förståelse av våld där resultatet endast analyseras utifrån feministisk teori för 

att på så sätt undersöka vilka strukturer som enligt feministisk teori påverkar socialarbetares 

arbetsmetoder.   
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Bilaga 1: Vinjett 
 

Del 1 

Kim är 13 år och bor med sina föräldrar Maria och Andreas i en medelstor svensk stad. I sko-

lan har Kim svårt att koncentrera sig på lektionerna och är ofta ensam. Kim upplevs som utåt-

agerande mot både andra elever och mot lärarna. Till följd av det och av att lärarna har svårt 

att nå henom gör de en orosanmälan till socialtjänsten. I utredningssamtal säger Kim att det är 

bråkigt hemma och att det gör henom trött. ”Mamma och pappa bara bråkar. Jag orkar inte. 

När de sätter igång brukar jag stänga in mig på mitt rum och lyssna på musik. Så jag slipper 

höra. Det gör mig rätt ledsen” Kim säger att hen skulle vilja att hela familjen kan umgås utan 

att föräldrarna börjar bråka. 

 

Del 2 

Det förekommer ofta konflikter i Kims hem mellan hens föräldrar. I utredningssamtal fram-

kommer att dessa konflikter ofta eskalerar snabbt och ”går för långt”. Maria och Andreas har 

sällan konflikter framför Kim, men det har hänt att de haft konflikter medan Kim befunnit sig 

i samma rum eller att Kim kommit in i rummet under föräldrarnas konflikt. I utredningssamtal 

beskrivs en konflikt mellan föräldrarna som snabbt eskalerade och där Maria till slut kallade 

Andreas för ”jävla idiot” och gav honom en örfil, varpå Andreas svarade ”Du ska passa dig 

jävligt noga” och puttade Maria och hon ramlade då in i bordet som stod precis bakom henne. 

Kim kom in i rummet precis vid detta tillfälle och blev då mycket upprörd.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Studiens syfte som delges socialarbetarna vid intervjun: 

Syftet med studien är att undersöka socialarbetares tolkningar av konflikter samt bemötande 

och tillvägagångssätt vid utredningar där det framkommer att det förekommer någon form av 

konflikt i klienters parrelationer.  

 

Generellt undersökningsområde: 

Socialarbetares förståelse av klienters konflikter i parrelation. 

 

Specifik forskningsfråga:  

Hur är socialarbetares teoretiska utgångspunkter och förförståelse relaterade till tolkningen 

och hanteringen av våld i familjen/ i nära relation? 

 

Studiens syfte: 

Syftet är att undersöka hur socialarbetare i en medelstor svensk stad vid utredningar av ung-

dom och familj uppmärksammar och hanterar våld i nära relation samt hur detta relateras till 

socialarbetarens olika teoretiska utgångspunkter och förståelse av våld. 

 

Intervjufrågor:  

o Presentation: Namn, utbildning, syftet med intervjun, tidsram för intervjun. Efter inter-

vjun lämnar vi en blankett för samtycke som bland annat behandlar konfidentialitet, 

anonymitet och att medverkan är frivillig. Vi undrar om det går bra om vi spelar in in-

tervjun? 

 

o Introduktion:  

 Vi börjar med en kort introduktion  

 Utbildning? 

 Hur länge har du arbetat här?  

 Arbetsuppgifter lite kort?  

 Vilka andra tidigare arbetserfarenheter har du? 

 

o Vinjettdel 1:  

 Vi skulle vilja att du återger vinjettens innehåll. 

 Vi vill i intervjufrågorna att du tänker att det är du som är utredaren i vinjetten, nu 

när vi kommer in på intervjun. 

 

o Socialarbetarens fokus: 

 Vad är din spontana reaktion efter det som framkommit i samtal med Kim? 

 Vad tror du ligger till grund för att du reagerar så? 

 Hur uppfattar du situationen? 

 Hur uppfattar du föräldrarnas relation? 

 Vad tror du ligger till grund för att du uppfattar det så? 

 

o Socialarbetarens handlande: 

 Hur handlar du i detta ärende? 
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 Hur kommer det sig att du handlar på det sättet? 

 Finns det något annat möjligt tillvägagångssätt i den här situationen? 

 Önskar du att prata med båda föräldrarna tillsammans eller var och en för sig eller 

med både föräldrar och barnet? 

 Hur kommer det sig att du väljer att prata med just den/dem? 

 Vilka frågor vill du ställa till dem? 

 Vad tänker du att det samtalet kan tillföra till utredningen? 

 

Bjud in den andre forskaren till att ställa eventuella följdfrågor. 

 

Sammanfatta kort det viktiga i det intervjupersonen sagt för att se att vi förstått samt om in-

tervjupersonen vill tillägga något. 

 

Intervjupersonen tar del av vinjettdel 2 presenteras för intervjupersonen. 

o Socialarbetarens fokus: 

 Vad är din spontana reaktion nu när du fått denna ytterligare information? 

 Vad tror du ligger till grund för att du reagerar så? 

 Hur uppfattar du situationen? 

 Vad tror du ligger till grund för att du uppfattar det så? 

 

 Vad tänker du kring händelsen i vinjett del 2?  

 Vad tror du ligger till grund för att du tänker så? 

 Hur ser du på föräldrarnas konflikt? 

 Hur tänker du om relationen föräldrarna emellan? 

 Vad tror du ligger till grund för att du tänker så? 

 

o Socialarbetarens handlande:  

 Vad gör du nu med den sammantagna informationen du har i ärendet? 

 Hur väljer du att handla? 

 Hur kommer det sig att du handlar på det sättet? 

 Finns det något annat möjligt tillvägagångssätt i den här situationen? 

 

 Om intervjupersonen gett förslag om insatser: 

 Hur tänker du att det kan påverka konflikten mellan föräldrarna?  

 Hur tänker du att det kan påverka relationen? 

 

 Vilka personer behöver du ha mer information ifrån? 

 Vad vill du fråga de personerna? 

 Hur kommer det sig att du vill fråga just dem? 

 Vad försöker du ta reda på med de frågorna? 

 

 Tänker du att det är någon av föräldrarna som bär ansvaret för konflikten? 

 På vilket sätt? 

 Hur kommer det sig att du tanker så? 

 

 Hur tänker du kring den fortsatta utvecklingen av parets relation? 
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 Hur kan den fortsatta utvecklingen i så fall se ut? 

 Hur kommer det sig att du tänker på det sättet? 

 

Ge sammanfattning om intervjupersonens uppfattning av händelsen. 

 Kan händelsen uppfattas på ett annat sätt? 

 Hur? 

 Hur kommer det sig att du inte agerade utifrån den uppfattningen? 

 

 Skulle du handla annorlunda om inget barn fanns med i bilden, om du bortser från 

att du arbetar med inriktning på ungdom och familj?  

 Hur?  

 Hur kommer det sig? 

 Finns det riktlinjer och lagrum för handlande i denna situation? 

 

Bjud in den andre forskaren till att ställa eventuella följdfrågor. 

 

Sammanfatta kort det viktiga i det intervjupersonen sagt för att se att vi förstått samt om in-

tervjupersonen vill tillägga något. 

 

Studiens huvudsyfte avslöjas: Att undersöka hur socialarbetare vid utredning uppmärksam-

mar och hanterar våld i nära relation samt hur detta kan relateras till socialarbetarens för-

ståelse av våld. 

 Tänkte du på det som presenterades i vinjettdel 1 som våld?   

 Hur kommer det sig? 

 

 Tänkte du på det som presenterades i vinjetten som våld efter att ha fått ta del av 

vinjettdel 2? 

 Hur kommer det sig? 

 

 Upplever du att ni som socialarbetare har något ansvar för föräldrarna i den här si-

tuationen, om vi bortser från barnet? 

 Vad innebär det ansvaret? 

 Hur tänker du kring socialarbetares ansvar att ingripa i föräldrarnas konflikter? 

 Hur kommer det sig att du tänker så? 

 Hur ser du på skydd och stöd till familjen? 

 Hur går du vidare i ditt fortsatta arbete?  

 

 Har du någon utbildning på ämnet ”våld i nära relation”?  

 I vilken form? 

 Vad kände du att utbildningen gav dig? 

 

o Avslut: 

 Är det något som du vill tillägga eller något svar som du vill ändra på? 

 Är det något ytterligare du vill kommentera? 

 Hur tycker du det känns nu efter intervjun? 

 Hur upplevde du att det var att intervjuas?  
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Bilaga 3: Informationsbrev 
 

Socialarbetares förhållningssätt till konflikter i klienters parrelationer 
En kvalitativ studie om hur socialarbetare vid utredningsprocesser tolkar och bemöter 

konflikter 

 

Inom socialt arbete påverkas den yrkesverksammes praktiska yrkesutförande både direkt och 

indirekt av dennes syn på konflikter i klienters parrelationer (Ching Leung, 2011, s. 294). Vi 

anser det därför av intresse samt av hög relevans för vår framtida yrkesroll att undersöka yr-

kesverksammas tolkning av och förhållningssätt till klienters konflikter i parrelationer. Vi 

tänker att den yrkesverksammes tolkning av konflikter påverkar dennes beslut och bemötande 

av klienter även vid utredningar. 

 

Övergripande syfte:  

Syftet med studien är att undersöka socialarbetares tolkningar av konflikter samt bemötande 

och tillvägagångssätt vid utredningar där det framkommer att det förekommer någon form av 

konflikt i klienters parrelationer. Med utgångspunkt i en fiktiv fallbeskrivning av ett ärende 

under utredning kommer intervjuer att genomföras angående socialarbetarens tolkning av 

situationen och bemötande av aktuella parter. Intervjumaterialet kommer sedan att ligga till 

grund för studien. 

 

Intervjuer: 

Om du kan tänka dig att delta i studien kommer vi att träffas vid ett tillfälle och utgå ifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjun har således en strukturerad grund som styr medan 

det ändå finns utrymme för ett friare samtal. Intervjulängden anpassas utefter varje samtal, 

men överskrider inte en timme. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta och ta tillbaka ditt deltagande i studien. Det finns möjlighet att ta del av och 

kommentera vårt insamlade material. Alla intervjuer avidentifieras i det slutliga arbetet. I stu-

dien kommer vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning att användas (www.codex.vr.se).  

 

Exempel på ämnen som kommer att beröras i vår intervju är:  

- Klientens parrelation 

- Socialarbetarens uppfattning av konflikter 

- Socialarbetarens arbetssätt 

 

Tack för er tid och ert engagemang! Vi hoppas att ni fått en översiktlig bild av vad vi önskar 

att undersöka och vill ge oss möjlighet till en intervju. Finns det frågor eller funderingar så 

hör gärna av er! 

 

Hälsningar,  

Therese & Regina  

 

Therese Henriksson 

073 - 028 83 84 

henriksson.therese@gmail.com 

Regina Holmberg 

073 - 508 04 55 

reginaholmberg@hotmail.com 
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Vetenskaplig handledare:  

Anna Forssell 

019 - 30 13 91 

anna.forssell@oru.se 
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Bilaga 4: Samtyckesbrev 
 

Samtycke 
Socialarbetares förståelse av våld i nära relation 
 
Syfte: 

Att undersöka hur socialarbetare i en medelstor svensk stad vid utredningar av ungdom och 

familj uppmärksammar och hanterar våld i nära relation samt hur detta relateras till socialar-

betarens olika teoretiska utgångspunkter och förståelse av våld. 

 

Deltagarens medgivande: 

Härmed intygar jag att jag frivilligt deltar i studien ”Socialarbetares förståelse av våld i nära 

relation” förutsatt att följande riktlinjer uppfylls:  

 All information jag utlämnar kommer hanteras med största försiktighet och endast för 

studiens angivna syfte.  

 Jag kan när som helst välja att avbryta mitt deltagande i studien då min medverkan är 

frivillig.  

 All information jag lämnar kommer avidentifieras och min medverkan är fullt ano-

nym.  

 

Jag tillåter att: 

 Intervjun spelas in på band.  

 Det insamlade materialet får användas i studien.  

 Jag kontaktas under studiens gång för eventuella förtydliganden eller klargöranden.  

 

 

 

Underskrifter:  _______________  ________________  

Deltagare    Intervjuare  

 

_______________   ________________  

Namnförtydligande   Namnförtydligande  

 

 

Datum:   _______________   _______________ 



ÖREBRO UNIVERSITET    

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete samt examensarbete C 

C-uppsats, 15 hp  

Ht 2013 

 
 



ÖREBRO UNIVERSITET    

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete samt examensarbete C 

C-uppsats, 15 hp  

Ht 2013 

 
 



ÖREBRO UNIVERSITET    

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete samt examensarbete C 

C-uppsats, 15 hp  

Ht 2013 

 
 

 


