
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barn som utsätts för våld i nära relationer 
 

Vilken hjälp bistår socialtjänsten med? 
 
 
 

 
 
 
 

Michaela Candlert och Sandra Järleby 
 
 
 

 
 
 Ht 2013 
  

 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Examinationsarbete 
Socionomprogrammet 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Fereshteh Ahmadi 
Examinator: Yvonne Sjöblom 

 
  

 
 
 



 

1 
 

Abstract 

 

Children exposed for domestic violence – what help does the social service provide? 

Michaela Candlert and Sandra Järleby 

The main purpose of this study is to find out what kind of help social service in one selected 

municipality in Sweden can provide for children who have witnessed or been victims of 

domestic violence. Using focus group interview this study investigate how the social workers 

meet the needs of these children. The bases for our analysis are the Organization Theory and 

the Attachment Theory, as well as previous research. Important results are that the social 

services are dependent on notifications in order to do their work and that the most common 

interventions are foster care, emergency foster care and/or family therapy. The difficulties that 

social workers perceive their work are unjustified families and heavy workloads. The results 

showed the difficulties of helping these children, and indicated that children who have 

witnessed domestic violence not always receive adequate response. 

 

 

Keywords: social services, domestic violence, children’s needs, interventions  
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1. Inledande kapitel 
1.1 Inledning 

I ett tidigare arbete under socionomutbildningen stötte vi på Socialstyrelsens rapport När 

mamma blir slagen – Att hjälpa barn som levt med våld i familjen (Hydén, 2005). I den 

rapporten tas det upp att cirka var tionde barn någon gång upplever våld i hemmet. Vi 

reagerade på den höga siffran, och jämförde det med att cirka tre elever i varje skolklass 

någon gång upplever detta.  

Med hjälp av tidigare forskning fann vi ytterligare studier som tyder på att våld i hemmet är 

en stor problematik. I studien Ett av sju barn misshandlas i hemmet uppgav cirka elva procent 

av de tillfrågade ungdomarna att de upplevt våld i hemmet, varav femtioåtta procent svarade 

att de själva blivit slagna (Annerbäck, 2010). Rapporten Polisens utredningar av våld mot 

kvinnor i nära relationer (BRÅ, 2008:25) visar att i en tredjedel av de ärenden där det 

förekom våld mot kvinnan, fanns det barn i hemmet vid tidpunkten för våldet. Den visade 

även på att barn som lever i familjer där våld förekommer mellan vuxna, löper större risk att 

själva utsättas. Hydén (2005) tar  upp Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 11§ som poängterar 

socialnämndens ansvar för dessa barn.Utifrån detta ville vi ta reda på vad socialtjänsten gör 

för barn som bevittnat eller själva utsatts för våld i nära relationer.  

 

Målet med uppsatsen är att ta reda på vilken hjälp socialtjänsten i en vald kommun kan bistå 

med för barn som bevittnar eller själv utsätts för våld. Med hjälp av en fokusgruppsintervju 

med fyra stycken socialsekreterare har vi försökt skapa en bild av dessa socialsekreterares 

upplevelser av problematiken. I analysen av intervjuprotokollen försöker vi svara på 

frågeställningarna som presenteras nedan.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken hjälp barn som bevittnar eller utsätts för våld i 

nära relation får av socialtjänsten i en vald kommun. 

1.2.2 Frågeställningar 

- Vilka behov ser socialsekreterarna att barnen har och hur bedöms dem? 
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- Vilka insatser ges till barnen och vilka svårigheter upplever socialsekreterarna att det finns i 

utförandet av insatser?  

- Hur upplever socialsekreterarna att de har möjlighet att möta barnens behov? 

  

1.3 Relevans för socialt arbete 

Vi anser att vår studie har relevans för det sociala arbetet för att barnperspektivet är viktigt i 

mötet med klienter, oavsett inriktning på det sociala arbetet. Barnperspektivet poängteras i 

Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 11§ 4 st, som innebär att socialnämnden ska beakta att 

barn som bevittnat våld i nära relation är ett offer och socialnämnden har ansvaret för att 

barnet får den hjälp det behöver. Innan ändringen  av Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 11§ 

4 st  år 2012 har barn som bevittnat våld riskerat att hamna mellan stolarna då barnet varken 

sågs som brottsoffer eller målsägande (Socialstyrelsen, 2011, s. 30). Studien har ytterligare 

relevans för socialt arbete då barnets utsatthet vid våld i nära relation kan vara svår att 

upptäcka, och att socialtjänstens höga arbetsbelastning gör så att de inte alltid kan ge barnen 

den hjälp de behöver. Med denna studie vill vi uppmärksamma svårigheterna som 

socialsekreterare kan ställas inför i deras arbete med våldsutsatta barn.  

1.4 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första del presenteras inledning, syfte och frågeställningar, relevans för socialt 

arbete och en begreppsförklaring. Uppsatsens andra del är en metoddel som presenterar och 

motiverar vald metod, och den tredje delen redovisar tidigare forskning utifrån studiens 

genomgående fyra teman. I den fjärde delen presenteras uppsatsens två teorier 

Organisationsteori och Anknytningsteori som senare kommer att användas i del nummer fem. 

Den femte delen är en sammanslagen resultat- och analysdel strukturerad efter samma fyra 

teman som i del tre. Den sjätte delen består av en avslutande diskussion som löpande kopplar 

samman funna resultat med studiens frågeställningar, alternativa tolkningar av resultatet och 

förslag på framtida forskning. Efter del sex redovisas uppsatsens referenslista och tre stycken 

bilagor.  

1.5 Begreppsförklaring 

I vår studie fokuserar vi på barn som blir utsatta för våld av närstående. Med barn avser vi 

barn och ungdomar mellan 0-20 år, då det är åldersintervallen de har på det socialkontoret vi 
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undersökt. Socialstyrelsens (2013-12-05) definition av barn som bevittnar våld i nära relation 

är barn som sett eller hört våld, men det kan även handla om barn som förstått att våld ägt 

rum. Som närstående menar Socialstyrelsen en vuxen som barnet har en förtroendefull 

relation med. Det kan vara barnets föräldrar, styvföräldrar, familjehemsföräldrar, mor – och 

farföräldrar samt vuxna syskon. Inom begreppet våld tas såväl fysiskt våld samt psykologiska 

och känslomässiga övergrepp upp. Det är inte ovanligt att barn som bevittnar våld i en nära 

relation själv utsätts för våld.   

I vår studie kommer begreppet BBiC att användas. BBiC är ett utredningsverktyg, som 

socialtjänsten använder sig av, med syfte att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 

barn, ungdomar och familjer (socialstyrelsen.se 2013-11-30). BBiC innehåller teman med 

behovsområden som forskning visat på att alla barn har, dessa teman används som grund för 

utredning. BBiC utgår från en triangel där nedre delen, basen, är familj och miljö, ena sidan är 

föräldrarnas förmåga och andra sidan är barnets behov (se bilaga 1). Dessa områden utreder 

man och ser var luckor uppstår i triangelbilden. Luckorna behöver socialtjänsten sedan gå in 

och fylla. 

 

Fortsättningsvis kommer vi i uppsatsen använda begreppet barn som upplevt våld som ett 

sammantaget begrepp för barn som bevittnat våld och/eller utsatts för våld. 

 

2. Metod 

2.1 Förförståelse 

Vår förförståelse om vilken hjälp barn som upplevt våld får och vilka behov de har var 

begränsad innan studiens genomförande. Vi hade läst en del om problematiken och visste att 

fenomenet var vanligt. Utifrån den begränsade tidigare kunskapen ville vi ta reda på vad 

socialtjänsten gör för dessa barn, då vi båda kommer att vara yrkesverksamma inom 

socialtjänsten.  

 

Bedömningsverktyget Barns behov i centrum, BBiC, hade vi hört talas om i vår utbildning 

men var osäkra på hur det användes. Vi hade förstått att det spelade en central roll i 

bedömningen av barnets behov. I de första litteratursökningarna koncentrerade vi oss på att 

läsa om de behov som barn upplevt våld har samt socialtjänstens arbete. Med hjälp av den 
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förförståelse vi fick av att läsa forskningen kunde vi utforma vår intervjuguide och välja 

relevanta teman.  

 

2.2 Forskningsdesign 

Det bedömdes vara lämpligt att göra en kvalitativ studie då vi ville ta reda på 

socialsekreterarnas upplevelser av vårt valda område. Den kvalitativa metoden ansågs lämplig 

för att man med hjälp av den försöker nå kunskap om individens subjektiva upplevelser av ett 

fenomen utifrån dennes egna ord och tankar (Larsson, 2005, s. 92). Med hjälp av den 

kvalitativa metoden fick vi möjlighet att se fenomenet ur ett helhetsperspektiv men vi var 

tvungna att göra tydliga avgränsningar vilket vi gjorde med hjälp av teman. Med hjälp av den 

kvalitativa metoden och att vi som forskare intar en empatisk inlevelse får vi möjlighet att 

förstå undersökningspersonernas upplevelsevärld (Larsson, 2005, s. 92). 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Intervjuprocess 

Som datainsamlingsmetod bestämdes det att en fokusgruppsintervju var mest lämpad. Detta 

då metoden är användbar för att ta reda på en grupps inställning till ett fenomen (Billinger, 

2005, s. 171). Gruppen vi undersökte var fyra stycken socialsekreterare på socialtjänsten i en 

vald kommun och deras inställning till den hjälp våldsutsatta barn får. En grundtanke med 

fokusgrupper är att personerna i interaktion med varandra delger forskaren sina åsikter om 

valt tema (Billinger, 2005, s. 170). Vi ansåg att vi skulle kunna få mer uttömmande svar om 

deltagarna hade möjlighet att diskutera frågorna med varandra samt att vi skulle få reda på 

den enade synen av fenomenet. Fokusgruppsintervju är lämplig att använda för en c-uppsats 

då metoden är mer tidssparande än vanliga enskilda intervjuer (Billinger, 2005, s. 171), vilket 

även det var en bidragande orsak till att metoden valdes. Tidsbegränsningen gjorde även att vi 

valde att bara genomföra en fokusgrupp. Mer tid kunde då läggas på analysen av resultatet.  

Rekryteringen av en fokusgrupp kan ske via en kontaktperson som utifrån givna kriterier 

plockar ut deltagarna i fokusgruppen (Billinger, 2005, s. 174). Det gjordes då en av författarna 

hade en kontakt på socialkontoret i en vald kommun och kriterierna vi angav var följande; 

personerna skulle vara utbildade socionomer, de skulle ha stor erfarenhet av arbete med de 

barn som är studiens målgrupp, de skulle vara intresserade av att delta i studien och de skulle 

vara tillgängliga att intervjua under en viss tidsperiod.  
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Eftersom vi hade ett antal frågor vi ville ha besvarade valde vi att göra en strukturerad 

fokusgrupp. En strukturerad fokusgrupp kännetecknas av att man vill ha svar på specifika 

frågor och där personen som leder fokusgruppen kontrollerar vilka ämnen som diskuteras 

(Billinger, 2005, s. 172f). Vi valde att göra en intervjuguide (se bilaga 3) med teman och 

frågor formulerade utifrån temana. Under intervjun ställde vi frågor som deltagarna fick 

diskutera utan vår påverkan. Vi var två personer som skulle leda fokusgruppen varför vi 

delade upp uppgifterna oss i mellan. Den ena ansvarade för att ställa frågorna och följa 

intervjuguiden medan den andre gjorde anteckningar, ställde följdfrågor och lyssnade efter 

motsägelsefulla svar. Frågorna i intervjuguiden formulerades som öppna för att 

gruppmedlemmarnas åsikter skulle komma fram och inte styras av vår förförståelse. I 

skapandet av intervjuguiden använde vi oss av tillvägagångssättet som Larsson (2005, s. 104) 

beskriver som den allmänna intervjuguiden. Där formulerades relevanta teman utifrån 

frågeställningarna. Utifrån varje tema formuleras sedan ett antal öppna frågor. Dessa frågor 

följdes upp med informella efterfrågor som formulerades efter hand i intervjun och efter hur 

diskussionen flöt. Fokusgruppen bandades och varade i cirka två timmar. Efter intervjun satte 

sig författarna och diskuterade hur intervjun hade gått och såg till att materialet fanns bandat 

som det skulle. Därefter transkriberades materialet av de båda författarna var för sig. 

Tillsammans valde författarna ut de viktigaste resultaten från varje tema, samt skapade 

underteman utifrån materialet. Mönster hittades och citat valdes ut för att belysa dem. Teorier 

och tidigare forskning kopplades till resultaten för att få en större förståelse för våra resultat. 

 

2.3.2 Urval av litteratur 

Sökningen av relevant litteratur påbörjades på den nationella söktjänsten Libris. Där användes 

sökorden child abuse, family violence AND social service, domestic violence, våld i nära 

relationer, barn som bevittnar våld samt våld i nära relationer OCH socialtjänst. De svenska 

sökorden valdes eftersom de inringar uppsatsens kärnpunkt, och de engelska orden användes 

eftersom de är ungefärliga översättningar av de svenska orden. Sökningen avgränsades med 

hjälp av citationstecken och trunkeringar, samt att resultaten avgränsades till att omfatta 

endast avhandlingar som är tillgängliga gratis för studenter. Med hjälp av dessa avgränsningar 

fick varje sökord ett mindre antal avhandlingar som resultat. Efter en genomläsning av dessa 

avhandlingars sammanfattningar valdes sex stycken avhandlingar ut för att läsas i sin helhet 

för att därefter kunna avgöra relevansen för uppsatsen. Efter genomläsning valdes tre 

avhandlingar ut. 
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Fortsättningsvis gjordes sökningar genom digitala databaser som är tillgängliga genom 

Högskolan i Gävle. De som användes var ProQuest, Google Schoolar, Web of Knowledge 

och Science Direct samt direktsökningar i Journal of Social work. Sökorden som användes 

var dels de som använts på Libris men även vanligt förekommande ord som vi funnit i 

avhandlingarna. Dessa sökord var child abuse, child maltreatment AND social work AND 

responsibility, domestic violence AND child abuse, Sweden social service AND child abuse 

AND assistance, social service AND child abuse AND assistance samt social work for abused 

children. Sökresultaten var tusentals, men i sökningarna begränsade vi oss till material som 

var peer-reviewed och fanns i fulltext, samt gjorde sökningarna med citationstecken och 

trunkeringar för att göra resultaten hanterbara. Dessutom kom vi under sökprocessen att känna 

igen viktiga verk och författare. Genom tydliga avgränsningar i sökningarna ökades vår 

möjlighet till lämplig forskning som passade målen med denna uppsats. Utifrån 

artikelsökningar fann vi 23 relevanta artiklar för genomläsning. Utifrån dessa valdes sedan två 

stycken ut för att användas i uppsatsen. 

 

Utöver detta gjordes direkta sökningar på Socialstyrelsens hemsida efter två rapporter, på 

Brottsförebyggande rådets hemsida efter en rapport, på Världshälsoorganisationens (WHO) 

hemsida efter en rapport samt på regeringens hemsida efter en statlig offentlig utredning. 

Dessa tre direktsökningar gjordes utifrån noggranna granskningar av referenslistan på funna 

avhandlingar och artiklar.  

 

2.3.3 Urval av intervjupersoner 

När en kvalitativ studie ska genomföras med hjälp av intervjuer är valet av informanter 

viktigt. Antalet informanter måste begränsas samtidigt som informanterna måste kunna 

tillföra material av god kvalitet som kan ligga till grund för resultat och analys (Dalén, 2008, 

s. 54f). Ett examensarbete har begränsad tidsrymd, varför vi valde att ha fyra stycken 

intervjupersoner i fokusgruppen. Detta för att bearbetandet av intervjumaterialet skulle 

rymmas inom angiven tidsperiod. Vi använde oss av kriterieurval (Dalén, 2008, s. 56f), och 

valde ett antal kriterium som intervjupersonerna skulle uppfylla. Kriteriumen var att 

intervjupersonerna skulle vara utbildade socionomer, de skulle ha stor erfarenhet av arbete 

med de barn som är studiens målgrupp, de skulle vara intresserade av att delta i studien och de 

skulle vara tillgänliga att intervjua under en viss tidsperiod. Utifrån dessa kriterier kontaktades 
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en kontaktperson i vald kommun, som sedan valde ut fyra intervjupersoner som uppfyllde 

kriteriumen.  

 

2.4 Analysverktyg 

När resultaten skulle analyseras och tolkas gjordes det enligt den hermeneutiska cirkeln, som 

är en process där man från en början har en vag uppfattning om vad hela texten har att säga. 

Med hjälp av att tolka de enskilda delarna görs sedan tolkningar av helheten och även tvärtom 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 226). Eftersom fokusgruppen bandades transkriberades 

materialet till en text som blev föremål för vår tolkning. Vi läste hela texten först för att sedan 

utifrån temana välja ut väsentliga delar av resultaten. I resultaten letade vi efter mönster att 

analysera. Mönstren belyses med citat och kopplas till valda teorier och tidigare forskning för 

att öka förståelsen för det funna resultatet. Dessa mönster bildar en helhet som kunde ge oss 

svar på våra frågeställningar. 

 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 

Uppsatsens trovärdighet diskuteras utifrån validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet och reliabiliteten i en kvalitativ studie kan vara svåra att definiera. Vi har utgått från 

det Larsson (2005) skriver. Nedan presenteras validitetet, reliabilitet och generaliserbarheten i 

vår studie. I en avslutande metoddiskussion återfinns en kritisk diskussion om studiens 

trovärdighet. 

2.5.1 Validitet 

Larsson (2005, s. 115f) menar att validiteten i en kvalitativ studie handlar om forskarens 

hantverksskicklighet. Det handlar om att forskaren ska utforma frågor som verkligen besvarar 

det man vill veta och att frågorna är utformade så att så uttömmande svar som möjligt går att 

få. Det på grund av att studien bygger på intervjupersonernas utsagor om deras upplevelser. I 

utformandet av intervjuguiden var vi noga med att göra frågor som kunde besvara studiens 

frågeställningar. Frågorna grundade sig delvis i tidigare forskning för att veta vilka områden 

som är relevanta. Frågorna utformades som öppna frågor för att inte begränsa 

intervjupersonerna och med följdfrågor för att under intervjun kunna få djupare kunskap.  För 

att intervjuguiden skulle vara av så god kvalitet som möjligt rådgjorde vi med vår handledare 

för att få konstruktiv kritik och ha möjlighet att förbättra den. Kvale och Brinkmann (2009, s. 



 

11 
 

182) skriver att intervjuns kvalitet är beroende av forskarens erfarenhet av att intervjua. 

Intervjuerfarenhet är något som vi författare saknade innan studien. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten, menar Larsson (2005, s. 116f), stärks genom att man testar resultatens 

konsistens. Han menar att man kan ställa liknande frågor i samma tema och se om svaren 

stämmer överrens, att man vid transkriberingen av materialet gör det två gånger för att se att 

man uppfattar svaren på samma sätt vid de olika tillfällena samt så kan man vara flera som 

tolkar resultaten för att se om liknande tolkningar görs. Vi valde att transkribera och tolka 

materialet var för sig, för att sedan kunna jämföra och se om vi uppfattat materialet på samma 

sätt. Vi utformade en genomtänkt och utförlig intervjuguide, strukturerad utifrån fyra teman, 

för att studien skulle vara möjlig att upprepa. Vi undvek att formulera ledande frågor vilket 

stärker reliabiliteten. Något som stärker både validiteten och reliabiliteten är 

metodtriangulering, vilket innebär att man använder sig av exempelvis både kvalitativ och 

kvantitativ metod vilket belyser fenomenet ur olika aspekter (Larsson, 2005, s. 117). 

Metodtriangulering var något vi valde att inte göra. 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Möjligheten att generalisera ett kvalitativt resultat är oftast begränsad eller omöjligt. Det på 

grund av att kvalitativa forskare har relativt små och syftesbestämda urval (Larsson, 2005, 

s.118). Eftersom vi har valt att studera en vald kommun samt dessa socialsekreterares egna 

åsikter, ger det oss små möjligheter att säga något om huruvida man arbetar och resonerar 

likadant i andra kommuner. Larsson (2005, s.118) beskriver analytisk generalisering som 

grundar sig i en teoretisk analys och med den kan resultaten ge en liten vägledning om vad 

som kan hända i en annan situation. I vår studie skulle en sådan generalisering kunna göras 

inom de kommuner som är BBiC-licensierade och antagligen arbetar på liknande sätt. 

2.6 Etiska ställningstaganden 

Det finns ett antal etiska riktlinjer som bör följas vid en kvalitativ studie. Dessa fyra riktlinjer 

är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 84). Hur vi har reflekterat kring dessa etiska riktlinjer presenteras nedan. 
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2.6.1. Informerat samtycke 

Ett informerat samtycke innebär att intervjupersonerna informeras om studiens syfte, om hur 

studien är upplagd, om vilka risker som finns förenade med att intervjupersonerna deltar i 

undersökningen, att intervjupersonerna informeras om att de deltar helt frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande i studien (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Innan 

intervjuns genomförande skickades ett missivbrev (se bilaga 2) till studiens informanter via e-

mail, där ovanstående punkter framgick. Vid intervjutillfället upprepades informationen 

muntligt innan intervjuns början.  

2.6.2. Konfidentialitet 

Inom forskning är det viktigt att intervjupersonernas identitet inte kommer att röjas, genom att 

vissa åtgärder görs för att säkra konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88). För att 

säkra konfidentialiteten i vår studie har vi inte angivit vilken kommun studien är genomförd i 

och inte heller används intervjupersonernas riktiga namn. Vissa citat har ändrats för att dölja 

intervjupersonernas karaktäristiska ord.  

2.6.3. Konsekvenser 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 89) skriver att de konsekvenser som ett deltagande i studien 

kan innebära för intervjupersonerna måste beaktas tillsammans med ett beaktande av de 

vetenskapliga fördelar som ett deltagande i studien ger. I den här studien har professionella 

intervjuats om deras arbete, varför skador för dem som personer kan antas vara liten. Ett etiskt 

ställningstagande som vi medvetet gjorde var att inte intervjua barn om deras tankar och 

åsikter om socialtjänstens agerande i deras fall, eftersom det kan vara känsligt för barnen att 

prata om.  Intervjupersonerna fick muntlig information om att de var välkomna att kontakta 

oss om de fick tankar kring intervjun, samt skriftlig och muntlig information om att vissa citat 

från intervjun kommer att vara en del av uppsatsen. Intervjupersonerna informerades även om 

att uppsatsen kommer att bli en offentlig handling som blir publicerad för allmänheten.  

2.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet har tagits i beaktande, då den insamlade informationen inte kommer att 

användas till andra ändamål än forskning och inom ramen för denna studie (Vetenskapsrådet, 

2014-01-06). Intervjupersonerna kommer att få ta del av resultaten. 
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2.6.5. Forskarens roll  

Forskarens roll är avgörande för kvaliteten på intervjun och de etiska beslut som fattas under 

studiens genomförande. Om forskaren har ett band till intervjupersonerna kan vissa resultat 

framhävas alternativt uteslutas, men forskaren bör vara så opartisk som möjligt. Vid många 

intervjusituationer råder det en asymmetrisk maktrelation mellan forskare och 

intervjupersonen, där forskaren oftast är personen med makt (Kvale och Brinkmann (2009, s. 

90). En av studiens författare har små professionella men inte privata band till en av 

intervjupersonerna, varför det har varit av största vikt att titta på intervjumaterialet med 

objektiva ögon, vilket studiens andra författare särskilt har kunnat bidra med. Maktrelationen i 

intervjun, vill vi påstå, har inte varit asymmetrisk på det sätt att författarna haft makt över 

intervjupersonerna. Snarare hade intervjupersonerna en makt i och med sin professionella 

ställning, samtidigt som författarna hade makt över strukturen och de frågor som ställdes 

under intervjun.  

 

2.7 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi sökte socialsekreterarnas upplevelser, och då är den 

kvalitativa metoden mest användbar. Vidare valde vi att göra en fokusgrupp med fyra stycken 

kollegor inom två stycken arbetsgrupper på socialtjänsten. Nackdelen med det kan vara att 

intervjupersonerna kan uppleva sig bli hämmade av stå för sin åsikt i grupp. Vi ansåg att 

fördelarna med att fokusgruppen kunde generera diskussioner som kunde ge mer uttömmande 

svar övervägde nackdelen. Intervjupersonerna är även arbetskollegor som dagligen 

samarbetar i sitt arbete, varför de bör vara vana vid att diskutera med varandra och inte 

uppleva sig bli hindrade av gruppsammanhanget. Att vi valde fyra stycken intervjupersoner 

kan ses som begränsande då fler intervjupersoner hade kunnat ge ett mer nyanserat resultat. 

Tidsaspekten var en avgörande faktor för att välja fokusgrupp som intervjumetod och att vi 

valde att endast genomföra en fokusgrupp. För att höja studiens kvalitet hade en 

uppföljningsintervju varit önskvärd att genomföra, då för att kunna få förtydliganden och 

djupare svar. Vi hade i åtanke innan den första fokusgruppen att en andra fokusgrupp kunde 

bli nödvändig att genomföra. Efter den första fokusgruppen upplevde vi att vi hade fått 

tillräckligt omfattande svar, varför en andra fokusgrupp valdes bort till förmån för mer tid för 

att analysera materialet.  
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Något som har varit viktigt att ha i åtanke har varit att en av studiens författare sedan tidigare 

har en professionell kontakt med en av studiens intervjupersoner. Det skulle kunna leda till att 

objektiviteten riskeras, och att studien vinklas. Det gav studiens andra författare ett större 

ansvar för att vara objektiv. Kontakten möjliggjorde däremot ett skyndsamt 

kontaktförfarande. 

 

Vi kan vara kritiska till konfidentialiteten, då övriga socialsekreterare i samma kommun kan 

veta att just våra fyra valda socialsekreterare deltog i studien. De fyra valda 

socialsekreterarnas anonymitet kan inte garanteras inom arbetsplatsen, men utanför gruppen 

kan konfidentialitetskravet uppfyllas.  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 90) poängterar att forskarens intervjuerfarenhet påverkar 

studiens validitet. Utifrån det kan vi se att fokusgruppen hade kunnat blivit mer givande om vi 

varit mer erfarna. Oerfarenheten ledde till att vi inte i någon större utsträckning ställde 

spontana följdfrågor, och inte heller såg mönster i intervjusvaren under intervjuns gång. Det 

ledde till att mönstren inte kunde följas upp. Om en andra fokusgrupp hade genomförts hade 

mönstrena kunnat följas upp då, vilket hade kunnat minska effekten av vår oerfarenhet. Då vi 

var medvetna om vår oerfarenhet av att intervjua hade vi förberett oss genom att förbereda 

följdfrågor.  

 

Vi var noggranna med att transkribera och tolka materialet var för sig för att kunna se om vi 

tolkat resultat på samma sätt. Vi hade tolkat materialet på samma sätt vilket kan tyda på hög 

reliabilitet. Däremot har vi inte använt metodtriangulering, vilket vi inte gjorde då vi anser att 

frågeställningarna inte innhåller de mätbara variabler som krävs i en kvantitativ metod.  

 

Studiens analys är vinklad av våra två teorival. Om teorivalet varit annorlunda kan vi se att 

analysen skulle ha visat på andra aspekter av materialet. Vi valde att inrikta studien på barn 

som upplever våld i nära relationer, men hade vi fokuserat på barn som upplever olika typer 

av våld eller andra missförhållanden hade resultatet kunnat bli annorlunda.  
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3. Tidigare forskning 

Det finns gott om forskning om våld i nära relationer. Det huvudsakliga fokuset tycks ligga på 

kvinnor som blir utsatta för våld, och en mindre del fokuserar på barn som bevittnar eller 

själva utsätts för våld. Uppsatsen är inriktad på att undersöka barnens del i den här typen av 

problematik, varför vi endast valt tidigare forskning som ser till barnen och vad socialtjänsten 

gör och bör göra för dessa barn. Vi har valt att redovisa tidigare forskning under fyra teman, 

Utredning, Barns behov, Insatser och Givna insatser i relation till barns behov. Dessa teman 

kommer att återkomma i resultat- och analysdelen. Temana grundar sig i tidigare forskning 

och vår intervjuguide som låg till grund för intervjun. Denna genomgående uppdelning gör vi 

för att få tydlighet i arbetet. Nedan presenteras vald forskning, som är utvald då den har stor 

relevans för studiens syfte. Forskningen ligger till grund för vår förståelse och används i 

kapitel fem som underlag för analysen av resultaten. 

3.1 Tema: Utredning 

Tidigare forskning behandlar socialtjänstens utredningar av barn. Socialstyrelsen publicerade 

2011 Våld: Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld som komplement till andra utgivelser från Socialstyrelsen. I handboken finns 

vägledning för hur socialnämnden ska arbeta kring våld i nära relationer. Det poängteras i 

handboken att det är mycket viktigt att den anmälningsplikt som professionella har följs, för 

att socialtjänsten ska kunna hjälpa barn som behöver skydd (Socialstyrelsen, 2011, s.102). 

Lindell och Svedin har skrivit artikeln Social services provided for physically abused children 

in Sweden: background factors and interventions (2004). I denna artikel har de beskrivit och 

analyserat den hjälp som socialtjänsten i Sverige erbjuder barn som upplevt fysiskt våld. Det 

framkommer att personal på skolor och förskolor i relativt liten utsträckning gör anmälningar 

till socialtjänsten (Lindell & Svedin, 2004, s. 341). Det leder till att socialtjänsten inte får 

vetskap om alla barn som far illa.   

Socialstyrelsen har även gett ut en artikel som heter När mamma blir slagen, att hjälpa barn 

som levt med våld i familjen. Artikeln gavs ut 2005 och är i huvudsak författad av Margareta 

Hydén. I den här artikeln presenteras exempel på hur bland annat socialtjänsten arbetar med 

dessa barn. Hydén (2005, s. 28) beskriver att barns behov av hjälp och stöd kan 

uppmärksammas på flera olika sätt. Barnen kan aktualiseras genom att någon av föräldrarna 

söker hjälp för barnet, genom att vända sig till socialtjänsten eller barn- och 
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ungdomspsykiatrin (BUP). Barnets hjälpbehov kan också uppmärksammas i samband med att 

mamman söker skydd och stöd. 

3.2 Tema: Barns behov 

Socialstyrelsen (2011, s. 107) skriver att alla barn har vissa grundläggande behov som de 

behöver få tillgodosedda. All barn måste exempelvis få en god och trygg anknytning, god 

omvårdnad och skydd samt en trygg miljö att växa upp i. Barn som växer upp i en miljö där 

de inte blir bekräftade, där barnet inte får uttrycka sina känslor och tankar eller har föräldrar 

som är för upptagna med sina egna konflikter, behöver få sina behov tillgodosedda någon 

annanstans ifrån, exempelvis från socialtjänsten. Barnet har oftast sin huvudsakliga trygghet 

hos sina föräldrar, och är också i beroendeställning till sin familj. 

Socialstyrelsen (2011, s. 130) uttrycker även att det innebär ett trauma för barnet att uppleva 

våld i familjen. Denna upplevelse kan ge stora negativa konsekvenser för barnets anknytning. 

Barnets anknytning riskeras också bli otrygg om barnet upplever att anknytningspersonen 

beter sig oförutsägbart och skrämmande, eller om anknytningspersonen inte har haft förmågan 

att skydda barnet. 

Almqvist och Broberg har gjort studien Barn som bevittnat våld mot mamma: En studie om 

kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg (2004). Där beskriver de att de har 

sett att barnen som vistades på kvinnojourer tillsammans med sina mödrar, efter att de hade 

bevittnat att mamma blivit slagen, tenderade att bli betydligt mycket mer omhändertagande 

mot sina mammor än andra barn (Almqvist & Broberg, 2004, s. 46). Det kan tyda på att 

barnet behöver se att mamman får hjälp, så att barnet efter det kan börja fokusera på sitt eget 

mående och sin egen upplevelse. 

Det är viktigt att barn som upplevt våld får stöd och hjälp att bearbeta upplevelsen. 

Socialstyrelsen (2011, s. 118) skriver att socialnämnden genom samtal med barnet och 

personer i barnets närhet samt eventuella kontakter på BUP, ska ta reda på hur barnet mår och 

vilka konsekvenser det har medfört för barnet och dess utveckling att bevittna våld. Cocozza 

publicerade år 2007 en avhandling vid namn The Parenting of Society: A study of Child 

Protection in Sweden – from Report to Support. Denna avhandling är en sammanfattning av 

fyra studier. Cocozza har undersökt vilket skydd barn som fara illa får av samhället i Sverige. 

Hon fann i sin undersökning att socialarbetare, under utredningen, i mindre än hälften av 

ärendena inte träffade barnet (Cocozza, 2007, s. 61). I de fall som socialarbetaren träffade 
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barnet skedde mötet oftast tillsammans med en av föräldrarna. Fortsättningsvis poängterar 

Socialstyrelsen (2011, s. 119) att det är viktigt att samtalen som socialarbetare har med barn 

måste genomföras försiktigt och att hänsyn måste tas till barnets situation och dess 

individuella förutsättningar. Man tar även upp att barnet kan befinna sig i en lojalitetskonflikt 

gentemot sina föräldrar, vilket socialarbetare ska ta hänsyn till i samtalen. Socialarbetaren får 

inte pressa barnet på dess åsikter och tankar.  

Darlington, Healy och Feeney (2010) har skrivit artikeln Approaches to assessment and 

intervention across four types of child and family welfare services. I sin studie har de låtit 21 

socialarbetare i Australien diskutera fiktiva fall och vad som bör göras i dessa fall. I studien 

fann de att alla studiens deltagare ansåg att missbruk är en stor riskfaktor, inte bara på grund 

av missbruket i sig, utan för att föräldrarnas missbruk påverkar föräldraförmågan både fysiskt 

och emotionellt (Darlington, Healy & Feeney, 2010, s. 359). Likaså skriver Lindell och 

Svedin (2004, s. 341) att arbetslöshet, missbruk, våld i familjen och psykisk ohälsa är 

riskfaktorer då barn blir utsatta för våld. 

Risk- och skyddsfaktorer är något man beaktar vid utredning av barns behov av insatser. 

Socialstyrelsen (2011, s. 118) skriver att det åligger socialnämnden att utreda vilka behov av 

insatser som barnen har, både på lång och kort sikt. När barn har bevittnat eller själv utsatts 

för våld är det viktigt att undersöka om barnet är i behov av skydd. Socialtjänsten bör också 

särskilt uppmärksamma barnets anknytning, psykiska hälsa och om barnet blivit traumatiserat. 

Om så är fallet kan barnet behöva hjälp från BUP.  

3.3 Tema: Insatser 

Socialstyrelsen (2011, s. 128) beskriver att de insatser som socialtjänsten beviljar till barn som 

bevittnat eller själva utsatts för våld ska vara utformade för att minska riskfaktorerna och 

stärka skyddsfaktorerna. Det kan vara nödvändigt att ha fokus på att bearbeta barnets trauman, 

att behandla vissa specifika symtom, att förbättra barnets förmåga till att hantera stress och att 

förbättra relationen mellan mamman och barnet. De insatser som finns särskilt för barn som 

upplevt våld i familjen är utformade efter forskning om att barn bland annat behöver dela sina 

erfarenheter med andra för att få veta att det finns andra barn i samma situation. Barnen måste 

också få veta att det inte är deras fel att våldet pågår, och därmed måste barnet få bekräftelse 

och avlastning av skuld- och skamkänslor.  
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Det är inte ovanligt att det inkommit flera orosanmälningar sedan tidigare, när en insats 

beviljas. Lindell och Svedin (2004, s. 349) skriver att i 44 % av deras undersökta fall hade 

anmälningar om oro på grund av våld i familjen inkommit även vid tidigare tillfällen. Detta 

fenomen var vanligare bland flickor än pojkar och bland barn 0-6 år.  

De insatser som, enligt Socialstyrelsen (2011, s. 129), är vanligast att ge barn som bevittnat 

eller själva utsatts för våld är individuella samtal med en behandlare. Dessa samtal brukar 

kallas krissamtal. Det är också vanligt att barnet deltar i en gruppverksamhet tillsammans med 

andra barn som upplevt våld i familjen. Kontaktperson och kontaktfamilj är också vanliga 

insatser, då många barn som upplevt våld behöver någon utomstående vuxen att prata med 

och göra roliga saker tillsammans med, en vuxen person som gör barnets tillvaro lite lättare 

och roligare.  

Fortsättningsvis tar Socialstyrelsen (2011, s. 131)  upp att om ett barn behöver skyddas från 

förhållanden i hemmet kan barnet behöva placeras i familjehem, jourhem eller hos någon 

närstående. En förälder som har utsatt den andra föräldern eller någon annan närstående för 

våld brister i omsorgen för sitt barn. En placering av barnet kan även bli aktuell om ingen av 

föräldrarna förmår att skydda barnet eller om föräldrarna saknar förmågan att se barnets 

behov. I första hand ska en placering av barnet ske med föräldrarnas samtycke, men om 

samtycke saknas från en eller båda föräldrarna kan socialnämnden ansöka om en placering 

med stöd av LVU, lagen om vård av unga, som är en tvingande lag.  

Lindell och Svedin (2004, s. 346) redovisar i sin studie statistik över insatser som barn som 

blivit utsatta för våld får. De kom fram till att 18 % av de misshandlade barnen fick flytta till 

familjehem, 26 % utreddes vidare och fick i ett senare skede en kontakt på BUP, 20 % fick en 

kontakt på socialtjänsten som skulle stötta familjen, 18 % fick kontaktfamilj och 15 % fick 

familjebehandling.  

3.4 Tema: Givna insatser i relation till barnens behov 

De behov som barn som upplevt våld har, kan vara svåra att upptäcka och därmed svåra att 

bevilja rätt insatser för. Hydén (2005, s. 70) skriver att för barn är våldet sammankopplat med 

rädsla och otrygghet. Barnet behöver inte ha sett vad mamman utsatts för men kan många 

gånger ha hört och förstått vad som hänt. Barn tar ofta på sig skulden för det som inträffat 

utan att föräldrarna behöver förstå det. Om föräldrarna bagatelliserar händelsen får barnet inte 

sin verklighetsuppfattning bekräftad. Många föräldrar tror, eller vill tro, att barnet inte märkt 
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av våldet eftersom det kan vara jobbigt att inse att även barnet drabbas. Socialstyrelsen (2011, 

s. 30) belyser att barn som bevittnat våld far illa och att det är socialnämndens ansvar att 

beakta att dessa barn är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Barn kan ta 

skada av att bevittna våld inom familjen och våldet är ett övergrepp även mot barnet. Det har 

framkommit att barn som bevittnat våld inte uppmärksammas tillräckligt, vilket leder till att 

de inte får det stöd och den hjälp de behöver. 

 

4. Teori 

Vi har valt att använda organisationsteorin och anknytningsteorin som underlag för vår 

analys. Organisationsteorin hjälper oss att förstå de svårigheter socialsekreterarna upplever i 

sitt arbete och vi använder oss av viktiga begrepp som motsägelsefulla mål och människans 

roll och byråkratiteorin som är en gren inom organisationsteorin samt human resourse-

perspektivet. Anknytningsteorin använder vi för att analysera barns behov och för att få en 

förståelse för hur de bör tillgodoses. Viktiga begrepp, inom teorin, är resilience, separation 

och barnets anknytning. 

4.1 Organisationsteori 

Organisationsteori är den teoretiska utgångspunkten för studier av organisationer. Den består 

av begrepp, formuleringar och hypoteser som gör att man kan sammanfatta kunskapen om 

organisationer på ett förhållandevis sammanhängande sätt. Det är viktigt att klargöra 

innebörden av organisation för att underlätta användandet av teorin, då många definitioner 

finns (Paul, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus och Ronning, 1998, s. 9). Vi utgår från följande 

definition, ”en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan 

människor” (Paul, m.fl. 1998, s. 9). 

 

En gren inom organisationsteorin är byråkratiteorin vars grundare var Max Weber (Paul, m.fl. 

1998, s. 23). Han utvecklade ett antal egenskaper som kännetecknar en byråkratisk 

organisation, följande är ett urval av dessa; formaliserad arbetsdelning med klart angivna 

ansvarsområden, auktoritetsstrukturen som är hierarkisk, så att det alltid är klart vem som är 

överordnad samt underordnad och sakbehandlingen som följer nerskrivna regler och 

instruktioner, sakbehandlingen sker skriftligt och sakdokument förvaras i arkiv. Inom denna 

teori tar man upp att den byråkratiska organisationsformen kan skapa administrativa problem. 

Man tar upp bland annat tempoprioritering som kan skapa problem då organisationen har som 
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sitt mål att behandla så många fall som möjligt under en tidsperiod. Det finns då risk för att 

den egentliga målsättningen, att lösa problemet, blir lidande. Ofta är det just tid som 

klienterna behöver, och registrerar man avslutade fall som lyckade kan det medföra att 

klienten snart återkommer med samma problematik och får ytterligare en tempobehandling, 

och sedan hamnar åter i arkivet som bevis på organisationens effektivitet (Paul, m.fl. 1998, s. 

31). 

 

Organisationsteorin beskriver motsägelsefulla mål som något som kan skapa problem inom en 

organisation. Det är vanligt att organisationer ställs inför många olika krav och påtryckningar, 

både inifrån organisationen och utifrån. Dessa krav kan grunda sig i att organisationen anses 

ha resurser och kunna göra stora förändringar. Inom organisationen kan det finnas olika 

intressen och mål till hur man ska besvara dessa krav. Det blir en konflikt mellan kravet på 

styrning och flexibiliteten för de som arbetar. Oavsett hur organisationen väljer att hantera 

dessa motsättningar så måste de acceptera att de finns, vilket leder till att organisationen blir 

motsägelsefull (Hatch, 2002, s. 149ff). 

 

En viktig del inom organisationsteorin är att förstå människans roll både inom och utanför 

organisationen. Organisationer har regler och resurser, men när en organisation gör något är 

det alltid en människa som agerar. En organisation skulle inte kunna använda sina resurser 

och utföra handlingar utan människorna i den. En människa handlar på organisationen vägnar 

men har alltid med sig sina egna erfarenheter in i handlandet. Här skapas det spänningar då 

personen förväntas utföra det organisationen kräver samtidigt som handlingen alltid speglas 

av människans personlighet. Detta leder till att en organisations handlingar aldrig blir statiska 

utan påverkas av de mänskliga personligheterna och erfarenheterna (Ahrne, 1999, s. 17). 

Organisationer är oftast beroende även av människorna utanför den, det kan exempelvis 

handla om att ha goda relationer till sina samarbetspartners. Människorna inom en 

organisation kan bli begränsade i sin handlingsförmåga av organisationens regler och resurser. 

Det kan göra det svårare att handla och nytänkande måste förankras i ledningen (Ahrne, 1999, 

s. 18). 

 

Inom organisationsteorin finns olika perspektiv. Ett perspektiv som är av vikt i vårt arbete är 

Human Resource-perspektivet, eller HR-perspektivet som det kallas. Inom detta perspektiv är 

förhållandet mellan människor och organisationen i fokus. Man menar att människorna och 

organisationen är beroende av varandra. Organisationen behöver människornas talanger, 



 

21 
 

kompetens och energi och människorna behöver organisationen för de inre och yttre 

belöningarna, till exempel bekräftelse att man är bra på sitt arbete och lönen man får varje 

månad. Fungerar samarbetet mellan organisationen och människorna så tjänar bägge parter på 

relationen och man tillfredställer varandra och uppnår sina mål. Fungerar inte samarbetet blir 

bägge parter lidande och målen kommer inte uppfyllas. Inom HR-perspektivet läggs vikt på 

att organisationen ska utnyttja de inneboende resurserna och till att börja med rekrytera rätt 

personer som passar för organisationens uppgifter. För att sen hålla kvar de anställda menar 

man att man ska belöna frikostigt, investera i personalen och ge dem större inflytande. Detta 

leder till en mer motiverad personal som ser mening i sina arbetsuppgifter, känner sig 

uppskattade och kommer göra ett bra arbete som gynnar organisationen (Bolman & Deal, 

2005, s. 176-203). 

4.2 Anknytningsteorin 

 

Anknytningsteorin består av flera anknytningsmönster. Vi har i vår studie valt att ta upp trygg 

respektive otrygg anknytning, då de är de två grundläggande mönstren. Utifrån forskning om 

utveckling hos barn utvecklade John Bowlby en teori om barns anknytning, och hur den kan 

vara en viktig drivkraft i barns liv. Barn som upplever en förlust tidigt i livet, i kombination 

med hur barnets fortsatta och aktuella relationer ser ut, påverkar hur barnet kommer att 

reagera på förluster senare i livet (Payne, 2005, s. 128f). Små barn är helt utelämnade åt att 

deras anknytningspersoner ser barnets behov och reagerar på behoven på ett adekvat sätt 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 306).  Om barn befinner sig i 

en situation som är otrygg söker barn anknytning till andra (Payne, 2005, s. 129). 

 

Barn formar sin identitet i sociala relationer, med hjälp av inlärning om hur man beter sig med 

andra människor. Vissa tidiga relationer formar en person mer än andra , och hur en person  är 

när den är äldre beror på hur denne upplevde dessa tidiga relationer eller erfarenheter. Värme, 

trygghet, ömsesidighet och stöd är exempel på vuxenbeteenden i barnets tidiga relationer som 

bildar ordnade liv för barnet när det blir äldre (Payne, 2005, s. 128). Redan i tidig ålder får 

barnet en första bild av sig själv, antingen som en person som är värd att älska eller som en 

person man inte behöver bry sig om (Broberg m.fl., 2006, s. 324). 

 

Barnets anknytning till sin vårdnadshavare är till stor del är beroende av den omvårdnad 

barnet erbjuds. Därför kan förälderns lyhördhet för barnets signaler och förmågan att förutspå 
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sina egna reaktioner på dessa signaler, vara viktig i frågan om barnet kommer att utveckla en 

trygg eller otrygg anknytning. Det visar på att anknytningen kan utvecklas olika i olika 

relationer, och att barnet kan ha en trygg anknytning till den ena föräldern och samtidigt en 

otrygg anknytning till den andra föräldern, och till och med både en trygg och en otrygg 

anknytning samtidigt till båda föräldrarna (Broberg m.fl. 2006, s. 168f).  

 

Att barnet upplever separation ligger hos många barn till grund för ängslighet, ångest och 

ilska. Deras sätt att reagera hjälper dem att anpassa sig efter den situation de lever i. Om 

separationer förekommer ofta kan det leda till att barnet, när det blir äldre, har försvagad  

social kompetens rörande hanterandet av ambivalens och otrygghet. De mönster som finns i 

barnets anknytning återupprepas ofta i senare skeden i livet, exempelvis med vuxna partners 

eller sina egna barn (Payne, 2005, s. 130).  

 

Barn som har trygg respektive otrygg anknytning tenderar att utvecklas olika. Barn som har 

en otrygg anknytning tvingas leva på hoppet om att bilda goda relationer med personer 

utanför familjen och därigenom få många positiva relationserfarenheter alternativt att den 

dåliga omsorgen hemma ska förbättras (Broberg m.fl. 2006, s. 325). Enligt Broberg m.fl. 

(2006, s. 306) visar flera studier på att barn som vuxit upp med otrygga anknytningar ändå har 

klarat sig bra i livet om de haft goda relationer till andra vuxna. Dessa goda relationer har 

gjort så att barnet har kunnat hantera omsorgssvikten hemmavid. 

 

Resilience är ett viktigt begrepp inom anknytningsteorin. Begreppet betyder 

återhämtningsförmåga, eller förmågan att motstå eller återhämta sig från problem och 

svårigheter. Barnets intelligens och reflekterande förmåga, det stöd som barnet alternativt kan 

få och att flyttas ifrån en riskfylld miljö är faktorer som påverkar barnets förmåga (Payne, 

2005, s. 131f). Yngre barn tenderar att vara mer känsliga än äldre. Det tycks bero på att barnet 

inte har utvecklade de kognitva och känslomässiga förmågor som de behöver för att klara av 

påfrestningarna. Barn är rent naturligt mer förberedda på att hantera svårigheter som kommer 

från personer utanför familljen, och barns sätt att skydda sig mot dessa svårigheter är att fly 

till sina anknytningspersoner. Detta gör så att barnet blir skyddslöst när anknytningspersonen 

som ska ge trygghet istället är den som utsätter barnet för fara (Broberg m.fl. 2006, s. 305). 
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5. Resultat och analys 

I denna del redovisas resultat utav den intervju vi genomfört. Resultaten redovisas utifrån 

samma fyra teman som använts tidigare och dessa teman kommer att analyseras utifrån 

tidigare forskning, anknytningsteori eller organisationsteori. Tema ett är Utredning, med 

underrubriken Uppmärksammande. Tema två är Barns behov, med underrubrikerna 

Utredningsverktyget BBiC, Kontakter med barnet, Risk- och skyddsfaktorer, Påverkan på 

barnets behov och Barnets uttryckta behov. Tema tre är Insatser, med underrubrikerna Hög 

arbetsbelastning och Givna insatser. Tema fyra är Givna insatser i relation till barns behov, 

med underrubriken Svårigheter och dilemman. Dessa teman formulerades i intervjuguiden, 

grundar sig i våra frågeställningar och är centrala ämnen i tidigare forskning. Underrubrikerna 

grundar sig i resultaten vi fann i intervjumaterialet. Nedan presenteras först våra 

intervjupersoner. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

I den här studien har fyra personer intervjuats. Intervjupersonerna arbetar på socialtjänsten i 

en medelstor kommun i Stockholms län, och alla fyra är utbildade socionomer. Vi har i 

presentationen av våra resultat gett intervjupersonerna fingerade namn.   

Intervjuperson ett är Anna. Anna är utbildad socionom med drygt femton års erfarenhet av 

utredning inom socialtjänsten. Hon arbetar idag som utredande socialsekreterare med barn 0 – 

13 år och har tidigare bland annat arbetat som socialsekreterare i två andra kommuner och på 

korttidshem. 

Intervjuperson två är Gun. Gun är utbildad socionom med drygt femton års erfarenhet av 

utredning inom socialtjänsten . Hon arbetar idag som utredande socialsekreterade med barn 0 

– 13 år samt som samordnade för arbetsgruppen som arbetar med barn. Tidigare har Gun 

arbetat som fältassistent, på fritidsgård och med att hjälpa ungdomar som har problem med 

alkohol eller narkotika. 

Intervjuperson tre är Karl. Karl är utbildad socionom med tre års erfarenhet av utredning inom 

socialtjänsten. Han arbetar idag som utredande socialsekreterade med ungdomar 13 – 20 år 

och har tidigare arbetat på gruppboende för barn med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Intervjuperson fyra är Lena. Lena är utbildad socionom med elva års erfarenhet av utredning 

inom socialtjänsten. Hon arbetar idag som utredande socialsekreterare med ungdomar 13 – 20 
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år samt som samordnare för arbetsgruppen som arbetar med ungdomar. Tidigare har Lena 

arbetat som behandlare och föreståndare på HVB-hem för ungdomar som var svårt 

traumatiserade och utagerande. 

5.2 Tema: Utredning 

Med temat utredning ville vi undersöka hur socialtjänsten arbetar för att uppmärksamma barn 

som utsätts för, eller bevittnar, våld i nära relationer. Svaren som intervjupersonerna gav 

under intervjun belyser vikten av att professionella och allmänheten anmäler oro till 

socialtjänsten så att dessa barn uppmärksammas. 

5.2.1 Uppmärksammande 

Vi fann under intervjun att socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp inte uppmärksammar 

utsatta barn så länge det inte inkommit någon anmälan om oro. Däremot måste 

försörjningsstöd och missbruk/socialpsykiatri ha ett barnperspektiv, och fråga sina klienter om 

de har barn, och vid oro för barnet i sådana fall anmäla det till barn- och ungdomsgruppen. 

Lena säger att; ”... det är inte riktigt myndighetens ansvar så att säga att arbeta förebyggande 

på det sättet, att uppmärksamma, utan vi har ju att hantera när oron har kommit eller 

uppstått...” 

Gun berättar; ”Vi jobbar ju med barn och ungdomar men de på försörjningsstöd eller de på 

missbruk, psykiatri, de har ju också att tänka kring barnperspektivet så de har ju skyldighet 

att fråga om de har barn...” 

Citaten från intervjun står i kontrast till socialtjänstlagen 5 kap 1§ 3st där det står att 

”socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 

förhindra att barn och ungdom far illa”. Utifrån detta ställer vi oss ändå frågande till om det 

är barn- och ungdomsgruppens ansvar att arbeta uppsökande då kommunen har en fältgrupp 

och andra uppsökande verksamheter som arbetar förebyggande. 

För att socialtjänsten ska kunna uppmärksamma barnen som far illa anser socialsekreterarna 

det viktigt att professionella och allmänheten gör anmälningar vid oro. Anna belyser detta; 

”[...] vi träffar ju regelbundet skolor och bvc och mvc och, jag tror att där pratar vi mycket 

om det här med anmälningsplikten i ett förebyggande syfte.” 
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Enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) har alla professionella som misstänker att barn 

far illa anmälningsplikt. Socialstyrelsen (2011, s. 102) skriver att det är viktigt att 

anmälningsplikten fullgörs så att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns skydd. Däremot 

skriver Lindell och Svedin (2004, s. 341) att personal på skolor och förskolor i relativt liten 

utsträckning faktiskt gör anmälningar till socialtjänsten.  

Socialtjänstens arbete med att hjälpa barn är helt beroende av att likväl de som har 

anmälningsplikt som andra människor som träffar barn och ungdomar, anmäler eventuell oro 

för barnet. Det är svårt för socialtjänsten att både hjälpa och skydda barn som det saknas 

orosanmälningar kring. Inom organisationsteorin (Ahrne, 1999, s. 17) betonar man 

människornas roll både inom och utanför organisationen. I det här fallet är organisationen 

beroende av att människor runt omkring den uppmärksammar dessa barn, för att socialtjänsten 

ska kunna utföra sitt arbete.  

Vidare framkom under intervjun att anmälningar som kommer in till socialtjänsten prioriteras 

efter allvarlighetsgraden, och desto yngre barnen är, i desto större behov av skydd är de. Lena 

förklarar; 

”[...] vi tittar ju på allvarlighetsgraden i innehållet i orosanmälan så att, när det handlar om 

barn som misstänks vara utsatta för våld så måste vi ju, vi gör skyddsbedömningar i varje 

orosanmälan som kommer in...” 

Gun belyser små barns utsatthet; ”Ett litet barn är ju mer skyddslöst, ett, en tonåring kan ju 

kliva därifrån på ett annat sätt.” 

Inom anknytningsteorin diskuteras att små barn inte har lika lätt att fly undan sina föräldrar, 

utan att de är utelämnade till att deras anknytningspersoner ser barnets behov och svarar på 

behoven på ett adekvat sätt (Broberg m.fl., 2006, s. 306). Små barns kognitiva och 

känslomässiga förmågor är inte tillräckligt utvecklade för att kunna hantera stora 

påfrestningar, och rent naturligt är barnet bättre på att hantera påfrestningar som kommer 

utifrån, än de som kommer från en person som ska skydda barnet (Broberg m.fl., 2006, s. 

305). Utifrån detta kan vi se att man generellt sett prioriterar små barn då anmälningar om 

våld inkommer, eftersom yngre barn är mer skyddslösa än ungdomar.  
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5.3 Tema: Barns behov 

Temat barns behov syftar till att undersöka vad socialsekreterarna upplever att dessa barn har 

för behov, samt hur de gör för att bedöma behoven. Vi ville också veta i vilken mån 

socialsekreterarna kan vara subjektiva i sina bedömningar samt hur styrda de är av sina 

utredningsverktyg.  

5.3.1 Utredningsverktyget BBiC  

Under intervjun framkommer det att socialsekreterarna använder sig av BBiC, barns behov i 

centrum, för att utreda barns behov. Socialsekreterarna uttrycker under intervjun att BBiC 

upplevs som ett heltäckande utredningsverktyg, och inte alls begränsade.  

Lena berättar; ”BBiC är ju själva formen för utredningen som är styrd, vi måste inte utreda 

alla behovsområden till exempel [...] men vi får inte heller hitta på ett behovsområde, utan 

däremot får man utesluta det man inte tycker att man behöver redogöra för eller utreda i den 

utsträckning man behöver...” 

Karl beskriver BBiC:s roll: ”Vart brister det i den här triangelbilden, hur kan man laga det, 

hur kan man fylla upp de sidorna som inte håller.” 

I likhet med BBiC beskriver Socialstyrelsen (2011, s. 107) de grundläggande behov som barn 

har och som måste bli tillgodosedda för att barnen ska utvecklas väl och må bra. 

Fortsättningsvis skriver Socialstyrelsen;  

”Barn behöver få utveckla en trygg anknytning, få omvårdnad och 

skydd i en stabil och trygg miljö. Om barnet lever i en miljö där det 

inte ges möjlighet att t.ex. ge uttryck för egna känslor och upplevelser, 

där dess behov och särart utifrån ålder och personlighet inte blir 

bekräftade, för att föräldrarna är upptagna av inbördes konflikter och 

saknar kraft att tillgodose barnets behov, behöver barnet stöd och 

hjälp från annat håll.” (2011, s. 107) 

Det framkommer tydligt att Socialstyrelsen, i och med BBiC, vill sätta barns behov i första 

hand och citatet ger en tydlig definition av vad Socialstyrelsen menar med det. Att BBiC 

anses vara ett heltäckande verktyg för barns behov tyder på att verktyget är evidensbaserat. 
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Det framkommer under intervjun att bedömningarna som görs är subjektiva, vilket innebär att 

de teman som tas upp i utredningen bestäms av vad socialsekreteraren själv tycker är relevant. 

Socialsekreterarna berättar under intervjun att barn som upplever våld ofta har har behov 

inom många av BBiC:s teman. 

Karl säger: ”Men tanken är ju att BBiC-utredningen ska vara, alltså att det ska finnas en röd 

tråd i den så att man förstår varför vi gör våra subjektiva bedömningar, att BBiC.. att 

materialet i utredningen leder fram till något, och det tycker jag att BBiC gör bra, eller är 

bra för, just att visa den röda tråden.” 

Att bedömningarna är och måste vara subjektiva går att förstå med hjälp av 

organisationsteorin som menar att när en organisation agerar så är det alltid människorna i den 

som utför handlingen. Organisationen har regler och resurser men kan inte i sig själv använda 

dessa, utan kräver att en människa handlar på organisationens vägnar. Spänning uppstår alltid 

mellan organisationens krav och människans erfarenheter och där måste en balans skapas. När 

en människa utför något åt en organisation utför hon samtidigt en personlig handling. 

Organisationens handlande är därför inte statiskt utan beror mycket på människans 

personlighet och erfarenhet (Ahrne, 1999, s. 17). En analys utifrån detta tyder på att BBiC är 

det verktyg som Socialstyrelsen vill att socialsekreterarna ska utreda efter men sedan är det 

upp till varje socialsekreterare att göra sin bedömning om vilka behovsområden som är 

nödvändiga att utreda i varje fall. BBiC är framtaget för att alla socialkontor i Sverige ska 

arbeta likadant och för att stärka barnperspektivet och rättssäkerheten. På grund av att den 

subjektiva bedömningen är ofrånkomlig kan man ifrågasätta hur rättssäkert det blir då 

bedömningarna ändå kommer skilja sig åt beroende på vem som utreder. 

5.3.2 Kontakter med barnet 

Med hjälp av BBiC framkommer det vilka kontakter som bör tas under utredningen. Under 

intervjun fann vi att det förekommer att socialsekreterarna inte alltid träffar barnet under 

utredningen, vilket kan bero på att barnet inte vill prata, att barnet är för litet för att kunna 

prata eller att barnet ska slippa prata så många gånger om det inträffade med olika personer.  

På frågan om de alltid pratar med barnet under utredningen säger Lena; ”Inte alltid men vi 

försöker ju att.. och gör vi inte det så motiverar vi varför vi inte träffar...” 
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I sådana fall kan socialsekreterarna exempelvis ta del av polisens förhör. Det är vanligt att 

barn som bevittnat eller utsätts för våld snabbt får en kontakt på BUP och att 

socialsekreterarna istället för att prata med barnet pratar med kontakten på BUP.  

Gun berättar; ”Ja för då lyssnar ju vi på deras förhör (polisens) och så kan vi, ja så träffar 

man barnet en liten stund men att de inte ska behöva berätta i detalj om samma sak flera 

gånger utan att man, då har vi hört det, vi har suttit med och lyssnat, och då kan vi prata om 

andra saker mera om hur det har sett ut, ja, självklart om hur de har det men kanske inte just 

om det de redan har berättat för polisen.” 

Socialstyrelsen (2011, s. 118) skriver att det är socialnämndens uppgift att under utredningen 

ta kontakt med barnet och dess närstående, samt eventuellt få ett utlåtande från BUP om 

barnet har kontakt där. Däremot är det viktigt att samtalet med barnet sker varsamt och på 

barnets villkor samt att hänsyn tas till lojalitetskonflikten barnet kan ha gentemot föräldrarna. 

Coccozza (2007, s. 61) har kommit fram till att socialarbetarna träffar barnet i mindre än 

hälften av alla utredningar, vilket hon ser som problematiskt då barnets åsikt är viktig. 

Det faktum att socialsekreterarna inte alltid träffar barnet, kan ses som problematisk. Däremot 

är anledningen till det att de prioriterar barnets bästa vilket är socialsekreterarnas uppgift. 

Valet står mellan barnets bästa och att barnet själv ska få uttrycka sin åsikt. Denna balansgång 

kan anses komplicerad och motsägelsefull.  

Under intervjun beskriver socialsekreterarna att det är vanligt att de stöter på barn som inte 

vågar prata, vilket de säger kan bero på att barn vet vad de får säga och inte, samt att barn ofta 

vill vara lojala mot sina föräldrar.  

Gun belyser detta; ”det är inte säkert att barnet heller, jag menar, har inte tillåtelse ens att 

vara ärlig mot oss, det handlar ju lite om, barn känner ju av vad de får berätta och inte får 

berätta för oss.” 

Anna fortsätter på samma spår; ”Och lojaliteten, som spelar roll... För barn, det är väl det 

som är dilemmat med att bevittna våld, att för små barn så är det ju som att hela ens värld, 

man är ju så totalt beroende av sina föräldrar, så att börja förråda nån förälder kan innebära 

att då, då går jag under.” 

Utifrån anknytningsteorin (Broberg m.fl. 2006, s. 306) kan vi se att barn är mycket beroende 

av sina föräldrar, och barnet kan vara rädd för att bli helt utelämnat alternativt att föräldrarna 
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beter sig på ett skrämmande sätt mot barnet, om föräldrarna får reda på att barnet har sagt 

saker som föräldrarna anser att barnet inte borde ha sagt. Det leder till att det kan vara svårt 

för socialtjänsten att snabbt förstå vidden av problemet samt skydda och hjälpa barnet. 

5.3.3 Risk- och skyddsfaktorer 

BBiC bygger till stora delar på risk- och skyddsfaktorer, varför vi valde att under intervjun 

ställa frågor om det. Mönstret som framkom i intervjupersonernas svar var att vanliga 

skyddsfaktorer är att barnet har bra kompisar, att det finns ett nätverk och att föräldrarna är 

positiva till att ta emot hjälp. Som exempel på vanliga riskfaktorer nämndes slutna familjer, 

att barn får ta för mycket ansvar för sig själv och sin familj och att föräldrarna inte mottar 

hjälp. Missbruk och arbetslöshet sågs som mycket självklara riskfaktorer.  

Lena säger; ”Att ungdomar, eller barnet, har kompisar, bra kompisar, att det finns ett 

nätverk, det är en sånhär skyddsfaktor, att det finns bra nätverk kring, runt i kring, andra 

vuxna som täcker upp när inte föräldrarna mäktar med eller inte har förmågan av någon 

anledning.” 

Lena fortsätter senare; ”Riskfaktorer, det är väl.. [...] om man tänker barn som har bevittnat 

eller är utsatta för våld, det är väl tvärtom dåra, alltså sluten familj, utan insyn, alltså få 

andra liksom kontakter och så…” 

Darlington, Healy och Feeney (2010, s. 359) fann i sin studie att alla studiens deltagare ansåg 

att missbruk är en stor riskfaktor, inte bara på grund av missbruket i sig, utan för att 

föräldrarnas missbruk påverkar föräldraförmågan både fysiskt och emotionellt. Likaså skriver 

Lindell och Svedin att arbetslöshet, missbruk, våld i familjen och psykisk ohälsa är 

riskfaktorer då barn blir utsatta för våld (2004, s. 341). Det framgår tydligt att risk- och 

skyddsfaktorer är en viktig del i BBiC och bedömningen av barns behov. 

Broberg m.fl. (2006, s. 306) skriver att barnets anknytning är en viktig skyddsfaktor, då 

många studier visat att barn, vars föräldrar utsatt dem för omsorgssvikt, ändå klarat sig väl i 

vuxen ålder tack vare att de haft en god relation till en annan vuxen. Det tyder på att det är 

viktigt för socialsekreterare att titta på barnets nätverk vid en eventuell placering av barnet. 

Barnet skulle exempelvis kunna ha god anknytning till mormor eller faster, vilka därför skulle 

kunna vara viktiga personer att ha i åtanke vid en placering, så att barnet inte förlorar 

ytterligare viktiga anknytningspersoner. 
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5.3.4 Påverkan på barnets behov 

Resultaten vi fick fram av intervjun visar att det inte spelar någon roll om barnet själv utsatts 

för våld eller om barnet har bevittnat våld när det kommer till bedömningen av behov. Det 

som var viktigt var våldets omfattning och om det fortfarande pågår. Utifrån det gör 

socialsekreterarna individuella bedömningar. 

 Lena säger; ”[…] jag tänker att det handlar liksom lite mer om omfattningen, om man tänker 

ett barn som har bevittnat våld regelbundet under sin uppväxt tar ju större skada av det än ett 

barn som kanske vid något enstaka tillfälle har blivit slaget av en förälder som sen har liksom 

sen verkligen på allvar förstått och ångrat sig och bearbetat det […] just därför gör vi ju 

alltid individuella bedömningar kring behovet av stöd- och hjälpinsatser…” 

Socialstyrelsen (2011, s. 130) menar att om anknytningspersoner uppträder skrämmande och 

oförutsägbart kan barnet ha svårt att skapa en trygg anknytning till denna person. Våld 

innebär ofta ett stort trauma som kan ge stora konsekvenser för barns anknytning.  

Broberg m.fl. (2006, s. 168f) beskriver detta ur ett annat perspektiv. Ett barn kan ha mycket 

god anknytning till en av föräldrarna men samtidigt dålig anknytning till den andra föräldern. 

Barnet kan alltså tack vare trygg anknytning till en förälder fara mindre illa av den andra 

förälderns våld.  

Gun säger; ”Olika människor är olika känsliga och det gäller vuxna som barn. Jag tänker att 

en del barn är mer sköra än andra av andra anledningar.” 

Guns uttalande knyter an till anknytningsteorins viktiga begrepp resilience, vilket innebär 

barns förmåga att motstå eller återhämta sig från problem. Denna förmåga varierar från barn 

till barn. En del barn tar mindre skada av en dålig anknytning än vad andra barn gör (Payne, 

2005, s. 131f). Det tyder på att hur pass illa barn far av att bli utsatt eller bevittna våld i 

hemmet är beroende på barnets personliga egenskaper, på barnets anknytning till andra 

personer än den som utför våldet samt våldets omfattning. Det innebär att just de individuella 

bedömningar som Lena uttrycket att socialsekreterarna gör är extra viktiga, så att varje barns 

individuella behov blir tillgodosett. 

5.3.5 Barnets uttryckta behov 

Det framkommer av intervjun att det vanligaste behovet barnet uttrycker är att de vill att 

föräldrarna får hjälp, att någon förklarar för föräldrarna att de gör fel, vilket ger barnet 
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upprättelse. Barnet känner då att någon ser dem och förstår dem. Utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv bör det vara viktigt att bekräfta barnet i att handlingen som 

föräldrarna gjort är fel, då barn i mycket tidig ålder skapar sig en självbild om de är värda att 

älska eller om de är en person man inte behöver bry sig om (Broberg m.fl., 2006, s. 324).  

Gun säger; ”...det som många barn säger efter det att de har varit på förhör, det är ju att, det 

dom vill är ju att föräldrarna får hjälp, att föräldrarna får reda på att man inte får slå sina 

barn, det är.. och att föräldrarna slutar slå sina barn, det brukar vara något som många barn 

säger när dom är på barnahus på förhör då.” 

Lena fortsätter; ”Och samma sak, alltså så är det litegrann med tonåringar också, att dom, 

dom behöver upprättelse, och dom, dom kan inte få det om inte liksom, om bara dom går och 

pratar med nån om det här, utan att man behöver göra det tillsammans på nåt sätt med 

föräldern, att föräldrarna är involverade i, och tar på sig liksom ett ansvar för ett 

förändringsarbete...” 

Almqvist och Broberg (2004, s. 46) uttrycker i sin studie att barn som bevittnar att mamman 

blir slagen blir betydligt mer omhändertagande mot mamman. Det tyder på att barnet behöver 

se sin anknytningsperson få hjälp, så att barnet efter det kan börja fokusera på sitt eget 

mående och sin egen upplevelse. Det pekar på vikten av att barnet får komma till tals i 

utredningen och att man ser till vad barnet själv anser sig ha för behov. 

5.4 Tema: Insatser  

Temat insatser valde vi för att ta reda på vad dessa barn får för insatser och de svårigheter 

som finns vid val av insats och att få dem genomförda. 

5.4.1 Givna insatser 

Under intervjun framkommer det att de insatser som ges till barn som utsatts för våld är 

familjehem, jourhem samt öppenvård med familjebehandling. Socialsekreterarna beskriver att 

för att familjen ska få behandling måste våldet ha upphört, men de beskriver också 

svårigheten i att veta om våldet verkligen har upphört. Om våldet fortfarande pågår måste 

barnet skyddas, exempelvis genom familjehemsplacering.  

Gun säger; ”Familjehem är ju om barnet inte får det skydd det behöver hemma och det kan ju 

vara under en period, det kan vara en placering i familj tillsammans med sin mamma till 

exempel.” 
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Socialstyrelsen (2011, s. 131) skriver att barn som har bevittnat eller själv utsatts för våld kan 

behöva bli familjehemsplacerat, på grund av det behöver skydd från hemförhållandena. En 

förälder som utövar våld i hemmet brister även i omsorgen om barnet. En 

familjehemsplacering blir aktuell om ingen av föräldrarna kan skydda barnet.  

Utifrån anknytningsteorin kan man se att familjehemsplacering av små barn både kan vara 

positivt och negativt. Det kan vara negativt för barn med god anknytning till en eller båda av 

föräldrarna, det beror på att man inom anknytningsteorin starkt betonar att barn som upplever 

en separation från anknytningspersonerna ofta blir ilskna, ängsliga och får ångest (Payne, 

2005, s. 130).  Barn som däremot har en otrygg anknytning till sina föräldrar kan utvecklas 

bra av att familjehemsplaceras då de har chansen att utveckla god anknytning till andra vuxna, 

och därmed ändå få med sig goda relationserfarenheter och god omvårdnad (Broberg m.fl. 

2006, s. 306). 

Lena fortsätter; ”Annars är det ju vår öppenvård som är den vanligaste insatsen, att få 

kontakt med öppenvården, utifrån lite olika problemområden”. 

Lindell och Svedin (2004, s. 346) redovisar i sin studie statistik över insatser för barn som 

blivit utsatta för våld. De kom fram till att 18 % av de misshandlade barnen fick flytta till 

familjehem, 26 % utreddes vidare och fick i ett senare skede en kontakt på BUP, 20 % fick en 

kontakt på socialtjänsten som skulle stötta familjen, 18 % fick kontaktfamilj och 15 % fick 

familjebehandling.  

Analysen av resultatet  visar att det är vanligt att våldsutsatta barn familjehemsplaceras för att 

få bort barnet från en otrygg miljö. Frågan är vad som är bäst för barnet, då en separation från 

en anknytningsperson kan bli dramatisk och barnet kan ta stor skada av det. 

Socialsekreterarna måste dock se till skyddsaspekten och att barnet är tryggt. Att i större 

utsträckning arbeta med familjebehandling kan anses bättre ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv, om man inte kan säkerställa att anknytningen inte tar skada av en placering. Dock 

måste man se vad barnet tar mest skada av - våldet eller placeringen. 

5.4.2 Hög arbetsbelastning 

Det framkommer under intervjun att socialsekreterarna anser att den höga arbetsbelastningen 

kan göra så att utredningen inte blir lika grundligt utförd som den hade kunnat bli. Detta i sin 

tur kan leda till att fel insats erbjuds eller att insatsen inte ger önskvärda resultat. 
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Lena problematiserar detta; ”Ja och det är ju inte så att vi har för kort tid på oss att utreda på 

oss, det tror jag sällan vi tänker, däremot kan det vara att vi, alltså arbetsbelastningen, vi har 

så mycket att göra, så många utredningar och så mycket att utreda, att det kanske inte ibland, 

… utreds tillräckligt grundligt för att dels tillsätta rätt insats, skulle ju kunna hända att det 

blir fel, man missar saker i utredningen, behov som liksom inte har kommit fram riktigt och 

så. [...]så att arbetsbelastningen kan ju i värsta fall medföra att inte utredningarna blir 

tillräckligt genomgripande. Det kan ju i sin tur leda till att insatserna inte blir så bra som de 

hade kunnat blivit.” 

Denna svårighet kan beskrivas utifrån det organisationsteorin tar upp om motstridiga mål. 

Svårigheten grundar sig i att det finns olika intressen och olika mål inom organisationen. Det 

blir en konflikt mellan krav på styrning och flexibilitet. Detta leder till att organisationen blir 

motsägelsefull (Hatch, 2002, s. 149ff). Det belyser att socialtjänstens mål, att utreda barnens 

behov och sätta in insatser för att täcka upp de behovsområden som brister, kommer i konflikt 

med ledningens budget. Budgeten ska hållas samtidigt som socialtjänstens mål ska uppfyllas. 

I detta fall skulle det underlätta för socialsekreterarna om de vore fler som arbetar, för att man 

då skulle kunna göra utförligare utredningar, vilket skulle leda till att barnens behov i större 

utsträckning skulle tillgodoses. 

Denna problematik kan även ses utifrån en byråkratisk organisationsform inom 

organisationsteorin och en tempoprioritering som blir problematisk (Paul, mfl, 1998, s. 31). 

En analys av detta förklarar problematiken utifrån att socialtjänsten bör behandla så många 

fall som möjligt under en viss tidsperiod. Det beror på den höga arbetsbelastningen som gör 

att de måste påskynda utredningen för att klara av inströmningen av anmälningar. Det kan 

leda till att den egentliga målsättningen, att möta barnets behov, går förlorad. Istället görs en 

snabb bedömning av barnets behov, en insats sätts in och de kan sedan gå vidare till nästa 

utredning. Det är stor risk att barnet återkommer för att det egentliga behovet kvarstår, då det 

inte blev tillgodosett från början. Barnet får då en ny utredning och en ny insats. Utifrån den 

byråkratiska organisationsformen kan faran bli att socialtjänsten ser varje insatt insats som en 

lyckad färdigbehandling och att det då hamnar i statistiken som en positiv effekt av ett 

välfungerande system. Då syns inte problematiken med att det egentliga målet, att tillgodose 

barnens behov, inte uppfylls och det blir svårare att se vart i systemet det brister.  

På grund av att socialsekreterarna ibland kan undgå att se de behov som barn har, kan nya 

anmälningar komma in. Dessa anmälningar gör det möjligt att se behov som tidigare undgåtts. 
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Socialsekreterarna berättar under intervjun att de inte per automatik tittar på om det har 

inkommit anmälningar tidigare om samma barn, utan att det snarare görs om 

socialsekreterarna tycker sig känna igen namnet på barnet eller familjen.  

Lena säger; ”...med facit i hand kan vi se att det här var ju allvarligare än vad vi bedömde 

tidigare nu när vi vet det här som vi fick veta så.. då... då kan ju det finnas med i en utredning 

som att det här våldet har förmodligen pågått ända sen då och då...” 

Gun säger; ”…byter man mycket personal då så kan det ju vara så att man faktiskt kan ha, att 

det kan ha gjorts många förhandsbedömningar, som inte leder någon vart.. och då kan man ju 

inte ta hänsyn till det om dom (föräldrarna) inte säger det att vi har varit här fyra gånger det 

senaste året då, men om man jobbar ett tag, då känner man igen familjer som återkommer.” 

Lindell och Svedin (2004, s. 349) skriver att i 44 % av deras undersökta fall hade anmälningar 

om oro på grund av våld i familjen inkommit även vid tidigare tillfällen, vilken kan tyda på att 

det är viktigt att titta på tidigare inkomna anmälningar.  

HR-perspektivet inom organisationsteorin tar upp vikten av att investera i människorna inom 

organisationen och ta tillvara på de inneboende resurserna, att rekrytera rätt personer, hålla 

kvar de anställda och ge dem större inflytande (Bolman & Deal, 2005, s. 176-203). Inom 

socialtjänsten är det allmänt känt att det är hög personalomsättning vilket självklart påverkar 

kvalitén på arbetet. Detta beror på att de är ett tungt arbete de utför och arbetsbelastningen 

ofta är hög. När personal ofta byts ut kan socialtjänsten gå miste om kunskap om kända 

familjer, som socialsekreterarna förklarat ovan. Därför är det av stor vikt för socialtjänsten att 

rekrytera rätt och bra personal som är lämpad för uppgiften. Att ta vara på personalen och ge 

dem stort handlingsutrymme är viktigt för att de ska känna att deras arbete gör skillnad och 

socialsekreterare bör ha en adekvat lön. Detta för att personalen ska känna sig motiverade att 

fortsätta sitt arbete inom socialtjänsten samt att arbetet ska kännas betydelsefullt. Detta skulle 

på sikt kunna leda till att personalomsättningen minskar och att barns viktiga behov inte gås 

miste om.  

 

5.5 Tema: Givna insatser i relation till barnens behov 

Med temat givna insatser i relation till barnens behov, ville vi ta reda på om socialsekreterarna 

upplever att de i sitt arbete med dessa barn kan erbjuda insatser som motsvarar barnens behov.  
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Det framkommer av intervjun att socialsekreterarna kan missa att se vissa behov hos barnen 

för att de döljer sig bakom andra behov. Dessa behov visar sig först efter att ett annat behov 

har tillgodosetts. Efter att en insats har beviljats kan en annan insats behöva beviljas för att 

tillgodose ett annat behov.  

Gun säger; ”Ibland kan det ju vara så att man har ett behov och sen när det blir lugnt, barnet 

blir inte utsatt för våld längre, det blir lugnt i familjen, då ser man att det finns ett annat 

behov. Och då är det ju det man får titta på.” 

5.5.1 Svårigheter och dilemman 

Av resultaten framkommer det att det finns svårigheter i att tillgodose vissa behov. 

Socialsekreterarna tar upp problemet med att de inte har boenden att erbjuda, då det ibland 

skulle underlätta insatsen om man kunde dela på familjen.  

Karl belyser detta; ”Sen händer det att det finns behov som vi inte kan göra någonting… 

eller…som inte åligger socialtjänsten direkt att göra något åt. Jag tänker den här frågan om 

bostäder till exempel, hade det funnits lägenheter till den här föräldern att flytta in i hade den 

här vägen blivit mycket enklare, men vi kan inte bevilja det liksom.” 

Denna svårighet blir tydlig utifrån organisationsteorin, som menar att när en människa utför 

något på organisationens vägnar så kan de bara i en begränsad utsträckning bestämma vad de 

vill göra på grund av organisationens regler och resurser. Människorna i organisationen har 

svårt att ändra sina handlingar utan att fråga eller förankra handlingarna hos ledningen 

(Ahrne, 1999, s. 18). Resultaten visar att socialsekreterarna kan känna en frustation över att de 

skulle vilja göra mycket mer än vad socialtjänsten har möjlighet till. Denna frustration kan 

leda till att arbetet blir tungt och en känsla av maktlöshet kan infinna sig.  

Denna maktlöshet, beskrev socialsekreterarna, kan uppstå även i möten med omotiverade 

familjer. Det framkom av intervjun att familjer som är omotiverade till att ta emot hjälp, även 

fast socialsekreterarna tydligt ser behovet och erbjuder adekvata insatser, försvårar 

hjälpprocessen. 

Karl säger så här; ”...när det inte finns nån motivation hos familjerna, där man ser att det 

finns rätt insatser, det finns rätt stöd, men vi lyckas inte motivera dem till att ta emot hjälp. 

Då funkar ju inte den kopplingen. Eller att….familjer tycker att nu är det lugnt, nu har vi gått 

och träffat familjebehandlarna två gånger och de senaste veckorna har det varit lugnt och vi 
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ser att men det här är ett jättejobb som behöver göras…det kan ju inte allt för sällan brista på 

grund av det.” 

Något alarmerande som framkom under intervjun var att socialsekreterarna saknar adekvata 

insatser för barn som bevittnat våld och där föräldrarna anser att det inte är så farligt men 

barnet har behov av att bearbeta det barnet har sett. 

Lena säger; ”Jo ett annat bekymmer kan vara att det finns behov av insatser för barn att 

bearbeta att man bevittnat våld och där föräldrarna bagatelliserar det och inte tycker att det 

var så farligt, hon sov eller han har aldrig sett eller hört något när vi har slagits eller han har 

alltid sovit, eller han kom upp men då slutade vi på en gång, så eller han såg att jag blivit 

slagen och blödde men vi förklarade det med att jag hade ramlat i trappan och de ser inte det 

behovet för då måste man kanske titta på vad man själv blir utsatt för. Det kan vara lite 

bekymmer ibland, då vi inte har någon möjlighet att tvinga på då behandling för barnen eller 

möjligheter till bearbetande kontakter.” 

Hydén (2005, s. 70) skriver att om våldet bagatelliseras får barnet inte sin 

verklighetsuppfattning bekräftad. Många föräldrar tror, eller vill tro, att barnet inte märkt av 

våldet som försiggår föräldrarna mellan. Socialstyrelsen (2011, s. 30) belyser även att det 

framkommit i olika sammanhang att barn som bevittnat våld inte uppmärksammas tillräckligt, 

vilket leder till att de inte får det stöd och den hjälp de behöver. Detta anses oacceptabelt. 

Då barnets anknytning till stor del är beroende av den omvårdnad som barnet får, och den 

lyhördhet som föräldrarna har för sina barn, kan en analys utifrån ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv tyda på att barnet får en otrygg anknytning om föräldrarna bagatelliserar barnets 

behov av stöd (Broberg m.fl. 2006, s. 168f).   

Socialstyrelsen (2011, s. 128) skriver att de insatser som barn som bevittnat våld får ska vara 

utformade så att de minskar riskfaktorerna och stärker skyddsfaktorerna. Utgångspunkten för 

insatserna bör vara att barnet får dela upplevelsen med andra för att få veta att det finns barn 

som har samma typer av erfarenheter. På det här sättet får barnet sin upplevelse bekräftad, 

samt avlastning av skuld- och skamkänslor. Socialstyrelsen (2011, s. 129) skriver att barn som 

bevittnat våld oftast får individuella samtal, då barnet är i behov av en utomstående att prata 

med. En annan vanlig insats är kontaktperson eller kontaktfamilj för att barnet ska få någon 

utomstående att umgås med. 
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Utifrån detta ser vi att det finns insatser för de barn som bevittnat våld men att de kan vara 

svåra att använda sig av då det kräver att föräldrarna ser sin roll i problematiken och 

godkänner att barnet får den hjälp det behöver. 

6. Diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vilken hjälp barn som bevittnat eller utsatts för våld i 

nära relationer får för hjälp av socialtjänsten i vald kommun. De viktigaste resultaten vi har 

funnit är att socialtjänsten är beroende av anmälningar för att kunna utföra sitt arbete, att 

socialsekreterarna gör individuella bedömningar utifrån BBiC, att de vanligaste insatserna 

som utredningarna leder till är familjehemsplacering, jourhemsplacering och/eller 

familjebehandling samt att omotiverade familjer och hög arbetsbelastning är svårigheter i 

arbetet. Nedan besvaras studiens frågeställningar. 

 

6.1 Vilka behov ser socialsekreterarna att barnen har och hur bedöms 

dem? 

Det som framkommer av resultaten är att socialsekreterarna gör individuella bedömningar och 

att det är svårt att generellt säga vad dessa barn har för behov. Vi fann att det är viktigt att vid 

individuella bedömningar se till barnets personliga egenskaper, barnets anknytning och 

våldets omfattning. Socialsekreterarna använder sig av utredningsverktyget BBiC för att 

utreda barns behov. I utredningen tittar socialsekreterarna på var i BBiC-triangeln det finns 

brister som behöver åtgärdas. Bristerna kan finnas i familjen och miljön eller i föräldrarnas 

förmåga, alternativt att barnets behov är större än andra barns. I studien framkommer det att 

BBiC är ett heltäckande utredningsverktyg, och att barns behov tydligt står i centrum. Trots 

att BBiC används som verktyg är bedömningarna som görs ändå subjektiva, då 

socialsekreteraren själv bestämmer vilka delar i BBiC som är relevanta för utredningen. 

Socialsekreterarna uttrycker att BBiC ska ge en röd tråd i utredningen, så att det framgår vilka 

subjektiva bedömningar socialsekreteraren har gjort och varför. BBiC är framtaget för att alla 

BBiC-licensierade socialkontor i Sverige ska arbeta på samma sätt, samtidigt som 

bedömningarna måste vara subjektiva. Vi ser en konflikt i detta då rättsäkerheten riskeras i 

och med att bedömningarna kommer att skiljas åt beroende på vem som gör dem. Vi tänker att 

BBiC ändå gör bedömningarna mer lika än om verktyget inte används, då BBiC åtminstone är 

en grundmall för vilka behov som ska utredas.  
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BBiC bygger på risk- och skyddsfaktorer, och vanliga riskfaktorer som socialsekreterarna 

kunde se är slutna familjer, barn som får ta för mycket ansvar för sig själv och sin familj och 

föräldrar som inte mottar hjälp. I likhet med tidigare forskning fann vi att missbruk och 

arbetslöshet är vanliga riskfaktorer. Socialsekreterarna nämnde också att vanliga 

skyddsfaktorer kan vara bra vänner, stort nätverk och föräldrar som är villiga att ta emot hjälp. 

I analysen fann vi att barnets anknytning är en viktig skyddsfaktor, vilket påvisar att 

socialsekreterarna bör se till barnets nätverk vid en eventuell placering. Det visar på att det 

kan vara viktigt att fråga barnet om dess nätverk, då barnets relation till andra 

anknytningspersoner kanske inte alltid är något som föräldrarna uppmärksammat.  

 

En annan aspekt som vi ser är att socialsekreterarna inte alltid träffar barnet under 

utredningarna, något som tidigare forskning ser som problematiskt då barnet riskerar att inte 

komma till tals. Socialsekreterarna motiverar detta med att de prioriterar barnets bästa, och att 

barnet ska slippa prata om jobbiga händelser med olika människor vid flera tillfällen. Istället 

tar socialsekreterarna del av polisens förhör eller utlåtanden från BUP. Vi kan se att 

socialsekreterarna respekterar barnens behov genom att ha lojalitetskonflikten i åtanke under 

utredningen. Det kan däremot bli problematiskt om socialsekreterarna inte pratar med barnet 

och därav inte ser vidden av problemet och barnets fulla behov på grund av att information 

inte når fram.  

 

Barnens egna uttryckta behov beskriver socialsekreterarna, är ofta att föräldrarna ska få hjälp, 

och att någon vuxen kan förklara för föräldrarna att de gör fel. Det kan ge barnet upprättelse. 

Barnen vill också att någon ska se, lyssna och förstå dem. Detta anser vi understryker vikten 

av barnperspektivet och att barnet får komma till tals under utredningen. 

 

Det framkommer i studien att socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp inte arbetar 

förebyggande för att uppmärksamma barn som det inte inkommit anmälan om. De påpekar 

däremot vikten av att socialtjänstens övriga enheter har ett barnperspektiv. För att 

socialtjänsten ska kunna utföra sitt arbete och överhuvudtaget kunna se barnens behov är de 

beroende av att framförallt professionella, men även privatpersoner, gör orosanmälningar. 

Forskning säger att förskolor och skolor inte anmäler i den utsträckning de ska, trots att det 

står lagstadgat i socialtjänstlagen. Att inte orosanmäla drabbar direkt barnen och 

socialtjänsten kan ingenting göra då de saknar vetskap om problematiken.  
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6.2 Vilka insatser ges till barnen och vilka svårigheter upplever 

socialsekreterarna att det finns i utförandet av insatser?  

Det framkommer i studien att de vanligaste insatserna den valda kommunen ger till barn som 

utsatts för våld är familjehemsplacering, jourhemsplacering och/eller öppenvård med 

familjebehandling. Dessa insatser stämmer överens med vad tidigare forskning skriver är 

vanliga insatser att bevilja till dessa utsatta barn. I studien framkommer det att den höga 

arbetsbelastningen som socialsekreterarna anser att de har, påverkar bedömningen av 

adekvata insatser. Den höga arbetsbelastningen bidrar till att utredningarna inte blir tillräckligt 

genomgripande, och att vissa behov riskerar att inte komma fram. Det vi kan se utifrån 

analysen är att den höga arbetsbelastningen kan göra det svårt för socialtjänsten att nå sitt mål 

om att tillgodose barnens behov, om prioriteringen istället ligger på att hålla budgeten och 

därför inte kunna anställa mer personal. 

Då socialsekreterarna ibland missar att se vissa av de behov som barnen har, kan det komma 

in nya anmälningar om samma barn. Dessa anmälningar, menar socialsekreterarna, ger dem 

chansen att se behov som de tidigare undgått. I den valda kommunen saknas det rutiner för att 

titta på om det inkommit tidigare anmälningar, snarare bygger systemet på att 

socialsekreterarna med hjälp av sin erfarenhet ska minnas att familjen varit aktuell tidigare. I 

och med att socialsekreterarna säger att nya anmälningar ger dem chansen att se behov som de 

tidigare undgått är detta system ohållbart vid stor personalomsättning. Utifrån analysen drar vi 

slutsatsen att om socialtjänsten som organisation satsade mer på sin personal och utformade 

bättre rutiner skulle både arbetsbelastningen och personalomsättningen minska, vilket skulle 

kunna leda till att fler fick sina behov tillgodosedda.  

6.3 Hur upplever socialsekreterarna att de har möjlighet att möta barnens 

behov? 

Resultaten visar att socialsekreterarna upplever att de inte alltid kan möta barnens behov. 

Analysen visar på två framstående anledningar till det; föräldrar som är omotiverade till att ta 

emot hjälp och att det kan vara svårt att genomföra adekvata insatser för barn som har 

bevittnat våld men inte själva utsatts. Socialsekreterarna uttrycker att det är svårt att arbeta 

med omotiverade familjer då det krävs motivation för att insatserna ska hjälpa barnen på bästa 

sätt. Socialsekreterarna uttrycker att den höga arbetsbelastningen, att de har så mycket att 
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utreda, gör så att de inte kan lägga så mycket tid som det krävs på motivationsarbete. Det är 

också ett stort steg mellan frivilliga insatser och tvångsåtgärder. Att familjerna är omotiverade 

och att socialsekreterarna inte har tid att arbeta motiverande leder till att barns behov inte 

alltid blir tillgodosedda trots att socialtjänsten både ser behoven och erbjuder insatser. Till 

samma problematik hör barn som bevittnat våld, men har föräldrar som bagatelliserar barnens 

upplevelser. Bagatelliseringen kan bero på att föräldrarna inte förstår, alternativt inte vill 

förstå, att barnet blir lidande av att bevittna våldet mellan de vuxna. Det leder till att barnen 

inte får den hjälp och det stöd de behöver. Socialsekreterarna har svårt att bevilja insatser för 

dessa barn, då föräldrarna måste samtycka till insatsen. Ändringen i Socialtjänstlagen 

(2001:453) 5 kap 11§ 4 st som säger att barn som bevittnat våld är brottsoffer, är relativt ny, 

och den kan underlätta för socialtjänsten att ge barnen hjälp. Det skulle kunna leda till att barn 

som bevittnat våld får hjälp i samma utsträckning som barn som själva utsätts.  

6.4 Alternativa tolkningar av resultatet 

Den här studien är, som vi skrivit ovan, inriktad på socialtjänstens ansvar, och vad 

socialtjänsten gör för barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Resultaten lägger därmed stor vikt vid vad socialtjänsten konkret gör, men fäster en mindre 

vikt vid föräldrarnas ansvar. Vi anser att en diskussion om föräldrarnas ansvar inom 

problemområdet kan vara relevant att föra, och om studien hade lagt tyngd på bådas ansvar 

finns möjligheten att resultatet hade blivit delvis ett annat. Socialtjänsten ska ta vid där 

föräldrarnas förmåga brister, men för att kunna tillgodose barnens fulla behov måste även 

föräldrarna ta sitt ansvar. Föräldrar är alltid föräldrar, och är de som känner sina barn bäst, och 

de som bör se till sina barns bästa. Därför hade det varit intressant att djupare titta på vilket 

ansvar föräldrarna har, och tar på sig, när deras barn far illa. Området faller dock utanför den 

här studiens ramar, men det kan vara av vikt att poängtera att socialtjänsten inte är de enda 

som kan hjälpa barn som far illa, utan att det krävs att föräldrar tar på sig ansvar genom sin 

föräldraroll.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie kan vi se ett behov av forskning inom två områden. Den ena området är 

kring insatser för barn som har bevittnat våld men inte själva utsatts, då vi kunde se att det 

finns stora svårigheter för socialsekreterarna i deras arbete med dessa barn. Det vore önskvärt 

med tydliga verktyg och insatser för dessa barns behov. Det andra området som vi tänker 
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behöver undersökas mer är hur den höga arbetsbelastningen som socialsekreterarna upplever 

att de har, faktiskt påverkar utredningarnas kvalitet och utformandet av insatser. Är den höga 

arbetsbelastningens påverkan stor, ser vi det som ett allvarligt problem och en fråga som bör 

tas upp på politisk nivå för att ge socialtjänsten de resurser som deras arbete kräver.  
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Bilaga 1  

BBiC-triangeln 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som ser fram emot att intervjua er som 

arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Vi skriver ett examensarbete och vill med 

hjälp av er få kunskap om barn som bevittnar ellet utsätts för våld i nära relationer. Syftet med 

studien är att undersöka hur socialarbetare uppfattar de behov som barn som bevittnat  eller 

själva utsatts för våld i nära relationer har, samt hur socialarbetare anser att dessa behov blir 

tillgodosedda i de insatser som ges. 

Tidigare forskning visar att barnet nästan alltid påverkas av våld i hemmet, även om barnet 

själv inte är direkt utsatt. Forskning visar även på att många barn får psykiska reaktioner efter 

utsatthet för våld, exempel på en sådan reaktion kan vara posttraumatiskt stressyndrom. Något 

som även är tydligt i tidigare forskning är vikten av att socialarbetaren uppmärksammar 

barnet i utredningen. Vi kommer därför att ställa frågor till dig om de behov som barn som 

bevittnat eller utsatts för våld har och om hur du arbetar för att tillgodose dessa behov  

Under gruppintervjun kommer vi att använda oss av bandspelare för att få med allt som sägs 

för att sedan kunna skriva ned materialet. Du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun, 

säga till om du inte vill besvara en fråga eller dra tillbaka ditt deltagande i studien, utan att 

ange skäl för det. Vi kommer att behandla informationen vi får av dig konfidentiellt, vilket 

innebär att det du säger inte kan härledas till dig som person och vi kommer inte att använda 

oss av ditt riktiga namn. Citat från intervjun kan komma att användas i uppsatsen, men citaten 

kommer att avidentifieras genom att ta bort för dig karaktäristiska ord. Citat syftar till att öka 

förståelsen och tillförlitligheten i uppsatsen. Informationen vi får under intervjun kommer vi 

att analysera med hjälp av tidigare forskning och teorier. Efter att uppsatsen blivit godkänd 

kommer den att publiceras för allmänheten, men ingen kommer att kunna veta att just du har 

medverkat. 

Med vänliga hälsningar 

 

Sandra Järleby Michaela Candlert 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Tema 1 - Inkommande anmälningar 

- Vem/vilka är det som anmäler? 

- Studier visar att det är svårt att upptäcka dessa barn på grund av exempelvis 

skamkänslor och rädsla hos både barn och föräldrar samt att dessa problem kan döljas 

bakom annan problematik. Hur arbetar ni för att uppmärksamma dessa barn? 

- Hur prioriterar ni inkomna anmälningar? Hur inverkar faktorer så som vem anmälaren 

är, grunden till anmälningen, barnets ålder? 

 

Tema 2 - Barns behov  

- Berätta om vilka kontakter ni tar under utredningen? Vad är det som påverkar vilka ni 

kontaktar? 

- Berätta hur går ni tillväga för att bedöma barnets behov? Vilka verktyg används och 

hur pass styrande är verktygen? Finns det rum för subjektiva bedömningar?  

- Vilka risk- och skyddsfaktorer anser ni är centrala? 

- Hur tänker du kring behovet för barn som bevittnat våld respektive barn som själva 

utsatts för våld? Finns det skillnader? Vilka är dessa?  

- Upplever du att det är skillnad i behov beroende på vilken typ av våld som barnet 

bevittnat/utsatts för? Om ja, vilka skillnader? Om nej, varför?  

- Av vilken vikt är det för er att titta på tidigare inkomna anmälningar om samma barn? 

Tema 3 - Insatser 

- Berätta om tillvägagångssättet för att välja en insats. Vad är det som styr val av insats? 

Ekonomi? Tid? Barns behov? 

- Vilka risk- och skyddsfaktorer tar man hänsyn till i val av insats? 

- Vilka insatser ges till dessa barn? 

- Vilka möjligheter att skräddarsy en insats efter individuella/speciella behov anser du 

att du har i ditt arbete? 

- Vad är din åsikt/tanke om att det behövs olika insatser beroende på om barnet 

bevittnat våld eller själv utsatts för våld? Vad är skillnaden?  

- Vad är din åsikt/tanke om att det behövs olika insatser beroende på vilken typ av våld 

som barnet bevittnat/utsatts för? Vad är skillnaderna? 
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Tema 4 – Behov kontra insats 

- På vilket sätt upplever du att den beviljade insatsen bemöter barnets behov?  

- Vad görs om barnets behov kvarstår efter avslutad insats?  

- Om du skulle få lägga till en insats som du anser saknas, vilken/vilka insatser skulle 

det vara? 

 

Övriga frågor 

- Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp? 

 

 


