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Abstract 

The aim of this thesis was to study how social workers in social services in a municipality 

describe their work with children and parents in families where children have experienced 

violence within the family. The research questions concerned how children participate in 

social service work and what support children and parents receive. Five social workers were 

interviewed with a thematised interview guide and a vignette. The theoretical perspectives 

applied in the analysis were the systems theory and risk and protective factors. The results 

showed that children participate in social service work by being given information and 

support based on their needs. It also emerged that social services applied an overall policy of 

offering support to both children and parents in families where children have experienced 

violence. The results furthermore showed that social services can help families develop their 

social network. 

 

Keywords: children's needs, children's participation, children who have experienced violence, 

support from social services 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten i en kommun beskriver 

sitt arbete med barn och föräldrar där barn upplevt våld inom familjen.  Frågeställningarna 

handlade om hur barn görs delaktiga i socialtjänstens arbete och vilket stöd barn och föräldrar 

erhåller. Fem socialarbetare intervjuades utifrån en tematiserad intervjuguide och vinjett. De 

teoretiska perspektiven som användes i analysen var systemteori och risk- och skyddsfaktorer.  

Resultatet visade på att barn är delaktiga i socialtjänstens arbete genom att de ges information 

och erbjuds samtal utifrån barnets behov.  Det framkom även att det finns ett helhetstänk 

inom socialtjänsten då både barn och föräldrar erbjuds stöd i familjer där barn upplevt våld. 

Dessutom visade resultatet på att socialtjänsten kan hjälpa till att utveckla det sociala 

nätverket hos familjerna. 

 

Nyckelord: barns behov, barns delaktighet, barn som upplevt våld, socialtjänstens stöd 
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Inledning 
 

Vart tionde barn har någon gång upplevt våld inom familjen (Källström Cater 2004:12; 

Socialstyrelsen 2005; Rädda barnen 2006). Barns upplevelser av våld har dock inte varit 

central inom forskning och socialt arbete. Fokus har legat på mäns våld mot kvinnor och 

kvinnors utsatthet. Flera forskare har därför på senare tid lyft fram vikten av att 

uppmärksamma barn och se barns aktiva roll i familjesituationer där det förekommer våld 

(Øverlien 2007; Eriksson & Wychiowska 2010; Eriksson 2012). Utifrån Socialstyrelsens 

riktlinjer ska barn ges möjlighet att vara delaktig i socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen 

2013). Befintlig lagstiftning som berör socialtjänstens arbete har fr.o.m. första januari 2013 

stärkt barns rätt till stöd och skydd (Prop. 2012/2013:10). Barn har behov av att få berätta om 

det de upplevt. Där socialtjänsten behöver lyssna till och bekräfta barns egna upplevelser 

(Broberg et al. 2011; Dahlkild-Öhman 2011; Eriksson & Näsman 2012). Socialtjänsten 

behöver även ha ett helhetsperspektiv där hela familjens behov och möjligheter vägs in vid 

utformandet av insatser. Det är av stor vikt att föräldrar erhåller kunskap och förståelse inför 

barns utsatthet och stöd i hur de ska kunna hjälpa och stödja sitt barn. Föräldrastödet lyfts 

fram som det viktigaste stödet för barn som upplevt våld (Socialstyrelsen 2009). 

 

Relevans för socialt arbete 

Sedan 1970-talet har socialt arbete varit ett akademiskt ämne och huvudämne inom 

socionomutbildningen. Socialt arbete har genomgått stora förändringar historiskt och 

utvecklas och genomgår ständiga förändringar. Det finns ingen entydig definition av socialt 

arbete utan förklaringar av begreppet beror på om det är socialarbetare, klienter, medborgare, 

politiker eller forskare som uttalar sig om ämnet (Börjeson 2008:325ff). I internationella 

definitioner, för att förklara socialt arbete, finns beskrivningar av att det sociala arbetet bland 

annat handlar om problemlösning och social förändring. Människor ska ges redskap att 

utveckla sina möjligheter till ett bättre välbefinnande. Socialt arbete handlar också om att 

stödja människor i sitt samspel med omgivningen utifrån teorier om mänskligt beteende och 

sociala system (Meeuwisse & Swärd 2006:45). Inom kommuner finns olika verksamheter 

samlade under begreppet socialtjänst som bedriver praktiskt socialt arbete och regleras av 

socialtjänstlagen. Socialtjänsten har ett ansvar för att barn får växa upp under goda och trygga 

förhållanden och ett särskilt ansvar för barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt (Hollander 

2006:114ff). Det anses därmed relevant för socialt arbete att i denna studie undersöka hur 

socialtjänsten arbetar med barn som upplevt våld inom familjen. Med fokus på barns 
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delaktighet och socialtjänstens stöd till barn och föräldrar. Utifrån att barns delaktighet i 

socialtjänstens arbete och vikten av att även föräldrar får stöd lyfts fram i forskning. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten i en kommun 

beskriver sitt arbete med barn och föräldrar där barn upplevt våld inom familjen. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver socialarbetare barns delaktighet i socialtjänstens arbete med barn som 

upplevt våld i familjen? 

 Hur beskriver socialarbetare det stöd barn och föräldrar får i familjer där barn upplevt 

våld? 

 

Disposition 

Denna uppsats inleds med en inledning innefattande relevans för socialt arbete, syfte, 

frågeställningar och en begreppsförklaring. Därefter beskrivs socialtjänstens arbete för att ge 

en bakgrundsförståelse. Efter detta presenteras studiens teoretiska perspektiv; systemteori och 

risk- och skyddsfaktorer. Sedan redogörs för studiens forskningsmetod. Därefter redovisas 

studiens resultat utifrån fyra teman samt en tematisk analys. Uppsatsen avslutas sedan med en 

kritisk diskussion. 

 

Begreppsförklaring 

Inom valt område föreligger en viss begreppsförvirring då olika begrepp används för att 

benämna barns roll i familjer där det förekommit våld. Begrepp som används kan vara att 

barn har bevittnat, observerat eller upplevt våld eller att barn utsatts för våld. Begrepps-

formuleringen att barn har upplevt våld beskrivs ha fördelen att barn betraktas som en mer 

aktiv part och som ett handlande subjekt än som offer och passivt objekt (Källström Cater 

2004; Øverlien 2007; Eriksson 2012). Det upplevda våldet kan innebära att barnet sett, hört 

eller varit involverat i våldet eller i dess konsekvenser. Barnet kan ha upplevt våld direkt 

genom att ha bevittnat våldet eller indirekt genom att varit i en närliggande miljö. Det 

upplevda våldet kan ha varit fysiskt, t.ex. i form av slag eller psykiskt, t.ex. i form av hot 

(Broberg et al. 2011; Dahlkild-Öhman 2011). Utifrån detta valdes begreppet barn som upplevt 

våld inom familjen att användas i studien. Vid vissa referenter kan andra begrepp användas. 

Stor del av forskningen lägger idag fokus på kvinnors/mammors utsatthet för mäns/pappors 
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våld (Øverlien 2007; Eriksson & Wychiowska 2010; Eriksson 2012). I studien används oftast 

istället begreppet förälder för att även öppna upp för andra varianter. Synonymt används även 

begreppen vårdnadshavare. Med barn avses individer mellan 0-18 år utifrån FN:s barn-

konvention och med familj menas andra närstående till barnet, som bor tillsammans i samma 

hem. I studien används begreppet socialarbetare synonymt för olika yrkeskategorier inom 

socialtjänsten. 

  

Socialtjänstens arbete 
 

I det här avsnittet presenteras socialtjänstens arbete för att skapa en bakgrundsförståelse kring 

socialtjänstens uppdrag och arbete med barn. 

 

Socialtjänstens arbete och lagstiftning 

Barns rättigheter och behov ska i första hand tillgodoses av vårdnadshavare och regleras i 

Föräldrabalken (1949:381, FB). Barn har bl. a. rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 

samt att behandlas väl och inte utsättas för kränkning (6 kap. 1 § FB). Det är barnets 

vårdnadshavare som har ansvar för barnets personliga förhållanden, att barnets behov 

tillgodoses och för tillsynen av barnet (6 kap. 2 § FB). Då vårdnadshavare brister i sin 

föräldraförmåga har samhället ett ansvar att stödja och hjälpa barnet. Detta ansvar ligger på 

socialnämnden och socialtjänsten. De har likväl ansvaret att tillgodose omsorg om föräldrarna 

när de inte kan ha omsorg om sig själva (Mattson 2011). Socialtjänstlagen (2001:453, SoL) är 

en ramlagstiftning som ger utrymme för kommuner att själva utforma sin verksamhet. Några 

av socialtjänstens grundläggande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande. 

Detta innebär bl. a. att den enskilde kan välja att ta eller inte ta emot stöd. Socialtjänsten ska 

arbeta motiverande för att personer ska ta emot stöd (Socialstyrelsen 2010). 

 

Barnets bästa och barnperspektiv 

I svensk lagstiftning finns FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. barnkonventionen. 

Den är ratificerad, vilket innebär att barnkonventionen ska överrensstämma med svensk 

lagstiftning. Detta har bl. a. lyft fram begreppen barnets bästa och barnperspektiv. Med det 

menas att barnet ska vara i centrum vid socialtjänstens arbete med barn. Begreppen handlar 

bl. a. om att låta barnet komma till tals och att se beslutsalternativ ur barnets synvinkel 

(Socialstyrelsen 2010). Vid varje bedömning och beslut ska principen om barnets bästa vara 
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avgörande. Föräldrar ska också ges det stöd som ligger i barnets intresse (Socialstyrelsen 

2006a). 

 

Anmälan, skyddsbedömning och utredning 

Ett barn kan bli aktuellt på socialtjänsten genom ansökan, anmälan eller information som 

kommer till socialtjänstens kännedom på annat sätt. En förhandsbedömning görs för att 

bedöma om utredning ska inledas eller inte. Vid anmälan tas kontakt tas med berörda parter, 

dvs. barnet och vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna ska underrättas om inkommen 

anmälan när gemensam vårdnad föreligger. I de fall de förekommit våld inom familjen bör det 

tas ställning till hur underrättelsen ska utföras. Innan den våldsutövande vårdnadshavaren 

underrättas kan det ur säkerhetssynpunkt vara viktigt att ha barnets eller den andre 

vårdnadshavarens behov av eventuellt skydd i beaktande. Därför kan ordningen på 

underrättelsen om inkommen anmälan väljas utifrån rådande omständigheter (Socialstyrelsen 

2011). 

 

Socialtjänsten ska vid anmälan genast göra en bedömning om barnet är i behov av omedelbart 

skydd. Inom fjorton dagar efter att anmälan har inkommit bör beslut tas om utredning ska 

inledas (11 kap. 1 a § SoL). Privatpersoner och myndigheter innehar en anmälningsplikt, 

enligt socialtjänstlagen, där privatpersoner bör anmäla (14 kap. 1 c § SoL) och myndigheter 

ska anmäla (14 kap. 1 § SoL) när de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  

Om det finns misstanke om brott mot barn bör socialtjänsten skyndsamt polisanmäla detta om 

det är till barnets bästa (SOSFS 2006:12). Socialtjänsten har möjlighet men ingen skyldighet 

att polisanmäla uppgifter, även sekretessbelagda, vid misstanke om brott som kan leda till 

fängelse i minst ett år. Tidigare gällde krav på minst två års fängelse, vilket sedan 2006 har 

sänkts för att kunna omfatta t.ex. grov misshandel (Ekroth & Fridström Montoya 2010:37f).  

 

Socialtjänstens arbete ska dokumenteras och vid inledning av utredning upprättas en 

personakt och journal. Utredningen ska slutföras inom fyra månader senast. Uppgifter inom 

socialtjänsten är sekretessbelagda. Det innebär att uppgifterna inte får röjas utan den enskildes 

samtycke förutom de undantag som omnämns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 

Socialstyrelsen 2006a). 
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Barns Behov i Centrum 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska utredningar struktureras genom Barns behov i 

centrum (BBIC) som bl. a. syftar till att stärka barns delaktighet. Barn ska ges möjlighet att få 

uttrycka sina åsikter och ska få relevant information, anpassat efter varje barn och situation. 

BBIC är ett nationellt enhetligt verktyg för socialtjänstens arbete med utredning, planering 

och uppföljning gällande barn och unga. Syftet med BBIC är bl. a. att stärka barns ställning i 

socialtjänstens arbete i enlighet med socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention. 

Socialtjänsten ska avgöra vad som är barnets bästa utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

men även från barnets egen uppfattning. En av BBIC:s grundprinciper är att identifiera både 

resurser och svårigheter i familjen. Socialtjänsten behöver inneha kunskaper om samspelet 

mellan risk- och skyddsfaktorer. Skyddande faktorer kan motverka riskfaktorerna och 

stödjande insatser behövs för att främja detta. En riskmiljö kan vara förekomst av våld i 

familjen och skyddande faktorer kan vara skolan och att barnet har goda relationer med andra 

vuxna (Socialstyrelsen 2013). 

 

Barnsamtal 

Vid utredning kan samtal med barn ske för att få en bild av barnets hela situation för att 

anamma ett barnperspektiv. Det finns ingen bestämd ålder för barnsamtal utan det bedömer 

utredare från fall till fall. Barn har rätt och ska därmed ges möjlighet att komma till tals men 

har ingen skyldighet att delta. Barn bör inte pressas på att lämna synpunkter eller ta ställning i 

sakfrågor. Utredningssamtal med barn och föräldrar kan ske vid hembesök eller hos 

socialtjänsten (Socialstyrelsen 2012). Socialtjänsten har möjlighet att samtala med barn utan 

vårdnadshavares samtycke eller närvaro enligt 11 kap. 10 § SoL, vilket bedöms från fall till 

fall utifrån barnets behov och ärendets karaktär. I ärenden där det förekommer uppgifter om 

våld är det viktigt att informera barnet om vilka uppgifter som kommer att föras vidare till 

vårdnadshavare (Socialstyrelsen 2011). Till skydd för barn kan vissa uppgifter sekretess-

beläggas inför förälder om det finns risk för att barnet skulle skadas av att uppgifterna röjs (12 

kap. 3 § OSL). 

 

Insatser och bedömningar 

Behovsprövade insatser beviljas då utredare bedömer att det föreligger behov av stöd från 

socialtjänsten.  Insatserna beviljas som bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (Socialstyrelsen 2010). 

Stöd i form av öppenvårdsinsatser kan t.ex. vara samtalsstöd till barn och föräldrar. För att 

utöka barnets aktiviteter på fritiden, kan en kontaktperson beviljas (Socialstyrelsen 2006b). I 
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enlighet med BBIC ska öppenvårdsinsatser följas upp första gången inom fyra veckor och 

därefter vid behov, dock minst var sjätte månad (Socialstyrelsen 2013). 

 

Utifrån fakta som samlats in under utredningen görs en bedömning av vilket stöd som kan 

behövas. Bedömning påverkas av utredares syn på vilka behov barn har samt utredares 

tidigare kunskap och erfarenhet (Fridh & Norman 2008:132). Barns bästa ska vara särskilt 

gällande vid dessa bedömningar (Socialstyrelsen 2013). Inom socialt arbete har bedömning 

alltid varit betydande, speciellt i ärenden där det föreligger risker. Bedömningarna sker i 

samarbete med berörda parter. Syftet är att hjälpa och stödja personer att upprätthålla 

livskvalité.  Införa mindre eller större förändringar av personerna själva eller i personernas 

miljö. Bedömningar kan dock kompliceras av att problemet och dess orsaker kan förstås på 

olika sätt speciellt vid komplexa, flerdimensionella, allvarliga och varaktiga problem 

(Trevithick 2008:175ff).  

 

Stärkt stöd och skydd i lagstiftningen 

Socialtjänstlagen bygger på tidigare lagstiftning från 1980-talet. Barnskyddsutredningen 

föreslog 2009 en ny lag för stärkt stöd och skydd för barn och unga (LBU, SOU 2009:68), 

vilken avsåg att samla bestämmelser kring barn och unga i en särskild lag (Mattsson 2011). 

Förändringar i lagstiftning kom istället att införas i befintliga lagar fr.o.m. första januari 2013 

(se Regeringens proposition Stärkt stöd och skydd för barn och unga 2012/2013:10). Syftet 

var att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. 

Lagändringarna handlar bl. a. om att beslut för att inleda utredning ska fattas inom fjorton 

dagar efter att anmälan kommit in (11 kap. 1 a § SoL). Socialtjänsten har möjlighet att följa 

upp ett barns situation då utredningen lett fram till att behov av stöd föreligger men har 

avslutats utan insats, med anledning av att inget samtycke funnits från vårdnadshavare (11 

kap. 4 a § SoL). Dessutom ska barn få relevant information och få framföra sina åsikter. Barns 

inställning ska kartläggas så långt det är möjligt i förhållande till ålder och mognad (11 kap. 

10 § SoL). I Föräldrabalken förstärks också barnets rätt på bekostnad av vårdnadshavarens, 

genom att socialtjänsten får besluta om insatser med enbart en av vårdnadshavarnas samtycke 

(6 kap. 13 a § FB). 
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Arbetsmetoder inom socialtjänsten 

Trappan-samtal 

En modell som används vid samtal, med barn som upplevt våld i familjen, är trappan-samtal. 

Den utvecklades i slutet av 1990-talet på initiativ av Rädda barnen. Modellen har fått stor 

spridning i Sverige och kan användas inom socialtjänsten. Syftet med den är att barn stegvis 

får berätta om sina upplevelser av våld. Målet är att barnet ska kunna kontrollera sina minnen 

och inte känna skuld över det som hänt. Förhoppningen är att barnet ska få en förståelse och 

förklaring av det som hänt och därmed känna mindre rädsla och oro inför tankar om 

framtiden. Vid trappan-samtal erbjuds barn tre till åtta individuella samtal. Första och sista 

samtalet sker i samvaro med förälder. Alternativt är förälder med vid inledning och avslutning 

av varje samtal (Källström Cater 2009:6f).  

 

Signs of Safety  

Metoden Signs of Safety utvecklades i Australien för barns skydd i mitten av 1990-talet. 

Metodens grundfrågor handlar om vad som är bekymrande och oroande, vad som fungerar 

bra och vad som behöver hända. Den avser att göra barnet delaktig och engagerad i samtal 

som rör barnet. Samt även involvera föräldrar och andra berörda parter (Turnell 2012).  

 

Tejping 

Inom socialt utrednings- och behandlingsarbete kan arbetsmetoden Tejping användas i samtal 

med barn. Syftet är att barn genom lek får beskriva en känsloladdad situation för att den ska 

blir mer konkret och tydlig. Barnet kan t.ex. gestalta sitt nätverk, en konflikt, en upplevelse 

eller en livssituation med hjälp av figurer. Barnets figur omtalas i tredje person för att få 

distans till situationen. Socialarbetaren kan gestaltas med en figur för att bidra till ett samspel 

mellan figurerna. De olika figurerna kan även vara hjälpmedel i samtal för att visualisera 

barnets sociala nätverk genom en nätverkskarta (Fridh & Norman 2008:99). Denna kartlägger 

familjens sociala nätverk, vilket delas upp i sektorerna familj, släkt, vänner, skola eller arbete. 

Flera kartor kan göras utifrån varje förälder och en för barnet (ibid:81).  

 

Nallekort och stenkort 

Vid samtal med barn, både individuellt och i grupp, kan olika kort användas för att beskriva 

olika känslor. Korten kan föreställa nallar eller stenar som uttrycker olika känslor, t.ex. glädje, 

ledsamhet, rädsla eller lycka. Genom att fokus läggs på korten kan detta underlätta för barnet 

att öppna sig mer och lättare uttrycka sina känslor (Russel 2003:6ff). 
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Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet sammanställs resultat från några tidigare studier om barns delaktighet och 

socialtjänstens arbete. Forskningen kommer i huvudsak från 2010-talet med undantag av 

Weinehalls avhandling från 1997, som valts utifrån att den återkommande refereras till i 

senare forskning. 

 

Avhandling om att växa upp med våld i hemmet 

I Weinehalls (1997) avhandling fick ungdomar som hade upplevt våld inom familjen, under 

uppväxten, dela med sig av sina upplevelser. Femton ungdomar intervjuades, varav tio flickor 

och fem pojkar, vid sex till tio tillfällen under en fyraårsperiod. Tretton av de femton 

ungdomarna hade utsatts för våld. Studien visade att ungdomarna saknade någon att anförtro 

sig till för att berätta om det som de varit med om. Inom familjen hade det växt fram en kultur 

av att inte berätta genom föräldrarnas uppfostran. Det sågs som ett svek mot familjen att 

berätta. Våldet blev något dolt och svårt att upptäcka för utomstående.  Ungdomarnas 

erfarenheter erkändes inte och framstod som overkliga. Problemen uppfattades sällan av 

omgivningen och ungdomarna upplevde att den professionella vuxenvärlden, t.ex. skola och 

socialtjänst svek dem. Weinehall lyfte vikten av att omvärlden bör bekräfta barn och 

ungdomars upplevelser och att socialarbetare bör bemöta och behandla barn och ungdomar 

med förståelse och respekt. 

 

Kunskapsöversikt om barn som upplevt våld 

Øverlien (2010) har studerat artiklar inom området barn som upplevt våld mellan 1995-2008 

och gav utifrån detta en överblick över forskningsläget. Øverlien sökte efter relevanta källor 

och fann över tvåhundrafemtio artiklar, mestadels från USA och Storbritannien. Det som 

framkom var att fler kvalitativa studier med barn som intervjupersoner behövs samt fler 

studier inom socialt arbete. Viktiga aspekter kring risk och skydd för barn som upplevt våld 

inom familjen lyftes även fram. En riskfaktor beskrevs vara att barn som upplevt våld inom 

familjen även själva riskerar att bli utsatta för våld. Forskningen visade på att mellan 30-60 % 

av de barn som hade upplevt våld även själva hade blivit utsatta för våld. Viktigaste 

skyddsfaktorn, för barn som upplevt våld, ansågs vara att ha en stark relation till en 

kompetent, omsorgsfull och positiv vuxen. Den vuxne kan vara barnets förälder eller någon 

annan vuxen i barnets nätverk. Den vuxne kan kompensera för våldet i familjen genom att 

vara lyhörd och stödjande för barnens behov. Detta kan förhindra att barnet utvecklar 
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beteendeproblematik. En misshandlad mamma beskrevs kunna vara för traumatiserad för att 

ge tillräcklig omvårdnad. Det ansågs vara viktigt att det ges stöd till mor- och barnrelationen 

eller till far- och barnrelationen om mamman är den våldsutövande. 

 

Kartläggning av stöd till barn som upplevt våld 

Eriksson och Wycichowska (2010) kartlade verksamheter vilka var riktade till barn som 

upplevt våld. Forskningen baserades på enkätstudier med kvinnojourer och barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningar samt kartläggning av kommuners hemsidor. Resultatet av 

kartläggningen visade att stöd till barn som upplevt våld har ökat. Flera kommuner gav stöd 

till barn som upplevt våld och erbjöd både individuella insatser och samtalsgrupper. Den 

vanligaste insatsen beskrevs vara individuella krissamtal. I de flesta fall var det varianter av 

trappan-samtal. Trots ökningen av stöd till barn som upplevt våld ansågs det finnas ett 

bristande fokus på barns delaktighet och medbestämmande. Barnen behövde synliggöras och 

uppmärksammas i de olika verksamheterna. Alla barn som upplevt våld inom familjen 

behöver få sina upplevelser av våldet bekräftade och giltiggjorda. Våldet behöver upphöra 

innan riktade insatser och stöd sätts in. Barnen bör ses i sitt sammanhang i relation till de 

närmsta omsorgspersonerna vilka också bör ges stöd. 

 

Utvärdering av stödinsatser till barn som bevittnat våld 

Broberg et al. (2011) har utvärderat effekterna av insatser till barn som bevittnat våld genom 

en jämförande studie genomförd vid tre mättillfällen. Barns rättigheter, enligt FN:s 

barnkonvention, var en viktig utgångspunkt för forskarna då de ville se hur barn som bevittnat 

våld erbjöds skydd, stöd och delaktighet. Slutsatser var att barn som bevittnat våld hade i 

högre grad olika symptom på psykisk ohälsa än barn i allmänhet. De behövde både kort- och 

långsiktigt stöd och behandling. Barn som hade fått riktade insatser och stöd hade en positiv 

utveckling, där den psykiska ohälsan hade minskat. Barnen upplevde mindre ångest och 

kunde hantera olika känslor såsom sorg och ilska bättre. Det lyftes fram att insatserna behöver 

vara evidensbaserade och anpassade efter barnen och deras behov. Barnperspektivet behöver 

stärkas för att barnen ska få ta del av insatser, även om föräldrarna är oeniga. Socialtjänsten 

behöver fokusera på att våldet ska upphöra, då barn har svårigheter att tillgodogöra sig olika 

insatser innan tryggheten är säkrad. Både föräldrar och barn ska ges åtminstone ett tillfälle att 

berätta om våldet i enskilda samtal. Problematik lyftes kring att många barn som hade stora 

behov inte fick det stöd de behövde på grund av att barnens behov åsidosattes av föräldrarna. 

Därför är det viktigt att anpassa stödet och insatserna för att nå även de mest utsatta barnen.  
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Avhandling om att samtala med barn som upplevt våld 

Dahlkid-Öhman (2011) undersökte i sin avhandling hur barn som upplevt våld mot mamma 

får komma till tals i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Den utgjordes av 

fokusgruppintervjuer med familjerättsekreterare och analys av utredningar. Avhandlingen 

visade att barn inte alltid varit delaktiga i utredningsprocessen och att utredare inte alltid 

samtalade med barn om våld beroende av olika anledningar. Barnet kunde vara pressat av 

föräldrarna att inte prata om våldet. Barnet kunde redan ha pratat om våldet med andra 

professionella. Det var lättare att samtala med barnen när de var fria att berätta om våldet i 

förhållande till sina föräldrar och när våldet redan var uppmärksammat. Det ansågs även 

lättare att samtala med barnen om de visste om våldet. Barnen pratade oftare om våldet när de 

inte varit alltför utsatta, rädda eller traumatiserade. Vikten av att prata med barn om våld 

lyftes fram. Dessutom betonades betydelsen av barns delaktighet. Barn behöver göras 

delaktiga genom att erbjudas enskilda samtal. Det är viktigt att barn få prata om sina 

upplevelser av våldet och får sin rädsla och utsatthet giltiggjord.  

  

Socialstyrelsens handbok kring arbete med våldsutsatta 

Socialstyrelsen (2011) har gett ut en handbok om vilket ansvar som socialnämnden har för 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. För att kunna identifiera våld i nära 

relationer bör socialtjänsten fråga om detta i alla ärenden. Viktigt är bemötande, lyhördhet, 

varsamhet och förmåga att skapa ett förtroende. Våldsfrågan avdramatiseras genom en 

förklaring att den ställs till alla. Vikten av motiverande samtal för att ta emot stöd betonas, 

speciellt då samtycke till stöd saknas. Samtal med barn lyfts fram som viktigt då det ska göras 

delaktigt och få information, dessutom bekräftas barnets upplevelse och känslor. I samtal med 

barn ska varsamhet beaktas då barnet kan vara i lojalitetskonflikt med föräldrarna. Barn kan 

vara rädda för att ta ställning för eller emot någon av föräldrarna eftersom de känner lojalitet 

mot dem. De kan även bära känslor på rädsla, skuld och skam vilket kan vara anledning till att 

barnet väljer att inte berätta om våld. Det är av stor vikt att barnet får veta vad som kommer 

att återberättas för föräldrarna. Då barn har bevittnat våld får socialarbetaren bedöma om 

någon av föräldrarna skall vara med i samtalet. Det kan finnas en risk att barnet hämmas av 

föräldrarna. Vikten av att ta hänsyn till andra risk- och skyddsfaktorer lyfts fram. En allvarlig 

riskfaktor är att leva i en familj där det förekommer våld. Barn som bevittnat våld kan drabbas 

av psykisk problematik såsom depression, oro, ångest och aggression. Barn kan även få 

svårigheter att känna tillit till andra, drabbas av koncentrationssvårigheter och därmed 
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svårigheter att nå bra skolresultat. Socialarbetaren bör se barnets behov utifrån en helhetssyn 

där barnets situation lyfts fram. Det är viktigt att socialtjänsten individanpassar stödet och 

inser vikten av att barn behöver få berätta om sina upplevelser. Barnet behöver bli bekräftat. 

Socialarbetaren bör förmedla till barnet att det aldrig är barnets fel att våldet skett. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskning att barnperspektivet behöver stärkas ännu mer för barn 

som upplevt våld i familjen. Det finns skillnader mellan första studien från 1997 och senare 

studier från 2010-talet. Det var inte självklart på 1990-talet att socialtjänsten pratade med barn 

(Weinehall 1997). Under senare år har vikten av att samtala med barn uppmärksammats 

(Eriksson & Wycichowska 2010; Øverlien 2010; Broberg et al. 2011; Dahlkid-Öhman 2011; 

Socialstyrelsen 2011). Likheter finns dock mellan studierna genom att samtliga lyfter fram 

behovet av att barn och ungdomar behöver göras delaktiga i socialtjänstens arbete. 

 
Teoretiska perspektiv 
 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiv som användes i analysen; systemteori 

och perspektivet risk- och skyddsfaktorer, då de kan ge en nyanserad och fördjupad bild av 

området barn som upplevt våld inom familjen. 

 

Systemteori 

Systemteorin utgår ifrån att ett system skapas av olika parter som är relaterade till varandra. 

Tillsammans bildar de en sammanlänkad helhet. Varje part i systemet påverkar de andra 

parterna och påverkar systemet som helhet. Alla system är subsystem till andra större system. 

Interaktionen, som sker inom och mellan systemen, kan leda till att systemen bevaras, stärks 

eller förändras (Hutchison 2010:38). När ingen interaktion sker med andra utanför systemet, 

är systemet slutet. Systemet är öppet om interaktion sker över systemets gräns. Systemet kan 

vara stabilt, i och med att förändringar inom systemet inte förändrar systemet i sig. Det kan 

även vara instabilt eller upphöra att existera (Payne 2005:213f). Balans inom systemet 

eftersträvas där varje part kan hindra eller motverka förändring som påverkar balansen 

(Svedberg 2007:51f). Det finns informella system, som t.ex. familjen, formella system, som 

t.ex. socialtjänsten, och samhälleliga system, som t.ex. skolan (Payne 2005:215). 
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En systemteoretisk medvetenhet kan underlätta för socialarbetare att möjliggöra ett 

förändringsarbete hos klienten. Genom att arbeta tillsammans med familjen, det sociala 

nätverket och andra sociala myndigheter (Payne 2005:217). I familjesystemet kan familje-

medlemmarna påverka varandras beteenden och välbefinnande. De sätter upp roller för hur de 

ska förhålla sig till varandra.  De kan även sätta upp gränser mellan familjemedlemmarna och 

mot omgivningen utanför familjen (Hutchison 2010:38). Systemteorin lyfter vikten av att se 

familjen som en helhet. Problem i familjen beror inte på en enskild familjemedlem utan 

orsaksförklaringar söks istället utifrån samspelet i familjen (Svedberg 2007:51f). 

 

Risk- och skyddsfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer är ett perspektiv under teorier om barns utvecklig (Socialstyrelsen 

2013). Lagerberg och Sundelin (2000:329) beskriver hur kunskap om risk- och skyddsfaktorer 

och dess samverkan bör finnas med vid utredningsarbete. Riskfaktorer kan vara faktorer som 

innebär en risk för att barn utvecklas ogynnsamt (ibid:89).  De kan knytas till barnet självt, 

föräldrarna eller familjen som helhet (ibid:111). Riskens styrka påverkas av olika faktorer, 

bl.a. barns individuella förutsättningar, antalet riskfaktorer eller hur lång varaktighet 

riskfaktorerna har (ibid:87ff). Förekomsten av våld i familjen kan innebära olika risker. 

Konflikter mellan föräldrar kan påverka barns välbefinnande negativt genom att barnet 

hamnar i lojalitetskonflikter till föräldrarna. Barnet kan få försämrat mående och kan utveckla 

beteendeproblematik (ibid:192ff). Dessutom kan barnets intelligens och läsförmåga påverkas 

(ibid:203). När föräldraskapet brister kan en annan risk vara att barn har svårt att söka stöd 

från andra, på grund av att barn känner lojalitet till sina föräldrar och inte vill lämna ut dem 

(Broberg, Almqvist & Tjus 2003:81).  

 

Skyddsfaktorer är faktorer som kan motverka riskfaktorer och underlättar för barn att 

utvecklats gynnsamt. Ju fler skyddande faktorer desto gynnsammare resultat kan förväntas. 

Några exempel på skyddsfaktorer är barns hälsa, skolframgång, sociala relationer och 

förmåga att hantera motgångar. Skyddande föräldrafaktorer kan vara föräldrars fysiska och 

psykiska hälsa och förmåga till god omvårdnad och tillsyn. Andra faktorer som verkar 

skyddande kan vara syskon, god familjesammanhållning och stöd från andra vuxna omkring 

barnen (Lagerberg & Sundelin 2000:216ff). Familjen är den viktigaste miljön för barn och 

föräldrar är barnets trygghet. I annat fall är det viktigt att andra vuxna, som barn söker stöd 

hos, ser barnet och kan förmedla känslan av förståelse till barnet (Broberg, Almqvist & Tjus 

2003:81).  
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Forskningsmetod 
 

I det här avsnittet tydliggörs tillvägagångssättet för studien i form av val av forskningsmetod 

och urval av intervjupersoner. Även studiens tillförlitlighet behandlas genom gällande 

validitet, reliabilitet, triangulering och generaliserbarhet. Samt en presentation och reflektion 

kring forskningsetik. 

 

Kvalitativ intervju- och vinjettstudie 

Kvalitativa metoder syftar till att ge en detaljerad och fördjupad bild av det fenomen som 

studeras (Patton 2004:14). Metoden lämpar sig för studier av en viss avgränsad miljö, där 

information om personernas uppfattningar är av intresse (Repstad 2007:15). Intervju, som 

kvalitativ forskningsmetod, lämpar sig när studien vill få beskrivande information om 

personers upplevelser och egna erfarenheter. Intervjuer kan vara öppna, då intervjupersoner 

får berätta fritt, eller strukturerade, genom förutbestämda teman eller frågor. En svårighet med 

en helt öppen intervju kan vara att tillvägagångssättet är beroende av att intervjupersonerna 

självmant delger information (Dalen 2007:30f). En svårighet med en alltför strukturerad 

intervju kan vara att strukturen inte ger möjlighet till att ställa fördjupningsfrågor (Wallén 

1996:76). En semistrukturerad intervju kan innehålla både direkta och öppna frågor samt ge 

utrymme för att ställa följdfrågor, för att få djupare förståelse. Den kan även innehålla 

tolkande frågor, för att kontrollera att intervjupersonen uppfattats korrekt. En tematiserad 

intervjuguide som knyter an till frågeställningen kan även tillföras intervjuformen (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2007:298f). En intervjuguide kan innehålla relevanta 

samtalsämnen, teman eller frågeområden med öppna underfrågor (Larsson 2005:104).  

 

En vinjettstudie handlar om att intervjupersonerna får beskriva hur de skulle agera utifrån en 

fiktiv, men realistisk, beskrivning av en specifik situation. Vinjetten som presenteras vid 

intervjun ska vara kort, konkret och trovärdig (Soydan, Jergeby, Glad, Nyborn & Williams 

2005). Börjeson (2008:85) menar att en vinjett är att föredra om man vill få fram personers 

olika uppfattningar i ett ämne. En nackdel kan dock vara att vinjetten är en fiktiv situation, där 

förhållningssättet till vinjetten respektive de verkliga situationerna kan skilja sig åt.  

 

Vid kvalitativ analys kan olika analysstrategier användas. Meningskoncentrering kan göras 

genom att sammanfatta resultatet av intervjuerna till kortare meningar. Utifrån detta kan sedan 

en temaanalys genomföras där olika teman, via tolkning, utkristalliseras kopplat till syfte och 
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frågeställning. Temana analyseras sedan i relation till teoretiska perspektiv. I analysen 

beskrivs tolkningar och mönster som framkommit i intervjuerna i förhållandena till teman och 

de olika intervjupersonerna (Larsson 2005:106ff).   

 

En kvalitativ studie med semistrukturerad intervju innehållande en vinjett (Bilaga 1) och 

tematiserad intervjuguide (Bilaga 2) valdes som forskningsmetod i studien. Den ämnade 

studera en begränsad miljö, socialtjänsten i en kommun. Genom att få beskrivande 

information om socialarbetares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med barn som 

upplevt våld skulle syftet kunna besvaras. Utifrån vinjetten kunde jämförelser göras mellan 

intervjupersonernas olika uppfattningar. Teman som valdes var Hur socialarbetarna skulle 

arbeta med fallet i vinjetten, Barns delaktighet, Barns behov utifrån risk- och skyddsfaktorer 

och Stöd till barn och föräldrar. Temana valdes utifrån att de berör frågeställningarna och 

vinjetten samt tidigare forskning och teori. Efter intervjuerna transkriberades allt material. 

Utifrån meningskoncentrering sammanställdes sedan resultatet under frågorna i 

intervjuguiden för att utröna gemensamma drag och skillnader. Detta redovisades i resultatet 

tillsammans med utvalda citat under valda teman. En tematisk analys genomfördes, där flera 

underliggande teman framkom utifrån tolkning av resultatet. En tolkning gjordes av 

intervjupersonernas svar var för sig och i relation till varandra samt i relation till teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. 

 

Urval 

För att välja ut vilka personer som ska ingå i en studie görs ett urval. Vid intervju kan ett 

snöbollsurval tillämpas. Detta innebär att en kvalificerad person inom det område som är av 

intresse att studera kan föreslå lämpliga intervjupersoner vid sin arbetsplats eller sitt nätverk 

(Esaiasson et al. 2012:258). 

 

I studien valdes snöbollsurval som urvalsförfarande. Genom FoU Välfärd, som arbetar för 

forskning och utveckling inom regionen, tillhandahölls kontaktuppgifter till en samordnare för 

våld i nära relationer på socialtjänsten i den kommun där studien genomfördes. Efter kontakt 

med samordnaren per telefon undersöktes möjligheterna att göra studien på den aktuella 

socialtjänsten. Utgångspunkten var att få intervjupersoner från olika arbetsgrupper inom 

socialtjänsten detta för att få en bredd vad gäller socialtjänstens arbete. Förslag på grupper att 

intervjua inom socialtjänsten var mottagningsgrupp, barnutredningsgrupp, ungdoms-

utredningsgrupp och öppenvård. Utifrån studiens omfattning och tidsbrist baseras studien på 
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intervjuer med fem socialarbetare. Urvalet kom sedan att bestå av två socialsekreterare från 

mottagningsgruppen, en socialsekreterare från barnutredningsgruppen och två behandlare 

inom öppenvården. Ingen socialsekreterare från ungdomsutredningsgruppen hade möjlighet 

att medverka i studien, varpå den arbetsgruppen ej finns representerad. Kontakt togs sedan 

med socialarbetarna via e-post varpå intervjutillfällen bokades in. Intervjuerna skedde på 

socialarbetarnas arbetsplats och varade i ungefär en timme. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på om studien mäter det som avses att mäta (Lilja 2005:294). Det kan 

finnas svårigheter att uppnå validitet vid kvalitativ forskning, då det är undersökaren som ses 

vara mätinstrumentet. I kvalitativ forskning kan validitet kopplas till hur informationsrika 

fallbeskrivningar studien har och förmågan som undersökaren innehar för att kunna analysera 

sina data. Genom att frågorna formuleras rätt kan informationsrika svar ges. Detta gör att 

läsaren av studien kan få en tydlig bild av det som undersöks. Validiteten kan stärkas genom 

att belysa och analysera resultatet utifrån olika teoretiska perspektiv (Larsson 2005:115ff). 

Jämförelser med tidigare studier görs för att visa på att resultat och analys ger en realistisk 

bild av det som har undersökts (Denscombe 2004:124).  

 

Reliabilitet är ett mått på om mätningen är stabil och inte påverkas av ovidkommande 

faktorer. Intervjufrågorna ska vara formulerade tydligt för att intervjupersonerna ska tolka 

dem lika (Lilja 2005:294). Reliabilitet kan vara svårt att fastställa i kvalitativ forskning då det 

inte sker någon direkt mätning utan det är undersökarens tolkning som bedöms (Larsson 

2005:115f). Reliabilitet uppnås om studiens resultat kan återges av andra forskare vid andra 

tillfällen samt om intervjupersonerna ger lika svar oavsett undersökare (Kvale & Brinkman 

2009:263). För att kontrollera om frågorna är tydliga och rätt formulerade prövas konsistensen 

i svaren genom att ställa frågor inom samma tema för att se om liknande svar erhålls (Larsson 

2005:117). Vid en intervjustudie rekommenderas det att intervjun spelas in för att säkerställa 

att intervjupersonernas egna ord kommer fram (Dalen 2007:33). 

 

För att uppnå hög validitet och reliabilitet i denna studie har följande ställningstagande gjorts. 

En intervjuguide med relevanta frågor utifrån frågeställning och syfte formulerades varefter 

flera frågor formulerades under de olika temana. Även följdfrågor ställdes för att säkerställa 

stadgan i intervjupersonernas svar. Vinjetten utgick ifrån att barnet upplevt våld i form av att 

pappan utövat våld mot mamman, då detta scenario presenteras som vanligast i tidigare 
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forskning. För att garantera realismen i frågorna och trovärdigheten i vinjetten har en för 

studien oberoende part, som är socionom och arbetar inom socialtjänsten, läst igenom 

vinjetten och frågorna. Dennes kommentarer och förslag på förändringar har hörsammats. För 

att tillförsäkra reliabilitet spelades intervjuerna in. De inspelningsinstrument som användes 

var inspelningsapplikation på mobiltelefon och diktafon. Valet av att använda två 

inspelningsinstrument gjordes för att gardera så att inspelningen skulle fungera. 

Transkriberingen utfördes med noggrannhet varefter citat valdes ut. Genom att intervju-

personernas egen utsago presenteras, styrks presentationen av resultatet och validiteten stärks. 

I analysen jämfördes resultatet med flera forskningsstudier och teoretiska perspektiv. 

 

Triangulering 

För att ytterligare säkerhetsställa tillförlitligheten i studier kan olika former av triangulering 

användas. Triangulering av datakällor innebär att personer med olika arbetsroller intervjuas. 

Vilket gör att stadgan prövas i och med att de får ge sina skilda uppfattningar om en situation. 

Vid undersökartriangulering kan säkerheten ökas genom att fler undersökare är med vid 

datainsamlingen och analysen, vilket bidrar till att forskarna kan pröva varandras tolkningar 

(Larsson 2005:112). 

 

Triangulering av datakällor har används i studien, då olika arbetsgrupper inom socialtjänsten 

har intervjuats. Både socialsekreterare, som utreder ärenden, och familjebehandlare, som 

arbetar med stöd och behandling. Utifrån sina skilda roller kunde de ge sina uppfattningar om 

ämnet som undersöktes. Undersökartriangulering har används, då två undersökare utförde 

intervjuerna och analyserade resultatet. Vid analys lästes intervjuerna igenom var för sig. De 

gicks sedan igenom gemensamt av undersökarna. Allt för att finna likheter och skillnader i 

tolkningarna. 

  

Generaliserbarhet 

Det finns invändningar om att det inte går att generalisera resultat från intervjuer på grund av 

för lite insamlat material. Intervjuernas resultat kan inte generaliseras i allmänhet utan enbart 

återges i liknande situationer. Analytisk generalisering innebär att studiens resultat kan ge 

vägledning till andra liknande situationer, utifrån likheter och skillnader mellan de båda 

situationerna (Kvale & Brinkmann 2009:280f). Även begreppet extrapolering kan användas 

för att bedöma ett resultats generaliserbarhet inom kvalitativa studier. Extrapolering är ett 

mått på om det finns möjlighet att tillämpa resultatet på andra liknande situationer. Logiska 
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och probleminriktade påståenden kan dras utifrån resultatet, även om de inte är statiska eller 

sannolikhetsmässiga (Larsson 2005:118). 

 

Studiens resultat skulle kunna ge tillämpningsbara påståenden om socialtjänstens arbete som 

till viss mån kan appliceras och vara användbara i olika sammananhang. I första hand för 

socialtjänsten i den kommun som har undersökts men även till andra socialtjänster i liknande 

kommuner. 

 

Forskningsetik 

Inom forskningen finns det etiskt grundläggande krav att förhålla sig till; informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

undersökaren ska informera om vilken medverkan personerna har i undersökningen, att 

medverkan är frivillig och att det går att avbryta medverkan när som helst under 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att personer ska samtycka till medverkan genom att 

de själva väljer om de vill medverka eller inte. Rätten finns att avbryta sin medverkan när som 

helst utan negativa konsekvenser liksom rätten att bestämma villkor för sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att material som är privat, som kan identifiera personerna, inte 

ska kunna röjas i forskningen. Informationen om hur forskningen kommer göras tillgänglig 

bör tydliggöras innan intervjun börjar. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifterna om 

personerna endast får användas för forskningsändamål och inte utlånas för icke vetenskapliga 

syften eller för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Inför studien reflekterades det kring etiska riktlinjer. Information om studien (Bilaga 3) 

skickades ut till intervjupersonerna via e-post innan intervjuerna bokades in. Liknande 

information lämnades även vid början av intervjun (Bilaga 4). Informationen omfattade bl. a. 

en kort beskrivning av studien och tydliggörande av studiens syfte samt var resultatet kommer 

att publiceras. Intervjupersonerna informerade om att deltagandet i studien var frivilligt, att de 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst utan negativa följder och att 

deltagandet var anonymt. Information lämnades även om att uppgifterna anonymiserades 

genom att intervjupersonernas namn inte nämns utan ersätts med ett nummer. Vidare 

informerades om önskan att spela in intervjun. Intervjupersonerna gavs dock möjlighet att 

avböja detta. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjun spelades in. Information gavs 

om att uppgifterna inte skulle komma att användas till något annat än studien och förvaras på 

ett säkert sätt. I samband med avslutat examensarbete raderas intervjuerna och inspelningarna. 
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Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras bakgrunds-

information om intervjupersonerna. Under valda teman följer därefter intervjupersonernas be-

skrivningar utifrån intervjuerna genom meningskoncentrering samt utvalda citat. I 

resultatdelen benämns socialarbetarna som intervjuperson (IP) med följande nummer efter 

ordningen som intervjuerna genomfördes. 

 

Bakgrundsinformation om intervjupersonerna 

Intervjupersonerna har arbetat inom socialtjänsten mellan fem och tjugo år. De har arbetat 

inom olika grupper inom socialtjänsten såsom ekonomiskt bistånd, familjehem och utredning. 

De har även arbetat inom förskola och arbetsförmedling. Intervjupersonerna har viss 

utbildning inom området barn som upplevt våld i familjen, genom enskilda kurser, kurser 

inom socionomutbildningen eller utbildningsdagar och föreläsningar i samband med arbetet. 

Intervjupersonerna arbetar med barn som upplevt våld i familjen olika ofta, mellan varje 

vecka till var tredje vecka. Arbetssätt och metoder som nämns är trappan-samtal, krissamtal, 

Signs of Safety, tejping, samtalskort, känslokort, nallekort och stenkort. 

 

Hur socialarbetarna skulle arbeta med fallet i vinjetten 

Socialarbetarnas bedömning 

Samtliga intervjupersoner nämner vid flera olika tillfällen hur de i sin roll som socialarbetare 

måste göra olika bedömningar. Tre intervjupersoner beskriver att det görs en bedömning inför 

hur samtalet med barnet ska ske och huruvida föräldrarna ska vara med på barnsamtalet eller 

inte. Två intervjupersoner framställer hur det görs en bedömning vid kallelse till samtal om 

anmälan utifrån barnets och/eller mammans rädsla inför pappan. Tre intervjupersoner 

beskriver även hur en bedömning görs angående vilket stöd som familjen behöver. Utifrån 

vinjetten påtalade tre intervjupersoner vikten av att det behöver göras en skyddsbedömning 

för att skydda barnet. En intervjuperson skiljde på skyddsbedömning och trygghets-

bedömning. Där skyddsbedömningen handlar om att skydda barnet och trygghetsbedömning 

om att trygga barnet. Fyra intervjupersoner beskriver hur en bedömning behöver göras utifrån 

om mamma kan skydda barnet eller om socialtjänsten behöver gå in och skydda barnet. 

Vikten av att det finns en planering för vem eller vilka barnet skulle kunna vända sig till i 

situationer då barnet inte känner sig tryggt eller säkert, betonas av två intervjupersoner. 
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”Barnet är skyddat men det är inte som att barnet är tryggat. Skyddsbedömning och 

trygghetsbedömning är olika saker. … Det är ju alltid en socialsekreterare som får göra 

en bedömning.” (IP 1) ”Man får göra bedömningen, är det här till gagn för barnet? … 

Bedömningar hela tiden, att man får bedöma från fall till fall.” (IP 2)”Jag måste alltid 

göra en bedömning. … Måste socialtjänsten skydda barnet eller kan mamman göra det?” 

(IP 3) ”Säkerhetsplanering. Vem vänder sig barnet till?” (IP 4) 

 

Kallelse till samtal om orosanmälan 

Intervjupersonerna presenterar olika strategier i hur de skulle kalla barn och föräldrar till 

samtal utifrån orosanmälan i vinjetten. En strategi som beskrivs av fyra intervjupersoner är att 

kalla mamman först för ett enskilt samtal, därefter barnet och slutligen pappan. En annan 

strategi som fyra intervjupersoner nämner är att kalla mamma och barn tillsammans i ett 

första skede. En tredje strategi som beskrivs av två intervjupersoner är att kalla mamma och 

barn tillsammans och börja med ett gemensamt inledande samtal. Men att då vara två 

handläggare så att sedan ett enskilt samtal kan ske med mamma respektive barn. En fjärde 

strategi som nämns av en intervjuperson är att ringa tillbaka till anmälaren innan kontakt tas 

med familjen. En femte strategi som beskrivs av en intervjuperson är att kalla pappan först av 

taktiska skäl för att lugna honom. Två intervjupersoner beskriver att de har en skyldighet att 

informera båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad om att en anmälan kommit in till 

socialtjänsten. 

 

”Vi har skyldigheter och tala om för gemensamma vårdnadshavare att det har kommit in 

en anmälan till socialtjänsten. … I vissa fall har det hänt att jag har kallat pappan först 

för att lugna honom.” (IP 2) ”[Först ett] enskilt möte med henne utan barn och utan 

pappa. … [Sedan] enskilt samtal med barnet. … Men jag tar pappan i sista hand.” (IP 3) 

”Vi kallar alltid de enskilt om det finns uppgifter om att den ena föräldern kan vara utsatt 

av någonting av den andre. … Eventuellt skulle jag börja med att ringa tillbaka till 

anmälaren för att höra litegrann ifall de pratat med familjen. … Kallar mamma och barn 

samtidigt … och så tar man hjälp av en kollega.” (IP 5) 

 

Informerar om dem själva och socialtjänsten 

Fyra intervjupersoner beskriver hur de i samtal med föräldrarna och barn informerar om vilka 

de är, anledningen till samtalet och vad socialtjänsten kan erbjuda för stöd. 
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”Vad vi kan erbjuda. Varför det är bra att gå i grupp. Vad andra barn brukar säga till 

oss. … Barn har egen rätt att få hjälp. … Det handlar om rättigheter. Hjälpmöjligheter 

som jag tänker att den där sjuåringen inte vet om eller tänker på.” (IP 1) ”Viktigt att 

lyssna på barna här. Tala om vad man jobbar med och varför man är där.” (IP 2) ”Vi 

jobbar på socialtjänsten och vi kollar på om familjer behöver stöd och hjälp.” (IP 5) 

 

Barns delaktighet 

Barnsamtal 

Samtliga intervjupersoner berättar att de träffar barn i ärenden på olika sätt. I fyra av fem 

intervjuer beskrivs det att barn erbjuds enskilt samtal. I annat fall tillsammans med någon 

förälder, socialsekreterare eller personal på skolan. En intervjuperson föredrar att ha 

barnsamtal på socialtjänsten. En annan att barnsamtalet kan ske på skolan och en tredje att 

barnsamtalet kan ske i hemmet. En intervjuperson samtalar med barn från tre och ett halvt års 

ålder, men då med förälder eller annan vuxen närvarande. Barn erbjuds samtal i grupp med 

andra barn fr.o.m. sexårsålder, berättar en intervjuperson. En annan intervjuperson tar upp att 

barnförhör hos polisen kan ske fr.o.m. fyraårsålder. En tredje intervjuperson samtalar med 

barn från två- till treårsålder, om de har språkförmågan. I annat fall från fyraårsålder och 

barnsamtal genomförs alltid med fem till sexåringar och äldre. Fyra intervjupersoner påtalar 

vikten av att träffa barnet, att barnet får berätta vad det varit med om och blir hörsammat.  

En intervjuperson nämner att barnet kan erbjudas samtal tillsammans med mamma eller 

föräldrar. Eller att barnet lyfts fram i samtal med mamma. En intervjuperson beskriver hur 

barnsamtalet måste ske på barnens villkor och att barnet inte kan tvingas till att prata eller 

delta i samtalet. Under en intervju framkommer det att barnsamtal under senare tid uppmärk-

sammats och att socialtjänsten börjat samtala mer med barn. 

 

”Det här barnet måste få prata med någon. En trygg vuxen. En inom socialtjänsten … Få 

prata igenom om vad som hände.” (IP 1) ”Det är viktigt och alltid göra barnen delaktiga 

och prata med dem hur vi tänker. … Man försöker vara där barnet är. ... Det går aldrig 

att tvinga ett barn att prata. Utan när det är moget att prata, så är det moget att prata. … 

Lyssna in barnet så att du inte kliver över barnet. För barnet är troligen redan så utsatt.” 

(IP 2) ”Jag vill alltid att barnet ska vara med. … Det är jätteviktiga samtal. … Jag vet att 

socialtjänsten förut inte samtalade alls med barn men har blivit bättre. … Då var man 

rädd att prata  med barn. … Jag tror att man har fått lite backning av Socialstyrelsen. … 

Sen att det talas mycket om att tala om barn. … Men nu tror jag att alla gör det i en 

utredning.”(IP 3)”Lyfta in barnet i rummet i samtalet med mamman.” (IP 4) ”Vi brukar 
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försöka prata med dem enskilt. … Man lär ju prata med barnet och fånga upp det som de 

säger. … Visa att man orkar höra. Att man orkar ta emot. Och att man liksom av-

dramatiserar och använder de orden som de använder.” (IP 5) 

 

Två intervjupersoner beskriver olika tankar kring huruvida de till föräldrar delar med sig av 

uppgifter som kommer fram i enskilda barnsamtal. En intervjuperson tar upp att barnet kan 

informeras om att allt som sägs kommer delges föräldrarna, men att vissa uppgifter kan 

sekretessbeläggas om det är risk för att barnet far illa om föräldrarna får reda på uppgifterna. 

En annan intervjuperson berättar att denne gör upp med barnet om vad som ska berättas 

vidare till föräldrar. 

 

”Men jag gör upp innan med barnet om vad vi ska berätta för föräldern.” (IP 1) 

”Informera dem om att det de pratar med mig om kommer jag prata med mamma och 

pappa om. … Vi kan ju sekretesslägga vissa uppgifter också. … [Om] vi känner att barnet 

kommer fara väldigt illa om vårdnadshavarna får reda på de här uppgifterna.” (IP 2) 

 

För- och nackdelar med att förälder är med på barnsamtal 

Intervjupersonerna beskriver för- och nackdelar med att förälder är med på barnsamtal. En 

fördel, som beskrivs av två intervjupersoner, kan vara att barnet har någon med sig hem som 

det kan prata med. Någon som vet om vad barnet har pratat med socialtjänsten om. En annan 

fördel, som nämns av en intervjuperson, var att barnet i samtal mellan socialtjänst och 

förälder ser att det finns andra vuxna som vet om vad som händer i hemmet. Det finns vuxna 

som vill göra någonting åt situationen. Barnet kan även känna sig trygg i samtalet om det har 

sin förälder med. Ytterligare en fördel som två intervjupersoner beskriver kan vara att barnet 

får mammas godkännande att prata om våldet. En intervjuperson skildrar att en stor fördel 

med att föräldern är med på samtalet är att de vet vad som sagts till barnet så att föräldern kan 

göra en förändring. 

 

"Barnet har [då] någon med sig hem som vet vad vi [har] pratat om.” (IP 1) ”Barnet ser 

att det finns andra vuxna nu som har fått veta det här och … tänker göra någonting åt 

det. … Barnet känner sig trygg med föräldern som är med.” (IP 2) ”Det är ju ingen idé 

att barnet bara berättar för mig och för mig och för mig. Då blir det ingen förändring. 

För det är ju mamman som måste hem och göra förändringen. … Jag tänker att barn som 

berättar och berättar för oss professionella. Och så blir det ingen förändring. Hur många 
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gånger ska det berätta? Och när ger de upp?” (IP 4) ”Fördelar om ... föräldern gjort det 

okej. ... Gjort det pratbart.” (IP 5) 

 

En nackdel med att förälder är med på barnsamtal beskrivs av tre intervjupersoner vara att 

förälders närvaro påverkar vad barnet kan säga i samtalet. Genom blickar och signaler eller att 

barnet tittar på föräldern innan det säger något. Eller att barnet inte vågar säga någonting alls. 

En intervjuperson nämner att barnet inte vågar säga något som det inte fått tillåtelse till. Barn 

kan vara väldigt lojala till sina föräldrar, berättar två intervjupersoner. Samtidigt beskriver två 

intervjupersoner att vissa barn kan berätta om våld öppet och fritt även om föräldern är med. 

 

”Oftast kollar ju barnen av med blickar kan jag prata om det här. … En blick eller [en] 

känsla [som] gör att barnet inte säger någonting.” (IP 1) ”Barnen är ju otroligt lojala 

mot sina föräldrar. … Barnet tittar på den ene föräldern om det är okej att jag säger det 

här eller inte. … En del barn pratar även om föräldrarna är med. Helt öppet och fritt av 

sig själva.” (IP 2) ”Ibland är det så att föräldrarna påverkar barnet så otroligt mycket 

innan … de kommer i kontakt med socialtjänsten. Att nu säger du inte det här och nu 

säger du inte det här. … Det är jätteviktigt att ha i åtanke hela tiden.” (IP 3) 

 

Samtal om våld med barnet 

Två intervjupersoner beskriver att de pratar direkt med barn och föräldrar om våld. De andra 

tre intervjupersonerna beskriver att de inte tar upp våldet om det inte är "pratbart". 

Svårigheten med att prata om något med barnet som ingen erkänt eller har bekräftat blir då 

tydligt. Fyra intervjupersoner skildrar hur de inledningsvis börjar prata om något annat, för att 

sedan komma in på att prata om våldet. En intervjuperson berättar att anmälan inte brukar 

läsas upp för barn och att ingen information bör ges till barn som de inte redan har. Vikten av 

att barnet får våldet giltiggjort, lyfts fram av en intervjuperson, att barnet får känna att det som 

hänt verkligen har hänt. 

 

"Våld som är så stort [och] starkt. ... Inte alltid det är uppe på bordet när socialtjänsten 

är inne. … Inte varit pratbart. Locket har lagts på … och då ”försvinner” våldet hos alla. 

… Barnet [kan] säga att: jag vill gå i gruppen angående våld. Och då kan vi ha pratat 

om gruppen missbruk i 25 minuter. … Alla som varit med om våld, fysiskt eller psykiskt, 

behöver få det giltiggjort. … Barn behöver känna att det som hände har hänt." (IP 1) 

”Pratar nog ganska direkt om våldet. … Pratar väldigt öppen med barnen. ... Kan börja 

prata om hur det är med kamratrelationerna och om de/man har börjat bråka med 
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kompisar. … Om det är spontana barn[brukar de] säga att mamma och pappa brukar 

bråka och då kan jag säga: hur bråkar de då?" (IP 2) ”Fråga barnet direkt: blir du 

slaget? Har pappa slagit dig? Har mamma slagit?” (IP 3)”När vi pratar med mindre 

barn, då får man mer fråga allmänna frågor. … Hur det är hemma med mamma och 

pappa? Och så kan man fiska lite. … För barn brukar vi aldrig läsa upp anmälan. … Sen 

ska man inte ge barnet information som barnet inte vet.” (IP 5) 

 

Barns behov utifrån risk- och skyddsfaktorer  

Riskfaktorer för barnet och svårigheter i familjen samt konsekvenser senare i livet 

Intervjupersonerna nämner olika riskfaktorer utifrån vinjetten. Två intervjupersoner berättar 

att det är en riskfaktor om våldsutövaren, pappan i det här fallet, inte tar på sig våldet. Det är 

även en riskfaktor om inte heller mamman bekräftar att våldet har ägt rum. En annan 

riskfaktor är om pappan fortsätter slå och våldet eskalerar, vilket en intervjuperson nämner. 

Om familjen har ett bristande socialt nätverk ses det som en risk av två intervjupersoner. 

Familjeisolering, arbetslöshet, koncentrationssvårigheter i skolan och barnets mående nämns 

av två intervjupersoner som riskfaktorer. En intervjuperson menar att dålig kontakt mellan 

föräldrar och skola kan vara en riskfaktor. Riskfaktorerna kan ha konsekvenser på barnets 

fysiska och psykiska hälsa, vilket två intervjupersoner poängterar. Även ha negativ påverkan 

på barnets känslomässiga- och beteendemässiga utveckling. Barnets förmåga att hantera 

konflikter och skapa relationer kan också vara en risk i framtiden, uppger en intervjuperson. 

 

”Få vänner och ingen släkt nära.” (IP 1) ”Inte ... bra kontakt med skolan. … Inga 

syskon. … Inget nätverk, vilket gör att de blir isolerade. … Ingen som har insyn i 

familjen. … Psykisk ohälsa är en väldigt stor risk. Relationer framöver. … Hur man 

hanterar konflikter … Fysiska symptom [som] magsmärtor, ont i huvudet, viktnedgång 

[och] depressioner.” (IP 2) ”Har svårt att koncentrera sig. ... Inte klarar av skolan. … 

Känslo- och beteendemässig utveckling tar skada.” (IP 3) ”Att pappa fortsätter att slå 

mamma. Att våldet eskalerar. Att barnet får bevittna ännu mer våld.” (IP 5) 

 

Tre intervjupersoner nämner risken för att barnet själv blir utsatt för våld i familjer där 

föräldrar utsätter varandra för våld. En intervjuperson berättar att forskning visar att 50 % av 

alla barn som upplevt våld även själva blir utsatta. 

 

”Kvinnor och män som blir utsatta i hemmet. Där finns det ju också barn som ofta blir 

slagna. ... Förekommer det misshandel mellan föräldrarna, så får barnet också ta del 
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utav det.” (IP 2) ”Slår man mamma så kanske det är nära till hands att man slår barnet 

också.” (IP 3) ”Det säger ju forskningen också. Att män, eller jag ska inte säga män, 

även kvinnor. Alltså vuxna personer som utövar våld i nära relationer. … [Där] finns det 

50 % ökad risk ... för att de också slår sina barn.” (IP 5) 

 

Fyra intervjupersoner nämner risken för att barnet upplever känslor av skuld och skam. Barnet 

kan bära på känslor av att skydda föräldern som blivit utsatt, men inte klarat av det. Även 

känslor av ensamhet och rädsla lyfts fram som en risk av en intervjuperson.  

 

”De här barnen har en stor känsla i att vara ensamma i att ha det så här. Det är mycket 

skam. Rädsla för att det ska upptäckas. … Man törs inte prata med någon om det. Inte 

ens sina kompisar. Man känner sig ensam och annorlunda och är beroende av sina 

föräldrar. Rädd att berätta om vad som hänt och rädd för vad som ska hända.” (IP 1) 

”Barnet ... känner ofta ... att de inte har kunnat skydda den ena föräldern. … Barnen vill 

ofta tro att det är deras fel att föräldrarna bråkar och lägger det på sig.” (IP 2) 

 

Tre intervjupersoner tar upp att det finns en risk att socialtjänsten tappar kontakten med 

familjer där det förekommer våld. Detta kan ske då föräldrar nekar till att våld förekommit 

och inte vill ha någon kontakt med socialtjänsten. 

 

”Det är mer ovanligt att jag träffar en mamma och en pappa som bor ihop när det har 

förekommit våld. ... De har tappats eller har försvunnit på vägen hit. De kanske redan 

försvinner efter [förhandsbedömningen]. De försvinner i organisationen.” (IP 1) ”Vi har 

inte lyckats fånga upp de här papporna. … Vi har inte heller fångat upp mammorna. Det 

är jättelätt att tappa dem. … Att familjen uteblir. Och då blir barnet hängande i luften. ... 

Det här skulle  kunna vara en familj som uteblir. Risken är ju att de flyttar.” (IP 4) 

 

Socialtjänstens arbete för att motverka riskfaktorer 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur socialtjänsten kan motverka riskfaktorer genom 

samtalsstöd. Motiverande samtal för att föräldrarna ska ta emot samtalsstöd både för sig själva 

och barnet, nämns av fyra intervjupersoner. För att motverka riskfaktorernas påverkan 

beskriver tre intervjupersoner att barn behöver bli bekräftade i sina upplevelser, prata om sina 

känslor och få veta att våldet inte är deras fel. En intervjuperson nämner fördelen att pappan, 

som varit våldsutövare, kan bekräfta barnet i dennes upplevelser. En annan beskriver det som 
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en fördel att i samtal med pappan bjuda in personal från mansmottagning för att underlätta 

samtalet med pappan. 

 

"Absolut ta bort barnets skuld- och skamkänslor. … Att det inte är deras uppgift. … 

Barnen får prata om det de har upplevt. Att kunna sätta ord på sina känslor. … Att nån 

lyssnar på dem. … Viktigt att barnen får samtalsstöd." (IP 2) ”Genom motivation och 

samtal med mamma [och] pappa. … Stöd för barnet, så att den ska förstå att det inte är 

deras fel. Det är inte en normal situation. Barnet ska inte behöva ha det så.” (IP 3) 

”[Om] pappa kan bekräfta barnet i barnets upplevelse av våld. … Försöka få med någon 

… som jobbar på mansmottagningen, … för pappans skull.” (IP 5) 

 

Skyddsfaktorer för barnet och resurser hos familjen 

Intervjupersonerna beskriver skyddsfaktorer utifrån vinjetten. En intervjuperson nämner att 

barnet i vinjetten är relativt litet och att det då finns större möjlighet till förändring. Vilket kan 

ses som en skyddande faktor. En skyddsfaktor som beskrivs av tre intervjupersoner är att 

barnet går i skolan och att skolan kan vara en trygg tillvaro för barnet. Två intervjupersoner 

nämner att det sociala nätverket är en viktig skyddsfaktor. Boende i hyreslägenhet nämner en 

intervjuperson som en skyddande faktor. Vilket kan göra det lättare att bryta upp och ta sig ur 

våldssituationen. Överlag under intervjuerna ansågs det finnas få skyddsfaktorer i familjen 

utifrån vinjetten.  

 

”Det är ju förhållandevis ett litet barn. ... Då kan man möjliggöra någon 

förändring.”(IP1) ”Skolan såklart. En skyddsfaktor [att] de ... anmäler. Ja, men sen så 

ser jag inga skyddsfaktorer faktiskt.”(IP2) ”Skolan, som en trygg tillvaro. Då kan man 

klara mycket. … De bor i en hyreslägenhet. ... Lätt för mamman att ta sig därifrån.”(IP3) 

”Det kändes lite skralt. Det är vänner och släkt som är skyddsfaktorer. Sen skol-

personalen. ... Grannar, de är ju såna som kan se och höra.”(IP4) 

 

Socialtjänstens arbete för att lyfta fram skyddsfaktorer 

Tre intervjupersoner beskriver att socialtjänsten kan involvera familjens sociala nätverk eller 

försöka utvidga det. Det kan ses som ett sätt att mobilisera en viktig skyddsfaktor. 

 

”Försöka få mamman att gå med i någon föräldragrupp. ... Grupper till ... pappor som 

har utövat våld. ... Bygga på deras nätverk ... för att få mer skyddsfaktorer.”(IP2) 

”Plocka in nätverket. … Några som de känner tillit för. … Vi är ju beredda att resa. … 
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Åka till nätverket. … Göra nätverkskarta. … Titta på viktiga personer runt ikring.”(IP 4) 

”Ett skydd hade kunnat vara mera vänner. Släkt i närheten. Att barnet var aktuell i någon 

fritidsaktivitet. Hade liksom en fotbollstränare eller en dansfröken.”(IP5) 

 

Stöd till barn och föräldrar i familjer där barn upplevt våld 

Stöd till barn som upplevt våld 

Samtliga intervjupersoner nämner att barn behöver någon form av samtalsstöd. Där barnet kan 

få prata om sina upplevelser, känslor och tankar. Samtalsstödet kan vara enskilt samtal eller 

samtal i grupp med andra barn. En intervjuperson beskriver att barnet kan få börja med enskilt 

samtal. Anledningen till detta är att barnet kan vara uppfylld av känslor och hemligheter som 

det behöver få ur sig innan barnet kan gå vidare till att prata med andra barn i en grupp. 

Samtliga intervjupersoner nämner trappan-samtal och krissamtal, som modeller för enskilda 

samtal. En intervjuperson poängterar att barnet kan behöva prata om sina upplevelser även om 

det inte förekommit våld i barnets närhet. Andra insatser som nämns förutom stödsamtal är 

kontaktperson och resursperson i skolan. Två intervjupersoner framför att den bästa hjälpen 

för barnet är att föräldrarna får hjälp. Stöd till föräldrarna gagnar även barnet.  

 

”Hitta sätt att prata med dessa föräldrar. Det är den mesta hjälpen. ... De här barnen 

behöver att deras föräldrar får hjälp, över tid.”(IP 1)” Jag tycker alltid att barnen ska få 

samtalsstöd så fort som möjligt. … En kontaktperson om det ville det. ... Kan få lite stöd 

och fortsätta prata om det den varit med om. Och hitta på lite roliga saker med.” (IP 2) 

”Trappan-samtal. ... Samtal om just det här, att barnet har bevittnat våld. … Samverka så 

att skolsituationen fungerar bättre och bättre för honom. ... Han kanske behöver extra 

stöd. En resursperson som finns där jämt. Kanske just nu i alla fall.” (IP 3) ”Barn kan få 

krissamtal om det är någonting jätteallvarligt som hänt.” (IP 5) 

 

Tre intervjupersoner beskriver hur de i fall där föräldrar inte har ork eller förmåga att se till att 

barnet kommer till det beviljade stödet, kan försäkra sig om att barnet får stöd via det sociala 

nätverket. Stöd i form av taxiresor tas upp av två intervjupersoner som en möjlighet att barnet 

verkligen får beviljat stöd. Då förälder kanske inte har förmåga att följa med barnet. En 

intervjuperson nämner att ny utredning kan inledas om det inkommer oro från behandlare för 

att förälder inte tillgodoser barnets behov av beviljad stödinsats. 

 

”Hur ser nätverket ut? Släktingar? Det är det första man gör. I annat fall får det bli taxi. 

... Det ska inte falla på att man inte kan eller orkar eller inte har ekonomi.”(IP1) ”[Om 



27 

 

man] får in ifrån behandlaren att de kommer bara varannan gång och de följer inte 

tiderna riktigt. Och det inte riktigt känns bra, då tar jag det som en orosanmälan.”(IP2) 

”Då kanske behandlarna kan komma hem. ... Man kan lösa det på ett olikt sätt. Huvudsak 

att barnet får det den behöver. ... Någon mormor eller farmor som kan hämta barnet och 

gå med det.”(IP5) 

   

Stöd till föräldrar 

Samtliga intervjupersoner beskriver att båda föräldrarna kan behöva stöd i form av enskilda 

samtal eller gemensamma samtal, om de fortfarande är sammanboende. Det nämns i en av 

intervjuerna att det är ovanligt i deras arbete att föräldrarna bor ihop när våld förekommit. Tre 

intervjupersoner betonas det att det finns en svårighet att arbeta med föräldrar som inte 

bekräftar att det förekommit våld. I tre av intervjuerna nämns att det kan finnas ett behov av 

motiverande samtal för att få mamman att ta emot stöd för egen del och även för att hon ska 

inse vikten av att barnet behöver stöd. Fyra intervjupersoner menar att mamman dels behöver 

stöd i att bygga upp sin egen självkänsla och dels stöd i sitt föräldraskap. Vikten av praktiskt 

stöd i form av att någon följer med till olika kontakter som mamman behöver, tas upp i två av 

intervjuerna. 

 

"När det förekommer våld är föräldrarna i stort behov av stöd i sitt föräldraskap. ... Då 

kan man behöva prata med dem enskilt och ihop. ... Man kanske inte orkar ta emot hjälp. 

Man har fullt med att sköta vardagen med alla kontakter man har. .... Det är mer ovanligt 

att jag träffar en mamma och en pappa som bor ihop när det har förekommit våld. … 

Man får vara konkret. Det räcker inte att sätta en broschyr i handen. ... [Det är] en stor 

tröskel att ta sig över. Även om hjälpen är väldigt mycket lättillgänglig. … En stödkontakt 

för att … bygga upp sin egen självkänsla, sätta gränser och sen behöver hon mycket stöd 

i sitt föräldraskap att återta sin auktoritet som förälder. … Väldigt långa kontakter.” 

(IP1)”[Då] jobbar man med dem parvis om vill de fortfarande leva ihop. ... Och enskilt. 

... Mamman får ett samtalsstöd och att pappan får ett samtalsstöd.” (IP2) ”Det handlar 

ju liksom om hela familjen. Det handlar inte bara om mamma eller bara om pappa. Utan 

måste ... börja prata om ... hur de ska ha det i familjen. Utifrån vad barnet också säger. 

Träffas ibland var för sig och ibland tillsammans.” (IP5) 

 

Det framkommer i samtliga intervjuer att det blir svårt att ge stöd om våldsutövaren inte tar på 

sig våldet. En intervjuperson nämnde att hindret kan vara att pappan vet att ett erkännande 
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kan leda till polisanmälan. Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av motivera till ett 

förändringsarbete. 

 

”Svåraste när det gäller våld i nära relationer [är] att jobba med förövarna. Oavsett kön. 

Då det är ett brott. .. Detta blir ett hinder för att samtala med pappan. ... Om han säger 

att han slagit, då blir det en polisanmälan. Fängelse. Fotboja. Det bästa, vård i hans 

fall.”(IP1)” Pappan behöver absolut få hjälp om varför han utövar våld. … Det kan vara 

svårt. Så det gäller att försöka motivera honom.”(IP2)”Samtalskontakt, för att göra ett 

förändringsarbete.”(IP4)” Prata med någon om hur han uppfattas av andra när han blir 

arg. Det kan vara så att han behöver hitta andra strategier.”(IP5) 

 

Fyra intervjupersoner nämner att stödet som socialtjänsten erbjuder är frivilligt och att 

föräldrarna själva får välja om de vill ta emot stöd eller inte. För att få föräldrarna att ta emot 

stöd till sig själva och barnet nämner två intervjupersoner att ett motivationsarbete kan 

behövas. 

  

”[Vi] släpper dem inte bara. Men [det är] ett dilemma. ... Vi har ju inge tvång. ... 

Förutsätter ... att de vill frivilligt. Vi kan ju inte tvinga dem.”(IP2) ”De lär ju nästan 

samtycka till stödet och då lär man ju börja med att motivera föräldrarna.”(IP3) ”Det är 

ju frivilligt. Och vi vet ju att inget tvingande är hållbart. Det är ju därför det är viktigt att 

jag inte rusar före. Ha lite is i magen och följa med sakta. Det är viktigt.”(IP4) ”Tänker 

att det ska mycket till innan vi inleder utredning mot en familjs vilja. Om de inte vill ha 

något stöd ... då blir det ingenting av det här. ... Oavsett hur illa det är i en familj. Så kan 

vi aldrig tvinga barn och föräldrar att ta emot stöd, utan stöd det är frivilligt.”(IP5) 

 

Stöd som visat sig gett bra resultat 

Samtliga intervjupersoner beskriver att trappan-samtal är ett bra stöd för barn som upplevt 

våld inom familjen. Under två av intervjuerna berörs även krissamtal vara ett bra stöd för 

barn. 

 

”Trappan … en modell att jobba med i krissamtal för barn, som är ganska vedertagen i 

Sverige. ... Men man kan ju ha väldigt bra krissamtal för barn utan trappan-modellen. ... 

På kort sikt så har grupper fungerat bra. ... På lång sikt vet man lite av effekten av 

grupper.” (IP 1) 
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Mans- och kvinnojour tas upp av samtliga intervjupersoner som bra stöd till föräldrarna. Även 

vikten av att föräldrarna får stöd i sitt föräldraskap nämns i samtliga intervjuer. En intervju-

person poängterar att socialtjänsten behöver erbjuda mer stöd och hjälp än i nuläget och att 

stödet sätts in så fort som möjligt. Fyra intervjupersoner poängterar att hela familjen behöver 

stöd från sitt sociala nätverk. 

 

"Mammorna behöver mycket mera hjälp än de får. ... Och så behöver vi bli bättre på att 

jobba med våldsutövare. ... Nå dem utan att bagatellisera våldet. ... Nå dem i sitt 

föräldraskap. [För] att kunna jobba med våldsutövare bör vi komma in tidigt. Nå dem 

mer i det akuta. Så fort som möjligt." (IP 1) ”För männen har vi ju ... krismottagning. 

Där de kan få [stöd] även om de själva är utsatta eller är förövare. ... Sen så har vi 

kvinnojouren för kvinnorna.”(IP2) ”Barnet kommer inte blir friskt förens föräldrarna 

blir det. Förrän de upphör och slåss. … Eller föräldraförmågan, där som det var 

frågetecken kring." (IP 3) ”Socialtjänsten kommer ju att vara inne i deras liv en kort tid 

förhoppningsvis. Och det som är positivt är när man får med nätverket. Så att de kan få 

stöd av sitt eget nätverk. Det tror jag är det allra bästa stödet.” (IP 4) 

 

Hur stödet följs upp 

I en intervju nämns att stöd som beviljas som insats bör följas upp genom kontakt med 

behandlare var tredje eller var sjätte månad. Eller oftare, för att stämma av hur 

behandlingsarbetet går. En annan intervjuperson beskriver att återkoppling mellan utredare 

och behandlare sker vid uppföljning. Samtliga intervjupersoner lyfter vikten av att stöd ges till 

hela familjen där barn upplevt våld. 

 

"Uppföljningsmöten. ... En regel när det gäller insatser [är] var tredje, var sjätte månad. 

Men jag har nog kontakt mer än så om det behövs, med behandlaren. ... Funkar [det] bra 

så steppar jag bakåt lite. … Vi måste bli bättre på att arbete med barn som upplevt våld. 

… Jätteviktigt att man ser hela familjen som ett system som påverkar och påverkas av 

varandra. ... Det är viktigt att man inte bara plockar ut en bit ur systemet, för då kan det 

fallera. ... Man måste jobba med alla delar så långt det går. Och även om man inte kan 

jobba tillsammans. Så kan man jobba individuellt med dem. Och sen så kanske jobba 

ihop dem." (IP 2) "Följa upp vad har ni pratat om. … Är [det] till hjälp? … Det [är] 

barnet som på något sätt blir facit. Blir det någon förändring? … Målet är att barnet ska 

tycka att det blir bättre. " (IP 5) 
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Analys 
 

I det här avsnittet kommer en analys presenteras av studiens resultat utifrån de fyra teman som 

valts. Med anledning av studiens omfattning och tidsbrist har enbart vissa delar av resultatet 

valts att analyseras. 

  

Hur socialarbetarna skulle arbeta med fallet i vinjetten 

Socialarbetarna gör olika bedömningar och dessa bedömningar görs utifrån rådande om-

ständigheter. Inom socialt arbete har bedömningar alltid varit betydande (Trevithick 

2008:175). Bedömningarna utgår från socialarbetarens egen syn på vilka behov ett barn kan 

ha utifrån tidigare erfarenhet och kunskap (Fridh & Norman 2008:132). Bedömningar som 

socialarbetarna presenterar kan bl. a. handla om vilket upplägg som är lämpligast vad gäller 

samtal med mamma, pappa och barn eller om vilka insatser som ska beviljas. Socialstyrelsen 

(2012) poängterar att socialtjänstens bedömningar ska ske utifrån barnets bästa, särskilt vad 

gäller fall där barn riskerar att fara illa. Under intervjuerna framkommer aldrig begreppet 

barnets bästa även om några socialarbetare vid olika tillfällen beskriver vad det bästa stödet 

vore för barnet eller föräldrarna. 

 

Enligt intervjuerna behöver en bedömning göras utifrån vilket skydd barnet är i behov av med 

anledning av våldssituationen. Detta överrensstämmer med den bedömning som finns om-

skriven i lagstiftning, vad socialtjänsten ska göra vid anmälan om att ett barn kan vara i behov 

av skydd (11 kap. 1 a § SoL). Socialarbetarna behöver göra en bedömning huruvida barnet 

kan skyddas av mamman eller om socialtjänsten behöver gå in för att skydda barnet. I 

föräldrabalken ställs föräldrarna ansvariga för att tillgodose barnets bästa (6 kap. 1-2 § FB). 

Medan socialtjänsten ges möjlighet att kontrollera att föräldrarna tar ansvar för sina åtaganden 

utifrån socialtjänstlagen (Mattson 2011). 

 

Det framkommer fem olika strategier för hur socialarbetarna går tillväga vid kallelse till 

samtal om orosanmälan. Skyldigheten att tala om att det kommit in en anmälan till båda för-

äldrarna nämns. Ibland kan dock mamman kallas först utan att pappan informeras. 

Socialstyrelsen (2011) beskriver hur socialtjänsten vid förhandsbedömning ska ta kontakt med 

berörda parter för att informera om att anmälan kommit in. En bedömning görs utifrån de 

omständigheter som föreligger, i vilken ordning parterna ska underrättas då en av vårdnads-

havarna är den som utövat våld. I intervjuerna framkommer att socialarbetarna lämnas stort 
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utrymme att göra dessa bedömningar utifrån erfarenhet och profession. Vid komplexa 

situationer kan det dock vara komplicerat att göra bedömningar (Trevithick 2008:177). Det är 

därför av vikt att socialarbetare är noggranna i sina bedömningar med barnets bästa i 

beaktandet. 

 

Barns delaktighet 

Socialarbetarna träffar de barn som blir aktuella i ärenden. Antingen träffar de barn i enskilda 

samtal eller tillsammans med förälder eller annan vuxen. Barnsamtalen, med barn i olika 

åldrar fr.o.m. tvåårsålder och uppåt, kan ske på skolan, socialtjänsten eller i hemmet.  

Forskning visar att det tidigare funnits ett bristfälligt fokus på barns delaktighet vid stöd till 

barn som upplevt våld (Eriksson & Wycichowska 2010). Barnsamtal har inte alltid varit en 

självklarhet i utredningar där det förekommit våld (Dahlkid-Öhman 2011). Likaså nämns att 

svek upplevts av att inte få stöd (Weinehall 1997). Vikten av att barns görs delaktiga i 

utredningar betonas (Socialstyrelsen 2011). Där BBiC har lyfts fram som ett sätt att stärka 

barns delaktighet (Socialstyrelsen 2013). I intervjuerna framkommer att barn tidigare inte 

alltid har varit delaktiga i utredningsarbete, men att en förbättring skett. Barn har blivit mer 

delaktiga än tidigare. BBIC nämns dock aldrig under någon av intervjuerna. Men barnen som 

socialarbetarna möter beskrivs vara delaktiga då de bl. a. erbjuds enskilda samtal eller lyfts 

fram i fokus vid samtal med föräldrarna. 

 

Vid barnsamtal påtalar socialarbetarna vikten av att barnet får berätta om sina upplevelser, 

hörsammas och bekräftas samt att samtalet sker på barnets villkor. Barn behöver få sin 

upplevelse av våld giltiggjord. Forskning visar i likhet med detta vikten av att barn behöver få 

prata om sina upplevelser av våld (Broberg et al. 2011). Vuxna behöver visa förståelse inför 

barnets berättelse och behöver bekräfta barnets upplevelser (Broberg, Almquist & Tjus 

2003:81). Barn behöver få sina upplevelser av våld giltiggjort (Eriksson & Wycichowska 

2010; Dahlkid-Öhman 2011). I annat fall kan de tvivla på om upplevelsen är verklig 

(Weinehall 1997). 

 

Vid samtal med barn, tillsammans med förälder, beskriver socialarbetarna hur barnet kan 

påverkas av lojalitet till föräldrarna om vad de får berätta. Vilket överrensstämmer med 

forskning som visar att barn kan hamna i lojalitetskonflikt till föräldrarna (Lagerberg & 

Sundelin 2000:194; Broberg, Almquist & Tjus 2003:81; Socialstyrelsen 2011). Social-

arbetarna nämner hur barn begränsas i vad och hur de kan berätta om sina upplevelser utifrån 
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blickar, signaler och känslor i samtal där föräldern är närvarande. Barn kan i samtal pressas av 

föräldrarna om vad det får prata om (Dahlkid-Öhman 2011). Föräldrar kan ha fostrat sina barn 

att inte berätta om våldet eller har förbjudit dem att prata om det som hänt. Om barnet berättar 

kan det uppfattas som ett svek emot familjen (Weinehall 1997). Svedberg (2007:51f) 

beskriver att balansen i ett system kan rubbas vid förändringar och att det är något som 

parterna i systemet vill försöka motverka. Det kan därför vara en svårighet att prata om våldet 

då det kan bli obalans i familjesystemet. Föräldrarna kan därför försöka motverka att våldet 

kommer fram och hindra barnet från att prata om våldet. 

 

I intervjuerna berättas det att samtal om våld sker, där de inledningsvis kan prata om annat för 

att sedan gå in på att prata om våldet. Socialarbetarna nämner att det kan vara svårt att prata 

om barnets upplevelser av våld, om inte föräldrarna bekräftat att det förekommit våld. 

Samtidigt finns det en risk för att våldet fortsätter eller eskalerar om inte våldsutövaren tar på 

sig våldet. Om våldet inte är uppmärksammat, är det svårt att prata om barnets upplevelser av 

våld. Pappan kan även ha svårt att bekräfta barnets upplevelse av våld, när ett erkännande kan 

leda till polisanmälan. Socialtjänsten har ingen skyldighet att polisanmäla uppgifter men kan 

göra det vid misstanke om brott som leder till minst ett års fängelse, som grov misshandel 

(Ekroth & Fridström Montoya 2010:37f). Socialstyrelsen (2011) poängterar dock att 

socialtjänsten bör våga se våld i arbete med familjer där det förekommer och lyfter behovet av 

motiverande samtal för att ta emot stöd. Föräldrarna kan behöva få stöd i att antingen hantera 

våldsbeteendet eller hantera upplevelser av våld (Broberg et al. 2011). Socialtjänsten behöver 

aktivt prata om våld och samtidigt vara medveten om känsligheten i frågor kring våld. 

 

Barns behov utifrån risk- och skyddsfaktorer 

Socialarbetarna hade lättare att fokusera på riskfaktorer än skyddsfaktorer. Det kan avspeglas 

i att de arbetar med barn som upplevt våld. Socialtjänsten har ett ansvar för att motverka att 

barn utvecklas ogynnsamt (Hollander 2006:115f). Det är viktigt att i socialtjänstens arbete ta 

hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen 2011). Lagerberg och Sundelin 

(2000:329) poängterar samtidigt vikten av att risk- och skyddsfaktorer samverkar med 

varandra. 

 

Under intervjuerna nämns flera riskfaktorer för barn som upplevt våld i familjen. En risk som 

nämns är att det i familjer, där det förekommer våld mellan föräldrarna, kan finnas risk för att 

barnet själv blir utsatt för våld. Socialstyrelsen (2011) poängterar att det är en allvarlig 



33 

 

riskfaktor att leva i familjer där det förekommer våld. Barn som upplevt våld riskerar till 30 - 

60 % att själva utsättas för våld (Øverlien 2010). I Weinehalls (1997) studie hade tretton av 

femton ungdomar själva blivit utsatta för våld, i familjer där pappa utsatt mamma för våld. 

Detta är viktigt att vara medveten om, vid arbete med barn där det finns dokumenterat våld 

mellan föräldrar. 

 

Några andra riskfaktorer som nämns av socialarbetarna är att barns psykiska mående kan 

drabbas negativt och även deras känslo- och beteendemässiga utveckling vid upplevelser av 

våld. Barn som upplevt våld drabbas i högre grav av psykisk ohälsa jämfört med barn i 

allmänhet (Broberg et al. 2011). Med symptom som oro, ångest och depression. Barn kan 

även ha lättare för att bli aggressiva och få svårigheter att känna tilltro till andra 

(Socialstyrelsen 2011). Det finns även risk för att barn utvecklar beteendeproblematik 

(Lagerberg & Sundelin 2000:194). För att motverka olika risker behövs stödjande insatser 

(Socialstyrelsen 2013). I intervjuerna framkommer det att socialtjänsten erbjuder stöd till barn 

och föräldrar samt att de är medvetna om de risker som finns för barnet. Samtidigt finns risk 

för att familjer, där det förekommit våld, kan utebli om de själva inte vill ha stöd från 

socialtjänsten. 

 

Socialarbetarna nämner även risker som att barnet kan få koncentrationssvårigheter i skolan 

och risken med att föräldrarna har bristande kontakt med skolan. Forskning visar att 

koncentrationssvårigheter och svårigheter att nå skolresultat kan vara ett resultat av att leva i 

familjer där det förekommer våld (Socialstyrelsen 2011). Där barns intelligens och läsförmåga 

kan påverkas negativt (Lagerberg & Sundelin 2000:203). Skolan kan dock vara en skyddande 

faktor (Lagerberg & Sundelin 2000:216f; Socialstyrelsen 2013). Socialarbetarna lyfter fram 

att skolan och skolpersonal samt ledare vid fritidsaktiviteter kan vara viktiga skyddande 

faktorer för barn som upplevt våld. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan socialarbetaren 

involvera skolan i förändringsarbetet (Payne 2005:217). Det är av vikt att socialtjänsten 

arbetar för att involvera skolan i arbete kring barn som upplevt våld. Skolan kan i många fall 

vara den faktor som bidrar till att barnet har en fungerande tillvaro.  

 

Bristande socialt nätverk lyfts även fram av socialarbetarna som en riskfaktor samt risken av 

att familjen lever isolerat från andra. Payne (2005:213) menar att vissa system kan vara slutna 

medan andra är öppna. Familjer kan sätta upp gränser mot omgivningen utanför familjen 

(Hutchison 2010:38). Socialarbetarna lyfter svårigheter kring att det i vissa familjer inte finns 
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någon insyn i familjelivet. Det kan finnas risk att familjerna, där det förekommer våld, kan bli 

så slutna vilket medför att omgivningen inte får inblick i familjesituationen och inte kan ge 

stöd och hjälp till barnet. Socialtjänsten kan behöva få insyn i familjen och hjälpa familjen att 

bryta isoleringen genom att utöka deras sociala nätverk. 

 

Det sociala nätverket nämns som en av få skyddsfaktorer i intervjuerna. Socialtjänsten kan 

involvera och utvidga familjens sociala nätverk genom att involvera släkt, vänner och grannar 

samt etablera nya sociala kontakter. Större vikt läggs vid det sociala nätverket i intervjuerna, 

än vad som framkommit i forskningen. Forskning visar ändå att barns kontakt med andra 

vuxna utanför familjen kan fungera som en skyddande faktor (Lagerberg & Sundelin 

2000:216ff; Socialstyrelsen 2013). Øverlien (2010) lyfter även fram vikten av att det finns 

andra stödjande och lyhörda vuxna i barnets närhet som kan förhindra att barnet utvecklas 

negativt. Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv är det en fördel att socialarbetaren arbetar 

tillsammans med andra system, såsom familjens sociala nätverk (Payne 2005:217). 

Socialtjänstens olika slags nätverksarbeten kan motverka risker för att barn utvecklas 

ogynnsamt och istället främja de skyddande faktorerna. 

 

Stöd till barn och föräldrar i familjer där barn upplevt våld 

Socialarbetarna nämner att barn och föräldrar behöver samtalsstöd. Barn kan få enskilda 

samtal eller samtal i grupp. Föräldrar kan få enskilda samtal eller samtal som par. Liksom 

forskning visar att insatser behöver sättas in både till barn och föräldrar (Eriksson & 

Wycichowska 2010; Øverlien 2010). Föräldrar bör motiveras till att ta emot stöd till sig själva 

och sina barn (Socialstyrelsen 2011). I intervjuerna nämns vikten av motiverande samtal för 

att ta emot stöd, både till föräldern själv och till barnet. Samtidigt lyfts svårigheter kring att 

föräldrar kanske inte tar emot stöd till sig själva eller till sitt barn. 

 

Föräldrarna kan behöva praktiskt stöd för att kunna tillgodose att barnen får det stöd de 

behöver, menar socialarbetarna. Ett exempel kan vara att bevilja taxiresor till och från stödet 

för att underlätta att barn kommer iväg på det stöd som beviljats. Forskning visar att föräldrar 

kan behöva stöd för att kunna tillgodose att barnen får det stöd och de insatser som beviljas, 

om de själva inte klarar av att ge det stöd barnet behöver (Øverlien 2010; Broberg et al. 2011). 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv påverkar varje part i ett system varandra och systemet som 

helhet (Hutchison 2010:38). Varje familjemedlem bör ses i sitt sammanhang och till familjen 

som helhet för att kunna lösa problem (Svedberg 2007:51f). Därför kan det vara viktigt att 
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alla i familjen får stöd för att det ska kunna bli en positiv förändring. Socialarbetarna menar 

att inte bara barnet behöver stöd i situationer där det förekommit våld. Det är även viktigt att 

föräldrarna får stöd. Det bästa stödet för barnet kan vara att föräldrarna får stöd eller att barnet 

får stöd av sitt eget sociala nätverk. Det är av stor vikt att föräldrarna motiveras till att ta emot 

stöd och motiveras till ett förändringsarbete så att barnets behov av stöd tillgodoses. 

 

Diskussion 
 

I det här avsnittet presenteras slutsatser av frågeställningar. Även en kritisk diskussion förs 

kring val av metod, tidigare forskning och teori. Slutligen så presenteras några förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Slutsats utifrån frågeställningar 

Vi vill här sammanfatta några slutsatser utifrån våra frågeställningar. Frågeställningen Hur 

beskriver socialarbetare barns delaktighet i socialtjänstens arbete med barn som upplevt våld 

i familjen? kan sammanfattningsvis beskrivas som att barn är delaktiga i socialarbetarnas 

arbete på olika sätt. Barnen görs bl. a. delaktiga genom att de informeras om vem de kan 

vända sig till i situationer då det inte känns tryggt. De får information om vad socialtjänsten är 

och vad de gör. Barnen erbjuds enskilda samtal och/eller samtal tillsammans med förälder, 

eller lyfts i fokus i samtal med föräldrar. Barnen får samtala om sina känslor och upplevelser 

utifrån vad barnet vill och kan berätta. Vissa svårigheter som nämns är dock om våldet inte är 

pratbart. Frågeställningen Hur beskriver socialarbetare det stöd barn och föräldrar får i 

familjer där barn upplevt våld? kan sammanfattningsvis beskrivas som att barn och föräldrar 

erbjuds olika former av stöd och att socialtjänsten ser till hela familjen och dess sociala 

nätverk. Samtalsstöd till barnet kan ges enskilt eller i grupp och samtalsstödet till föräldrar 

kan ges enskilt eller som par. Det finns dock risk för att barnet inte erhåller beviljat stöd då 

föräldrarna inte tar emot stöd till barnet eller till sig själva. I de fallen finns behov av att ett 

motivationsarbete inleds med föräldrarna. Det framkommer även att socialtjänsten behöver 

arbeta ännu mer med familjens sociala nätverk genom att involvera familjens släkt, vänner, 

grannar och skolkontakter. Samt försöka utvidga familjens sociala nätverk genom att 

underlätta etablering av nya sociala kontakter. 
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Kritisk diskussion kring resultat 

Utifrån vårt resultat kan vi se att barn är delaktiga i socialtjänstens arbete och att de flesta 

socialarbetarna har ett barnperspektiv. Vi kan dock se att det finns tendenser av att 

socialarbetare företrädesvis har ett mammaperspektiv samtidigt som barnet är i fokus under 

samtal med mamman. Vi tänker att det kan ha bero på socialarbetarnas skilda arbetsuppgifter 

eller att de har hämmats av vinjetten. Vi kan se att stödet kanske inte alltid når fram om 

familjen inte bekräftar att det förekommit våld eller inte vill ta emot stöd. Socialtjänstens stöd 

bygger på frivillighet där tvingande stöd inte är hållbart, vilket kan innebära att det finns en 

risk att familjerna uteblir. Vikten av att motivera till förändringsarbete lyfts därför fram för att 

familjerna ska få det stöd som bedöms behövas. Socialtjänsten kan underlätta för familjerna 

genom att erbjuda praktiskt stöd, erbjuda sig att följa med till olika instanser, eller att 

underlätta samtal med manlig våldsutövare genom att ha en manlig medarbetare med vid 

samtal. Skolan nämns av socialarbetarna som en viktig skyddande faktor vilket vi tänker att 

skolan kanske inte alltid inser. För att skolan ska kunna stödja barn finns det behov av att 

resurser tillhandahålls. Det är även av stor vikt att socialtjänsten och skola samarbetar. 

 

Kritisk diskussion kring metod 

För att försäkra oss om validiteten i vinjetten har vi tillfrågat socialarbetarna om 

trovärdigheten. De har bekräftat att det kunde vara ett ärende som förekommer. Dock beskrivs 

det som ovanligt att möta sammanboende föräldrar i deras arbete, när det förekommit våld. 

Under två av intervjuerna upplevde vi att socialarbetarna blev hämmade av vinjetten. Vi 

tänker att de lättare hade kunnat berätta om sitt arbete utifrån sig själva eller utifrån frågor 

istället för ett fiktivt fall. Vi upplevde även att vinjetten hämmade socialarbetarnas 

beskrivningar av skyddsfaktorer. Olika arbetsgrupper inom socialtjänsten valdes i intervjuerna 

för att få en bredd. Detta kan dock ha påverkat studiens validitet genom att skillnader i svar 

kan bero på de olika arbetsgrupperna. Valet av semistrukturerad intervjuform valdes för att 

öppna upp för möjligheten att ställa följdfrågor och få djupare beskrivningar. Reliabiliteten 

kan ha påverkats i och med att vi inte ställde alla frågor, ställde frågorna i olika ordning och 

ställde följdfrågor som inte förberetts innan intervjuerna. Vi valde att vara två undersökare vid 

intervjun. Den som inte höll i intervjun transkriberade materialet och vice versa. Detta kan ha 

påverkat reliabiliteten genom att våra individuella skillnader kan ha påverkat resultatet. Vi 

analyserade dock materialet var för sig efter transkribering och jämförde våra analyser för att 

finna en gemensam tolkning av resultatet. Studien har ett litet urval och att det hade varit 
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önskvärt med ett större för att ge ett mer tillförlitligt resultat och utvidga 

generaliseringsmöjligheterna. Vi hade kunnat intervjua flera socialarbetare totalt sett eller fler 

inom varje arbetsgrupp. Detta för att sedan kunna göra jämförelser för att se om det 

framkommer några skillnader mellan arbetsgrupperna.  

 

Kritisk diskussion kring val av tidigare forskning och teori 

I efterhand ser vi att av oss vald forskning besvarar vår frågeställning om barns delaktighet 

utförligare än vår frågeställning om stöd till barn och föräldrar. Vi hade behövt välja 

forskning som i högre grad omfattar båda frågeställningarna. I resultatet nämns även det 

sociala nätverket som ett viktigt stöd. Vilket sällan tas upp i forskningen vi valt, varpå vi hade 

kunnat söka efter forskning som handlar om vikten av familjens sociala nätverk. En av 

forskningsstudierna är en avhandling där familjehemsekreterare har intervjuats angående 

utredningar när det gäller vårdnad, boende och umgänge. I efterhand tänker vi att det kan vara 

en skillnad mellan familjehemsekreterare och utredande socialsekreterare, varpå denna 

forskningsstudie kanske inte skulle valts. 

 

Gällande val av teori tänker vi att kopplingen mellan systemteorin och barn som upplevt våld 

inom familjen kanske är för vag. Samt att det blev en obalans mellan de teoretiska 

perspektiven, då risk- och skyddsfaktorer enbart är ett perspektiv och inte en renodlad teori. 

Ett alternativt teoretiskt perspektiv hade kunnat vara genus. Då det upprepade gånger, under 

intervjuerna, kommer fram information kring att såväl pappa som mamma kan vara 

våldsutövare och våldsutsatt. Några socialarbetade tolkade även in att barnet i vinjetten var en 

pojke, även om detta inte framgick av vinjetten eller våra frågor i intervjun. Vid förslag på 

ledare vid fritidsaktiviteter presenteras två förslag; fotbollstränare och dansfröken. Vilket även 

kan kopplas till genus, då vi uppfattar det som att den ena riktar sig till pojkar och den andra 

till flickor. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Efter vår studie kan vi se att det skulle vara intressant för fortsatt forskning att undersöka 

genus vad gäller socialarbetares tolkning av vilket kön barnet har utifrån olika variabler som 

presenteras i vinjetten. T.ex. genom en jämförande studie med två vinjetter där enda 

skillnaden är vilket kön barnet har. En annan tanke som kommit fram vid uppsatsskrivandet är 

att det vore intressant att undersöka hur socialtjänsten arbetar med män som blivit utsatta för 

våld. Under studien har det framkommit att mycket forskning fokuserar på mäns våld mot 
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kvinnor samtidigt som män kan vara utsatta för våld och att kvinnor kan vara våldsutövare. 

Detta bör därför undersökas i framtida forskningsstudier. Ytterligare ett förslag till framtida 

forskning är att undersöka evidensen för samtalskort och känslokort. Då det framkommit att 

de används i stor utsträckning utifrån tidigare forskning och vid intervjuer. Vi har dock inte 

funnit någon forskning som validerar användandet av dessa kort. Slutligen skulle det vara 

intressant att genomföra liknande studier som denna, fast med barn som intervjupersoner. 

Utifrån vad som framkommit i tidigare forskning och i och med den förstärka lagstiftningen 

för barns rätt. Där barnen själva får berätta om sina upplevelser av delaktighet och 

socialtjänstens stöd. 
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Bilaga 1 Vinjett 
 

Ett sjuårigt barn blir aktuellt på socialtjänsten utifrån att barnet kan ha upplevt våld inom 

familjen och du blir inkopplad i ärendet utifrån din roll som socialarbetare. 

 

Barnet har blivit aktuellt utifrån en orosanmälan från skolan angående oro inför barnets 

skolsituation, mående, oro kring föräldrarnas förmåga och misstanke om våld i hemmet. 

Personal har uppmärksammat att barnet har svårt att koncentrera sig och visar tendenser på 

oro. Mamman har tidigare alltid varit med vid lämnande och hämtande av barnet men har nu 

slutat göra det. Skolan har haft kontakt med mamman om oro kring barnet och frågat om det 

har hänt något hemma som påverkar barnet negativt. Mamman har då uttryckt att allt är bra 

och att hon inte märkt av någon förändring hos sitt barn samt att barnet klarar av att gå själv 

till och från skolan nu när den börjat första klass. Skolan har kallat barnets föräldrar till möte 

på skolan vid ett flertal tillfällen för att prata om barnets skolsituation, men föräldrarna har 

inte kommit till mötena eller hört av sig om att de inte kan komma. Barnet har på senare tid 

vid några tillfällen sagt till personal att mamma är ledsen och har gjort illa sig och att pappa är 

dum och slår mamma samt att barnet inte vill gå hem. Tidigare har personalen 

uppmärksammat att mamman haft blåmärken på armar och rodnad i ansiktet. Personalen har 

fått misstanke om att pappan slår mamman och att barnet tros ha varit i närheten. 

 

Barnet bor tillsammans med sina föräldrar i en hyreslägenhet i en förort till staden. 

Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet har inga syskon. Pappan arbetar skift som 

industriarbetare och mamman är arbetssökande. Familjen har få vänner på trakten och släkten 

bor på annan ort. Familjen har inte varit i kontakt med socialtjänsten tidigare. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor innan vinjett 
 Hur lång tid har du arbetat inom socialtjänsten? Med vilka arbetsuppgifter? 

 Har du någon utbildning inom området barn som upplevt våld i familjen?  

 Hur ofta arbetar du med barn som upplevt våld i familjen? 

 Hur arbetar du med barn som upplevt våld i familjen? Arbetssätt/metoder? 

 

Frågor efter vinjett 
Tema: Hur socialarbetarna skulle arbeta med fallet i vinjetten 

 Hur skulle du arbeta med det aktuella fallet utifrån din arbetssituation? 

 

Tema: Barns delaktighet 

 Hur är barn delaktiga i arbetet? Vilka hinder och/eller möjligheter finns med att 

förälder är med på barnsamtal? Påverkas barnet av att föräldern är med? Hur samtalar 

du om våld med barnet? 

 

Tema: Barns behov utifrån risk- och skyddsfaktorer 

 Vilka behov kan barnet ha? 

 Vilka riskfaktorer kan finnas för barnet?/Vad ser du för svårigheter i familjen? Hur 

kan socialtjänsten motverka riskfaktorerna? 

 Vilka skyddsfaktorer kan finnas för barnet?/Vad ser du för resurser hos familjen? Hur 

kan socialtjänsten lyfta fram skyddsfaktorerna? 

 

Tema: Stöd till barn och föräldrar 

 Vilket stöd kan barnet behöva? Vilket stöd har visat sig gett bra resultat? Hur följs 

stödet upp framöver?  

 Vilket stöd kan föräldrarna behöva? Vilket stöd har visat sig gett bra resultat? Hur 

följs stödet upp framöver? 

 

Avslutningsfrågor 
 Har du några fler reflektioner kring fallet? 

 Har du något mer som du skulle vilja berätta om utifrån ditt arbete med barn som 

upplevt våld? 
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Bilaga 3 Information om studie 
 

Tack för att du vill delta i vår studie som ligger till grund för vårt examensarbete (C-uppsats)! 

Studien innefattar intervjuer med socialsekreterare inom olika arbetsgrupper på socialtjänsten 

i er kommun. Vi har fått dina kontaktuppgifter via Förnamn Efternamn, samordnare Våld i 

nära relationer som meddelat ditt intresse av att delta och vi är ytterst tacksamma för detta. 

Här kommer lite information om studien och ditt deltagande. 

 

Studien kommer publiceras som examensarbete via Högskolan i Gävle på internet i januari-

februari 2014, om examensarbetet godkänns vid examination, och kommer mailas ut till er 

och till samordnaren. Uppgifterna som lämnas till studien kommer inte användas till 

någonting annat än examensarbetet och kommer förvaras på så sätt att obehöriga ej kan ta del 

av dem. Deltagandet i studien är anonymt och alla uppgifter anonymiseras genom att vilken 

kommun vi undersökt inte kommer omnämnas, att ert namn ersätts av ett fiktivt namn eller 

nummer och att enbart övergripande bakgrundsinformation om er kommer efterfrågas vad 

gäller t.ex. arbetserfarenhet som inte ska kunna röja anonymiteten. Deltagandet i studien är 

frivilligt och om du vid något tillfälle vill avbryta deltagandet behöver du inte ange något skäl 

till varför och vi kommer då avbryta intervjun utan dröjsmål samt kommer inte använda de 

uppgifter du lämnat i studien. Vid intervjusituationen kommer du tillfrågas om det är okej att 

vi spelar in intervjun via mobilen för att sedan ha denna inspelning som underlag för när vi 

transkriberar data (skriver ner intervjun på datorn). Inspelning kommer sedan tas bort och inte 

användas till någonting annat. För att underlätta för vårt arbete vill vi gärna spela in intervjun 

men du har rätt att neka till att intervjun spelas in och kan ändå delta i studien. Under 

inspelningen rekommenderar vi att inga namn nämns, varken ert eget, andra kollegors eller 

klienters namn. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialtjänsten arbetar med föräldrar och barn där 

barn upplevt våld inom familjen t.ex. vad gäller på vilket sätt barn som upplevt våld i familjen 

är delaktiga i socialtjänstens arbete och vilket stöd förälder och barn får i familjer där barn 

upplevt våld. 

 

Intervjun kommer ta ungefär en – en och en halv timme och kommer först innehålla några 

allmänna frågor, därefter några fallbeskrivningar med tillföljande frågor för att sedan avslutas 

med någon allmän fråga. Intervjuerna kommer förhoppningsvis ske under veckorna 46-47 och 

vi hoppas att du har tillfälle att ta emot oss då för en intervju. Om det finns möjlighet kommer 

vi gärna till din arbetsplats på socialtjänsten och intervjuar dig på ditt rum eller om det finns 

tillgång till samtalsrum, i annat fall kan intervjun ske på högskolan. Kontakt för inbokning av 

intervju kommer ske via mail. Återkoppling från hur studiens resultat blivit kommer ske först 

i januari men vi finns tillgängliga via telefon eller mail under hösten om det är någonting som 

du undrar över. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar  Kontaktuppgifter: 

Ros-Mari och Matilda Ros-Mari Andersson Matilda Kolm 

 telefonnummer telefonnummer 

 e-postadress e-postadress 
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Bilaga 4 Information vid intervjutillfället 
 

 Presentation av vilka vi är (namn, socionomprogrammet, examensarbete). 

 Syftet med vår studie är att undersöka hur socialtjänsten arbetar med föräldrar och 

barn där barn upplevt våld inom familjen t.ex. vad gäller på vilket sätt barn som 

upplevt våld i familjen är delaktiga i socialtjänstens arbete och vilket stöd förälder och 

barn får i familjer där barn upplevt våld. 

 Intervjun kommer ta ungefär en – en och en halv timme och kommer först innehålla 

några bakgrundsfrågor, sen en vinjett/fallbeskrivning med tillföljande frågor och sedan 

avslutas med någon allmän fråga. 

 Vi kommer intervjua fem personer inom socialtjänsten i kommunen. Resultatet av 

intervjuerna kommer att behandlas i vårt examensarbete som kommer presenteras och 

finnas tillgänglig senare i januari. Examensarbetet kommer skickas till 

kontaktpersonen efter att det godkänts och du kan få ta del av det också om du vill. 

 Uppgifterna som lämnas till studien kommer inte användas till någonting annat än 

examensarbetet och kommer förvaras på så sätt att obehöriga ej kan ta del av dem.  

 Deltagandet i studien är anonymt och alla uppgifter anonymiseras. Vi kommer t.ex. 

inte nämna vilken kommun vi undersökt och ert namn kommer ersättas av ett nummer. 

 Deltagandet i studien är frivilligt och om du vid något tillfälle vill avbryta deltagandet 

behöver du inte ange något skäl till varför och vi kommer då avbryta intervjun utan 

dröjsmål samt kommer inte använda de uppgifter du lämnat i studien. 

 Vi har en önskan om att få spela in intervjun för att underlätta vårt arbete att lättare 

kunna redovisa resultatet av intervjuerna som underlag för när vi transkriberar data 

(skriver ner intervjun på datorn). Inspelning kommer sedan tas bort och inte användas 

till någonting annat. Är det okej att vi spela in intervjun? 

 Under inspelningen rekommenderar vi att inga namn nämns, varken ert eget, andra 

kollegors eller klienters namn. Men om det skulle hända så är det ändå inget som 

kommer tas med eller spridas vidare. 

 I intervjun är vi intresserade av hur du beskriver ditt arbete utifrån din profession och 

dina erfarenheter och det finns inga rätt eller fel och i vinjetten är vi intresserade av 

dina bedömningar och tolkningar utifrån det aktuella fallet. 

 Vi intervjuar olika grupper inom socialtjänsten så om det är någon fråga som inte är 

relevant för ditt arbete så är det bara att säga det.  

 Har du några frågor innan vi börjar med intervjun? 


