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Titel: “Det är lite som ett lotteri och det gäller att ha tur” En kvalitativ studie ur 

socialarbetarnas perspektiv om våldsutsatta barns möjligheter till stöd 

Title: ”It’s like a lottery and it’s a matter of luck” A qualitative study from the social workers 

perspective about children who have experienced violence and their possibilities to receive 

support 

 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the social workers view of what children who have 

experienced violence needs and their possibilities to receive support. Domestic violence is a 

problem in our society and the children’s exposure to this problem needs attention. Through 

qualitative interviews with social workers in a sheltered accommodation, this study can 

contribute further knowledge in this issue. The results indicate that children have various 

needs and that there are many different factors that play a part in children’s need for support. 

Furthermore, the results show that there is a lack of knowledge about domestic violence 

within the social services and there are a number of different obstacles that stands in the way 

for the children’s possibilities to receive support. 
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Inledning 
År 2017 anmäldes 23 600 misshandelsbrott mot barn och omkring 12 000 misshandelsbrott 

där förövaren var i nära relation med offret (BRÅ, 2018). Även om det här kan tyckas vara 

höga siffror vet man att mörkertalet är stort och att många väljer att inte anmäla. Kommittén 

mot barnmisshandel har gjort en uppskattning på att ungefär 10 % av alla barn i Sverige, 

vilket skulle innebära omkring 200 000 barn, ska ha upplevt våld i hemmet (SOU 2001:72). 

Enligt en nationell kartläggning uppskattar man att 70% av barn till mödrar som blir utsatta 

för våld i hemmet även själva blir utsatta (SOU 2017:112).  

 

Risken för att barnen är direkt utsatta är hög men även om barnen själva inte blir fysiskt 

misshandlade påverkas de av att leva i hem där det förekommer våld. Att befinna sig i ett rum 

bredvid och höra eller att se skador från våldet kan vara minst lika skadligt för barnen. I 

familjer där våld förekommer är det inte ovanligt att kontroll och förtryck präglar förhållandet 

och påverkar barnets liv. Även om våldet inte förekommer varje dag kan barnen ändå känna 

en rädsla för när det ska uppstå nästa gång (SOU 2006:65). I Barnmisshandel – att förebygga 

och åtgärda (SOU 2001:72) föreslog man att även upplevelser av våld ska räknas som 

psykisk misshandel och i en proposition som kom några år senare kom förslaget att barn som 

upplever våld ska betraktas som offer (Prop. 2005/06:166).  

 

Många barn som upplever våld får negativa konsekvenser både direkt och långsiktigt. Det 

påverkar deras fysiska och psykiska hälsa och kan leda till psykosomatiska problem (SOU 

2017:112). Forskning har visat att barn som upplevt våld tenderar att få ångest, depressioner 

och beteendeproblem. Att uppleva våld i hemmet kan även bidra till att barnet presterar sämre 

i skolan och det kan påverka både minnet och talet hos barnet. En ytterligare konsekvens är 

att barnen löper större risk att själva bruka våld i framtiden (ibid). 

Enligt socialtjänstlagen (5 kap, 11§, 2001:453) har socialnämnden ansvar för att barn som 

bevittnat våld ska få den hjälp och stöd de behöver. Socialstyrelsens allmänna föreskrifter 

klargör följande:  

Om ett våldsutsatt barn eller barn som bevittnat våld behöver stöd och hjälp med anledning av 
våldet, akut eller på kort eller lång sikt, ska socialnämnden erbjuda barnet insatser med 
utgångspunkt i dess olika behov av skydd, råd och stöd samt vård och behandling (7 kap. 3 § 
SOSFS 2014.4).  
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En utredning ska inledas när socialnämnden har fått kännedom om att ett barn kan ha utsatts 

eller bevittnat våld (6 kap, 1§, SOSFS 2014:4). Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag ges 

inga konkreta förslag på vad detta stöd ska innebära utan formas av den som utreder och 

bedömer (Socialstyrelsen, 2009). Metoder för risk och skyddsbedömningar för barn som 

upplevt våld saknas ofta hos socialtjänsten och behöver utvecklas för att barn ska kunna få det 

stöd de är i behov av (Axberg, Broberg, Eriksson, Hultmann & Iversen, 2018).  

För att kunna hjälpa barn som upplevt våld behövs ytterligare kunskaper kring deras behov av 

stöd. Forskning har gjorts på mödrars och barns upplevelser av stöd efter att ha upplevt våld. 

Även myndigheter som Socialstyrelsen har uttalat sig om vad de tror att barnen behöver. Den 

grupp som denna studie anser inte har blivit hörda är de socialarbetare som arbetar på de 

skyddade boende och har nära kontakt med barnen efter det trauma de varit med om. 

Socialarbetare på skyddade boenden träffar barnen till vardags både via lek och samtal och 

besitter därför en kunskap om barnen och deras behov av stöd som behöver tas tillvara på.  

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vad socialarbetarna som arbetar med barn på skyddat boende 

anser att barn som upplevt våld har för behov av stöd. Studien vill även belysa deras syn på 

vad som kan möjliggöra ett ökat välmående för våldsutsatta barn.  

 
Frågeställningar 

1. Vad anser socialarbetarna att de våldsutsatta barnen de möter har för behov? 

2. Vad anser socialarbetarna att det finns för möjligheter och hinder till att få stöd för 

barn som upplevt våld?  

3. Vad anser socialarbetarna är betydelsefullt för att skapa en långsiktig förändring för 

barn som upplevt våld? 

 
 
Avgränsning 

Denna studie fokuserar på barn som har haft en våldsutövande pappa eller styvpappa då de 

som oftast bor på skyddat boende är kvinnor med barn. En ytterligare avgränsning är att 

barnen som socialarbetarna uttalar sig om endast är den målgrupp som bor på skyddat boende.  
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Begrepp 

Skyddat boende: ”ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 

personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp 

tillsammans med andra relevanta insatser” (Socialstyrelsen, 2013, s. 11).  

 

Våld i nära relation: innefattar flera olika typer av våld: fysiskt, sexuellt, psykiskt, social 

utsatthet och materiell utsatthet (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Barn som upplevt våld: används för att benämna både barn som själva blivit direkt utsatta av 

våldet men också de som blivit utsatta av våldet genom att höra, se och/eller befinna sig i hem 

där våld förekommer.   

 

Bakgrund 
 
I början på 80-talet börjades det uppmärksammas att barn som lever i familjer där det utövas 

våld också är i behov av stöd men trots denna kunskap har det tagit lång tid innan forskning 

och stödarbete dragit igång på riktigt (Eriksson & Wycichowska, 2010).  

 

Barn som upplever våld reagerar på olika sätt och behöver olika typer av stöd, därför har man 

i ett nationellt utvärderingsprogram (Broberg m.fl., 2011) tagit fram en insatskedja med fyra 

olika nivåer av stödinsatser för barn. Den första nivån innebär att barn som upplever våld ska 

få hjälp med att synliggöra och giltiggöra deras upplevelser. Detta bör alla barn som upplevt 

våld få hjälp med. Den andra nivån handlar om skydd och innebär att de barn som behöver 

skydd från förövaren ska få det. För att barn ska ha rätt till detta krävs en utredning och 

bedömning. Den tredje nivån handlar om särskilda insatser och kan efter bedömning ges till 

de barn som är i behov av det. Det kan vara individuellt stöd eller i grupp och bestå av 

insatser som samtal eller pedagogisk verksamhet. En hel del forskning har visat att stödet på 

dessa tre nivåer inte räcker till, då behövs den fjärde nivån av stöd som de benämner som 

specialisthjälp på barn och ungdomspsykiatriska verksamheter. De barn som får denna typ av 

hjälp är de barn som visar allvarliga tecken på problem och svårigheter. Det är dock oklart i 

vilken grad barn som är i behov av denna specialisthjälp verkligen får det (ibid).   

I en kartläggning av stöd till barn som upplevt våld (Eriksson & Wycichowska, 2010) svarar 

26 av 97 kvinnojourer att de har en särskild verksamhet för barn. Verksamheter i Sverige som 
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erbjuder stöd till barn som upplevt våld beräknades år 2010 vara 132 stycken vilket kan 

jämföras med att det var 87 stycken år 2006. Individuella samtal är den vanligast stödformen 

men allt fler verksamheter erbjuder gruppsamtal. En ökning av särskilda insatser till barn som 

upplevt våld går därför att se men vad gäller specialisthjälp går det inte att urskilja någon 

satsning på denna utsatta grupp med barn. Att få hjälp via barn och ungdomspsykiatrin 

erbjuds inte i lika stor mån och denna typ av specialisthjälp erbjuds endast i undantagsfall. 

Om det är för att barnen inte behöver specialiststöd eller om det beror på brist på resurser och 

avsaknad av utredning och bedömning av vad dessa barn faktiskt är i behov av går att ställa 

sig frågande till.  

I en kartläggning av 65 utredningar gällande barn som bevittnat våld (SOU 2016:19) 

framkom det att flertalet av dessa utredningar avslutades utan beviljad insats. I endast 13 av 

dessa utredningar beslutades det om insats i form av samtalsstöd. Trots att barnens behov av 

stöd har synliggjorts i vissa utredningar har besluten inte lett till insats och det ifrågasätts om 

besluten verkligen baserats på barnets bästa. Även om barnens behov utreds är det inte säkert 

att de får insatser grundade på sina behov utan att insatserna som ges baseras på tillgång av 

insatser. I de ärenden som avslutats utan insats saknas konsekvensanalyser. I 16 stycken 

utredningar finns det enligt socialtjänsten ett behov av insatser men då vårdnadshavarna inte 

har samtyckt har insatser till barnen uteblivit (ibid).  

Forskningsöversikt 
 
Nedan redogörs för sökprocessen och tidigare forskning på området som bidrar till en djupare 

förståelse kring problemet och vilken kunskap som finns i ämnet idag. Tidigare forskning har 

delats upp i sex olika teman som tillsammans ger en bredd kring forskningsproblemet i denna 

studie.  

 

Sökprocessen 

Sökningen efter artiklar har främst utgått från Stockholms universitetsbibliotek. De databaser 

som har använts är EDS, Google Scholar, Diva och SwePub. Nyckelord som har använts i 

sökningen har kombinerats i olika varianter och har på svenska bestått av: ”barn”, 

”barnmisshandel”, ”våld”, ”behov”, ”stöd”, ”interventioner”, ”våld i nära relation”. Sökningar 

på engelska har även gjorts med sökorden: ”child abuse”, ”intimate partner violence”, 

”domestic violence”, ”violence”, ”children”, ”needs”, ”support”. Endast artiklar som är 

vetenskapligt sakkunniggranskade har valts ut. Urvalet har vidare gjorts genom att välja ut 
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titlar som innehöll de ord som eftersöktes och sen genom att läsa abstract på de studier som 

valts ut. Sökning efter användbara studier har även gjorts via referenslistor till de artiklar som 

använts. Några artiklar har även funnits via nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank 

(Nck.uu.se) där de listat forskares publikationer om våld i nära relation.  

 
Kunskapsområdet 

Våldets inverkan på barn  

Överlien (2007) och Devaney (2015) har gjort forskningsöversikter där de bland annat 

studerat vilka konsekvenser det medför när barn upplevt våld. Fler och fler studier visar 

kausala samband mellan att ha exponerats för våld och negativa konsekvenser som 

beteendemässiga och sociala problem. Barn som utsatts direkt för våldet visar de högsta 

nivåerna av beteendestörningar och känslomässiga störningar. Det poängteras dock att barn 

kan reagera på olika sätt mot det våld som de utsätts för (Devaney, 2015). Några faktorer som 

kan spela in på att barn uppvisar olika symptom kan vara kön, ålder, utveckling och 

riskfaktorer de bär på. Ju yngre barnen är desto större är chansen att de kommer få 

psykologiska men och det kan till viss del bero på att de kan ha svårt att förstå våldet 

(Överlien, 2007). Barns ålder påverkar symptomen och hur problemen ter sig. Barn i 

förskoleåldern tenderar att vara den åldersgrupp som uppvisar beteendestörningar som 

sängvätning, sömnstörningar och svårigheter kring mat. Äldre barn tenderar att prestera sämre 

i skolan, ha sämre utvecklade sociala nätverk, självskadebeteenden och antisocialt beteende 

(Devaney, 2015).  

Vissa barn kan reagera utåt genom aggressivt beteende medan andra kan internalisera 

beteenden i form av ångest, depression och traumasymptom. Devaney (2015) menar att pojkar 

och flickor är likartade vad gäller internaliserande beteenden, men att pojkarna är mer 

benägna att visa utåtagerande beteenden. Detta skiljer sig något från Överlien (2007) som gör 

en tydligare skillnad på flickor och pojkars reaktioner då hon menar att flickor oftare får 

inåtvända komplikationer medan pojkar i större mån får utåtagerande beteenden.  

Barn som utsätts för våld från spädbarnstid fram till tre års ålder löper risk att utveckla ett 

aggressivt beteendemönster senare under barndomen (Holmes, 2013). När de tittat på de 

långsiktiga konsekvenserna har de sett att först när barnen kom upp i skolålder visade sig de 
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negativa konsekvenserna av våldet. Detta kan leda till att de egentliga behoven hos dessa barn 

missas eftersom symptomen inte visas förrän senare.  

Risken för posttraumatiskt stressymptom har visat sig vara större om barnen behövt utstå 

våldet under en längre period. Vad barns motståndskraft beror på har det inte forskats 

tillräckligt kring för att uttala sig om (Överlien, 2007). Det finns dock vissa skyddsfaktorer 

som gör att barn klarar sig bättre efter att ha upplevt våld. Exempel på det är att ha en trygg 

anknytning till sin icke-våldsamma förälder vilket oftast är mamman till barnet (Devaney, 

2015).  

Teoretiska riktningar på konsekvenser av våld 

Forskningen på konsekvenser av våld har olika teoretiska riktningar. En del fokuserar på att 

våld i hemmet kan medföra en bristande anknytning för barn. Om en förälders förmåga att 

sköta barnet äventyras eller är mindre omfattande kan ett barns anknytning lida. Våldet skapar 

en otrygg atmosfär och gör att barns säkerhet och stabilitet i hemmet blir bristfällig. Föräldern 

kanske inte heller är emotionellt tillgänglig för att möta och se barnets behov (Devaney, 

2015). 

Andra forskare har fokuserat på effekterna på barns hjärnutveckling efter att ha exponerats för 

våld i hemmet. Utvecklingen av hjärnan bygger på färdigheter som bildas vid tidigare 

utvecklingsstadier. Tidiga erfarenheter skapar en grund för livslångt lärande, beteende och 

efterföljande fysisk och psykisk hälsa. När barn har en trygg grund de första åren ökar 

sannolikheten för positiva resultat vad gäller utvecklingen, medan våld och en instabil grund 

ökar oddsen för senare svårigheter. Att ha utsatts för våld under de två första levnadsåren 

verkar ha störst inverkan och vara särskilt skadligt för utvecklingen (Devaney, 2015). 

Barn och mödrars relation och berättelser om vad som hjälpt dem 

Barn och mödrars stöd till varandra kan vara en avgörande faktor för måendet både under 

tiden som våldet pågår och efter uppbrott med den våldsutövande fadern (Katz, 2015a). 

Moderns förmåga att ge stöd kan begränsas av vilket skick hon befinner sig i och ger därför 

vissa mödrar betydligt större möjligheter att ge sina barn stöd. Det är också förekommande att 

barnen ger stöd till sin moder. När stödjandet är ömsesidigt har det visats sig vara givande och 

stärkt deras relation som mest. När stöd från modern varit frånvarande under den 
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våldsutövande perioden fortsätter ofta samma tendens efter uppbrottet. Även om barn och 

mödrar inte talar direkt om våldet kan ett stöd ges till varandra och minimera de negativa 

effekterna. Andra faktorer som har visat sig bidra till återhämtning är externt stöd samt att 

modern började känna sig mer självsäker i sitt föräldraskap (Katz, 2015a). 

Att det externa stödet är viktigt påpekar även barnen själva. När barn har fått utrycka vad som 

hjälpt dem säger de som har haft stöd i form av en terapeut att det gett dem en förståelse för 

vad de varit med om. Terapin har gett dem en möjlighet att öppna upp sina känslor på en 

trygg plats. Vissa barn menar att deras mamma har haft för mycket att tänka på och låtit dem 

genomlida mycket men tiden med terapeuten har gett dem ett utrymme att få ventilera sina 

känslor. En del nämner terapeuten som sin livräddare och visar därmed att en utomstående 

relation är viktig för barnen som upplevt våld (Fotheringham, Dunbar & Hensle, 2013).  

Även Katz (2015a) påpekar att moder-barn relationen är beroende av det externa stödet från 

professionella. Utan bra stöd utifrån tenderar det långsiktiga välbefinnandet att utebli och det 

kan ha negativa konsekvenser på återhämtningen.  

Barns olika sätt att hantera våldet 

Barn reagerar inte bara på våldet utan de har även visat sig att de agerar på olika sätt. Deras 

sätt att agera kan ibland vara känslostyrt men det förekommer också att det är genomtänka 

strategier. Vilka strategier de har är inte bara beroende av deras ålder utan även av situationen 

och kontexten de befinner sig i. Överlien (2016) har intervjuat barn som upplevt våld och 

beskriver i sin studie att äldre barn ibland använder eget fysiskt våld för att stoppa sin pappas 

våld och att de kan känna ett ansvar att agera ifall de är äldst av syskonen. Även något yngre 

tonåringar har försökt stoppa våldet mot sin mamma genom att till exempel ställa sig framför. 

De yngre barnen hade prövat strategier som att låsa in sig och ringa efter hjälp. Överlien 

menar att man behöver se mer på hur barn kan vara aktörer och inte bara offer för våldet. 

Genom att ändra detta fokus på hur man ser på dessa barn kanske man kan ha en möjlighet att 

hjälpa dem till förändring.  

I barns berättelser om våld positionerar de sig som antingen offer eller omsorgsgivare men det 

förekommer också att de växlar mellan dessa positioner beroende på omständigheterna 

(Åkerlund, 2017). Syskonrelationer och vilken roll i syskonskaran man har kan också påverka 

barns sätt att agera och positionera sig. En nära relation till sitt syskon kan ge stöd och göra 
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att barnet får en känsla av att dela erfarenheter. Yngre syskon som ofta positionerar sig som 

sårbara offer kan få betydande stöd från ett äldre syskon om de har en nära relation. Äldre 

syskon intar ofta positionen som omsorgsgivare för sina yngre syskon genom att de försöker 

skydda dem. Att de intar denna position kan vara negativt för dem själva och göra att de blir 

utan eget stöd och skydd. 

Stödjande interventioner  

Många olika studier har visat att stödjande interventioner i olika former hjälper barn som 

upplevt våld. I Sverige är en utbredd stödinsats en metod som kallas ”trappan”. Metoden 

bygger på samtal om våldet i olika etapper. Cater och Ekbom (2014) har utvärderat 

stödinsatsen genom bland annat intervjuer med barn och resultaten visar att många av barnen 

hade lindrigare symptom av psykosociala problem efter insatsen. Ett fåtal bedömde dock att 

problemen ökat. En skillnad var att killar i högre grad än tjejer talade för minskad 

hyperaktivitet och förbättrad känslomässig hälsa. Barnen lyfte möjligheten att tala om känslor 

och en begriplighet av våldet, detta försvårades dock vid offerskap av barnen. I rapporten 

lyfter de frågor kring om det är själva metoden eller andra faktorer såsom den terapeutiska 

relationen eller egenskaper hos barnen som faktiskt har gett det positiva resultatet.  

Att stöd till barn möjliggör ett igenkännande för barnen och en möjlighet att känna sig mindre 

ensam om sina upplevelser har även visats genom att utvärdera ett internationellt stödprogram 

för barn som upplevt våld kallat ”the kids club” (Källström & Grip, 2014). Programmet 

innebär gruppterapi för barnen parallellt med gruppstöd för mödrar. Studien visar ett 

genomgående positivt stöd av både mödrar och gruppledare för the kids club, dock har 

intervjuer endast genomförts med de som slutfört behandlingen och kan därför betraktas 

kritiskt. Det studien lyfter som negativt med gruppterapi är att vissa kommuner kan ha svårt 

att genomföra detta på grund av att de kanske inte får tillräckligt stora grupper med barn i 

nära åldrar. Forskarna ställer sig frågande till hur gruppsammansättningarna som gynnar goda 

grupprocesser ska kunna säkerställas då denna målgrupp har stora variationer i upplevelser 

och problem.  

För att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter olika typer av efter 

stödinsatser har Socialstyrelsen gett uppdrag om en nationell utvärdering (Broberg m.fl., 

2011). 295 mödrar och 64 barn har hörts efter att ha genomgått grupp- eller individuell 

behandling på vad de i rapporten benämner som lovande, finansiellt och personellt stabila 
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verksamheter. De delade upp insatserna i direkt riktade till barnen som till exempel BUP och 

verksamheter som inte var direkt riktade som till exempel individ och familjeomsorg. 

Resultaten visade att de barn som haft insatser direkt riktade fick en något minskad 

problembelastning och en bättre förmåga att kunna reglera känslor som ilska och rädsla. Även 

symptomen i vardagslivet från traumat de upplevt hade minskat. De barn som haft kontakt 

med verksamheter som inte gett direkt stöd till barnen hade en oförändrad grad av 

problembelastning ett år efter inlett stöd och symptomen hade ökat. Längre insatser visade sig 

ha bättre effekt än kortare. De positiva resultaten påverkades också av att barnen hade högre 

ålder och att det gått en längre tid sen de varit utsatta för våldet. Trots dessa resultat anser 

författarna till rapporten att kunskapen om olika metoders värde är bristfällig och att 

tillgången till effektiva behandlingsmetoder måste förbättras. Vidare konstateras det också att 

strukturerade riskbedömningar av barnets situation behöver utvecklas och spridas till dem 

som arbetar med denna problematik.  

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta 

Ekström (2016) har intervjuat socialsekreterare som arbetar med kvinnor som utsatts för våld 

i nära relation. Resultaten visar att stödet till våldsutsatta är väldigt olika inom olika 

kommuner. Det framkommer att stödet ibland inte anpassas efter den enskilde individens 

behov. Ibland saknas även adekvata insatser så även om utredning och behov av insatser har 

klarlagts kan inget stöd ges eftersom tillgång till insatsen inte existerar. Att stödet till dessa 

kvinnor blir olika beror också att socialsekreterarna bedömer olika och har olika kriterier när 

de beslutar om insats för stöd och behandling. Vissa kommuner ger stöd till alla kvinnor som 

vill ha hjälp medan vissa kräver att kvinnan ska ha lämnat den våldsamma relationen. 

Sammantaget kan det konstateras att kompetensen kring våld till stor del kan avgöra vilken 

hjälp de våldsutsatta får. Med fler enheter som är specialiserade på våld i nära relation finns 

chans att kompetensen ökar kring våldsutsatta kvinnor men då barn utreds på enheten för barn 

och ungdom så spelar det ingen roll för barnen om kompetensen ökar där. Faktum kvarstår 

ändå att barnen utreds av socialsekreterare som inte är specialister på våld (ibid).   

Sammanfattning 

Studierna i översikten kan sammantaget konstatera att barn påverkas negativt av att ha 

upplevt våld genom att de till exempel får ångest och känslomässiga och beteendemässiga 

störningar. Det finns dock vissa tveksamheter kring vad det är som påverkar barnet och om 



 14 

faktorer som kön och motståndskraft spelar in.  En annan konklusion som går att göra efter att 

ha tagit del av ovanstående studier är att behandling i olika former ger ett positivt utfall på 

måendet hos barn som upplevt våld, men vilken typ av behandling som är mest gynnsam och 

om denna behandling är tillräcklig för dessa barn är det fortfarande ett stort frågetecken kring.  

Det går att ställa sig kritisk till resultaten då det i flera av studierna inte finns någon 

kontrollgrupp och det jämförs inte heller med andra typer av behandling. Det saknas även 

kunskaper kring barnens mående längre fram i tiden. Sammantaget konstateras att det behövs 

mer forskning på området från fler infallsvinklar. Vad som framkom tydligt under 

sökprocessen var att det saknas studier om socialarbetarnas erfarenheter kring barn som 

upplevt våld. En studie som lyfter åsikter från socialarbetare som arbetar nära de utsatta 

barnen kan därför komplettera med kunskap om dessa barns behov som saknas idag. 

Socialarbetarna på de skyddade boenden känner barnen väl, de har ofta en stor inblick i 

familjernas situation, i moderns förmåga att ge stöd och vad barnen skulle behöva utöver det 

för att kunna må bra. 

Teoretiska perspektiv 
 
Nedan redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. I formandet av studien var det dessa 

perspektiv som låg till grund. Under studiens gång och framförallt i analysdelen har det 

tillkommit flera teorier men nedanstående perspektiv har fått kvarstå eftersom de har en viktig 

del i grunden. Studien har utgått från en induktiv ansats, det innebär i detta fall att vissa 

teoretiska perspektiv har funnits med i formandet av studien men att empirin har fått styra 

analysen och lett fram till de tankegångar och teorier som presenteras där (Ahrne & Svensson, 

2015).  

 

Barnperspektivet 

Studien utgår från ett barnperspektiv eftersom det kan användas för att undersöka en kultur 

skapad för barn men också för att det syftar till att tillvarata barns villkor och att sträva efter 

att ta reda på barns bästa (Halldén, 2003). Eftersom intresset i denna studie ligger i att 

undersöka vad barnen har för behov av stöd efter att ha upplevt våld, behövs ett fokus på 

barnperspektivet. Viktigt är att särskilja detta med barns perspektiv som handlar om att 

barnets röst ska höras och att fånga en kultur som är barnets. Detta är inte fallet i denna studie 

då intervjuer med barn inte förekommer. Syftet är att använda barnperspektivet genom att 

lyfta vad socialarbetarna anser vara bäst för barnen. Barnperspektivet kan lyfta erfarenheter 
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och positioner som barn intar i samhället. Vilken position barnen har påverkas inte bara av 

den fysiska och psykiska mognadsgraden utan även av det sociala och kulturella systemet 

kring barnen (ibid). 

 

Alanen (2001) menar att det inte går att förstå helheten av situationer genom att endast lyssna 

på barnen och deras berättelser utan att de ska användas som utgångspunkt eller underlag för 

att förstå barnets situation och hur det kan kopplas till samhällets strukturer. Hon menar att 

barn och barndom ska betraktas som relationella begrepp. Barns liv påverkas av olika arenor 

där makt och kontroll utövas och är på så sätt beroende av både de vuxnas och barnens egen 

aktivitet. I denna studie blir det socialarbetarna som tilldelas makt att tolka vad som är bäst 

för barnen då det är deras syn på våldsutsatta barns behov som efterfrågas. Barnperspektivet i 

studien konstrueras då genom deras perspektiv men också genom tolkningen av svaren i 

analysen.  

 

Barndomssociologi 

Barndomssociologi utgår från att samhället har en åldersordning där vuxna har en överordnad 

position men där barn har ett tydligt aktörskap. Barndomen i sig ses som en viktig tid och är 

inte bara en resa på väg till vuxenlivet och därför är barndomen viktig att studera. Genom att 

använda sig av en barndomssociologisk ansats fokuseras det på barns liv och hur de påverkas 

både på kort och lång sikt (Alexanderson & Näsman, 2017). Att barn och barndom är 

relationella begrepp gör att normer skapas och regleras utefter andra ålderskategorier och 

livsfaser. Normen om barn som sårbara och ibland som offer ställer krav på vuxna som 

omsorgsgivare. Men det ställer också krav på lagstiftningen som har till uppgift att skydda 

barnen från att bli skadade eller utnyttjade. Åldersordningen och normskapandet leder också 

till idéer om vad som är normalt i olika åldrar. Det kan göra att barn som tar ett stort ansvar 

hemma kan ses som ett problem av samhället, likaså kan en tonåring som vill sova i sin 

mammas säng ses som annorlunda (Erikson, Källström Cater, Näsman, 2015). Inom 

barndomssociologi är aktörskap ett centralt begrepp och barn ses som sociala agenter och 

aktiva konstruktörer av sin värld. Barn reagerar inte bara utan agerar också i förhållande till 

sin omgivning (Överlien, 2016). I denna studie används det barndomssociologiska 

perspektivet främst för att lyfta barndomen som en viktig tid del av livet.  
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Omsorgsperspektivet 

En vilja att se barn som sociala aktörer och som subjekt behöver inte utesluta att barn ändå 

behöver stöd och omsorg från vuxna. Omsorgsperspektivet innebär tankar om att barn är 

sårbara och beroende av vuxna. De vuxna innehar ett ansvar för barnets behov och ges 

därmed ofta ett tolkningsföreträde om vad barnet behöver för att må bra. Att ett barn ska ha 

rättigheter och vara aktörer i sin egen fråga utesluter inte heller att barn ses som objekt för 

omsorg. Omsorgsperspektivet synliggör däremot att det finns ett tydligt maktspel och en 

maktordning där den vuxne eller omsorgsgivaren har en rätt att tolka vad barnet behöver 

(Eriksson & Näsman, 2009). Då denna studie bygger på socialarbetarnas syn på vad barn 

behöver och vad som är det bästa för barnet när de upplevt våld blir det deras tolkning av 

omsorgsbehovet hos dessa barn. Omsorgsperspektivet används ofta i relation till 

delaktighetsperspektivet, där delaktigheten från barnet har en viktig roll. En nackdel med att 

bara använda omsorgsperspektivet kan vara att studien brister i ett frånvarande 

delaktighetsperspektiv.  

 

Forskningsmetod  
 
Syftet med studien är att undersöka socialarbetarnas syn på vad barn som upplevt våld har för 

behov av stöd. Kvalitativa intervjuer har valts för att det är en lämplig metod att använda då 

personers reflektioner kring ett samhällsfenomen eller problem ska beskrivas (Ahrne & 

Svensson, 2015). Semistrukturerade intervjuer har använts för att ha en tydlig grund och en 

idé om vad intervjun ska resultera i för ämnen och vilka frågor som kan ställas men samtidigt 

kunna lämna en öppenhet för nya vägar att gå. Frågorna har utgått från en tematiserad 

intervjuguide (se bilaga 2). En fördel med intervjuer är att forskaren själv kan välja i vilken 

ordning frågorna ska ställas och om alla frågor känns relevanta under själva intervjun. 

Intervjun kräver ett aktivt lyssnande från intervjuaren för att kunna ställa passande följdfrågor 

(Kvale & Brinkman, 2014). Svårigheter med intervju som metod kan vara att respondenterna 

kan tänkas bli påverkade och svara på ett sätt som de tror förväntas av dem gentemot sin 

arbetsplats eller forskaren. En annan svaghet med intervjuer är att de ger en begränsad bild av 

ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015).  
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Urval 
Urvalet styrs av forskningsfrågan och därför är det aktuellt att hitta socialarbetare som har 

kompetens att svara på den. Det första steget är därför att avgränsa vilka som besitter den 

kunskap som efterfrågas. I detta fall har urvalet gjorts genom ett målinriktat urval, det innebär 

att en förfrågning till ett skyddat boende där forskaren hade vetskap kring att personal arbetar 

direkt med barn har gjorts. Vidare har en förfrågning om intervju getts till alla som arbetar 

med barnen på det skyddade boendet för att inte begränsas av att personal med vissa åsikter 

ska företrädas. Ett krav var dock att respondenterna ska ha arbetat i minst ett år. Sex 

respondenter medverkade i studien, deras erfarenhet av arbete på det skyddade boendet var 

allt från ett till tio år, där flertalet befann sig någonstans där emellan. Alla som arbetar på det 

skyddade boendet är kvinnor och därför görs inget anonymiserande kring könstillhörighet i 

analysen.  

 

Genomförande och analys 
Platsen för intervjuerna var i ett lugnt och tyst rum på socialarbetarnas arbetsplats, detta för att 

skapa en miljö där respondenterna kände sig trygga (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna 

har spelats in för att kunna återge citat ordagrant och för att ha en möjlighet att lyssna på 

materialet flera gånger. En noggrann transkribering av intervjuerna har gjorts för att 

underlätta analysen. Det transkriberade materialet delades först upp i olika ämnesområden för 

att få en bättre överblick av empirin. Därefter kodades materialet. Koderna har framförallt 

varit bokstavliga, det vill säga att inga direkta tolkningar av vad respondenterna säger har 

gjorts i detta stadie utan koderna som använts har varit ord och meningar de uttryckligen sagt. 

Likheter och skillnader i vad respondenterna säger har eftersökts. Därefter har olika teman 

formats fram och dessa teman har blivit till underrubriker i analysavsnittet.  

 

Valet av tematisk innehållsanalys har gjorts för att det är ett bra sätt att hitta likheter och 

skillnader i materialet (Bryman, 2011). En fördel med tematisk innehållsanalys är att det är en 

flexibel metod för att identifiera, analysera och få fram mönster i empirin (Braun & Clarke, 

2006). En kodning och tematisering kan vara ett bra och relativt enkelt sätt för nya analytiker 

att bryta ner sin empiri och lära känna den. En nackdel med denna typ av analys kan vara att 

innebörden reduceras till att bara fånga en enskild kategori (Kvale & Brinkman, 2014).  
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Studiens tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning talar man om trovärdighet, det handlar om att studien ska mäta det den 

avser att mäta. Trovärdigheten handlar också om att forskaren ska ha en hantverksskicklighet 

och en trovärdighet i sin roll. Alla delar av forskningsprocessen ska genomsyras av 

trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2014). I denna studie är forskarens trovärdighet svår att 

uppnå men att undersöka det som studien avser att mäta har eftersträvats.  

 

Studiens pålitlighet handlar bland annat om att studien ska kunna genomföras av en annan 

forskare vid en annan tidpunkt med samma resultat. Då intervjuer är ett samspel mellan 

forskare och respondenter kommer det alltid till viss del påverkas av relationen. Pålitligheten i 

detta fall går inte att förutsätta då forskaren i viss mån påverkat resultatet med sin närvaro. 

Om forskaren använder sig av triangulering, det vill säga att respondenterna får möjlighet att 

kommentera det analyserade materialet ökar pålitligheten (Kvale & Brinkman, 2014). 

Analysen har därför skickats till respondenterna men de har av tidsbrist inte kunnat återkoppla 

innan färdigställandet.  

 

Överförbarhet handlar om studiens förmåga att kunna generaliseras till ett bredare 

sammanhang och andra situationer. Då studien endast har sex respondenter kommer det vara 

svårt att hävda studiens möjlighet till överförbarhet men resultatet kan ändå vara vägledande 

och användas för att analytiskt generalisera till andra sammanhang (Kvale & Brinkman, 

2014). 

 

Förförståelse  

En viss förförståelse hos forskaren finns alltid och det går därför inte komma ifrån att alla 

delar av forskningsprocessen påverkas (Bryman, 2011). En del av förförståelsen i studien är 

att jag som forskar har jobbat på ett skyddat boende under en sommar och fått viss insikt i 

problematiken kring våld i nära relation. Denna kunskap färgar med säkerhet både 

problemformulering, intervjuguide och analysen men den kan också bidra till en möjlighet att 

lyfta frågor som kanske inte skulle vara möjliga utan viss förkunskap.  

 

Etiska överväganden 
Under hela forskningsprocessen behöver etiska överväganden göras. Vetenskapsrådet (2002) 

har utarbetat fyra grundläggande krav som forskaren bör ta hänsyn till.  
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Informationskravet betyder att respondenterna ska ha tydlig information om studiens syfte 

och varför den görs. I denna studie fick cheferna på det skyddade boendet information vid 

förfrågning om att få intervjua personalen. Vidare fick respondenterna ett informationsbrev 

om syftet med studien, förfrågan till att delta, information om frivillighet och att när som helst 

kunna avbryta sin medverkan (se bilaga 1). Samma information gavs även innan intervjuerna 

påbörjades. Respondenterna har även fått intervjuguiden innan intervjuerna för att delges 

information om vad intervjun kommer handla om. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna ska godkänna deltagandet i studien. I denna studie gjordes en förfrågan direkt 

till respondenterna där de hade möjlighet att avstå. Vidare samlades samtycke till deltagande 

in via bilaga 1.  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna har rätt till anonymitet på ett sätt så att 

ingen uppgift kan härledas till en bestämd individs identitet. I denna studie har alla namn, 

platser och andra detaljer som kan avslöja vilka respondenterna är eller vart de arbetar 

avlägsnats i det skriftliga materialet. Även vid inspelningarna av intervjuer har namn och 

platser avlägsnats eller använts med försiktighet. Materialet har förvarats otillbörligt för 

andra.  

Nyttjandekravet klargör att materialet endast får användas till den aktuella studien. Materialet 

kommer i enlighet med nyttjandekravet att raderas när uppsatsen är examinerad. 

Vetenskapsrådets (2002) rekommenderar att forskaren bör fråga respondenterna om de är 

intresserade av att få veta var resultaten kommer publiceras och om de är intresserade av att få 

en rapport. På grund av detta kommer studien skickas i sin helhet till respondenternas 

arbetsplats.  

 

Resultat och analys 
 
Avsnittet börjar med en förklarande del i hur arbetet går till på det skyddade boendet för att 

kunna få en djupare förståelse för svaren som respondenterna ger och för att kunna sätta in 

svaren i ett sammanhang. Därefter är det uppdelat i överrubriker med studiens tre 

frågeställningar och underrubriker från de teman som analysen resulterade i. Empirins resultat 

blandas med analys för att direkt kunna koppla vad respondenterna säger till aktuell forskning 

och teorier samt mina tolkningar och tankar kring detta. Respondenter kommer användas 

synonymt med socialarbetare, vilket ord som används är beroende av sammanhanget. 
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Hur arbetet går till 

På detta skyddade boende finns ett barnteam som arbetar uteslutande med barnen. Alla barn 

som kommer till detta skyddade boende får en egen kontaktperson oavsett om man är bebis 

eller tonåring. Kontaktpersonen försöker träffa och presentera sig så snart som möjligt efter 

att barnet anlänt. Barnet träffar sin kontaktperson för samtal ungefär en gång i veckan, lite 

beroende på ålder. Denna samtalstid ser väldigt olika ut eftersom de anpassar den efter 

barnets mognad och om barnet vill prata om vad denne varit med om. Grunden bygger på att 

de ska skapa en trygg relation till barnet. Utöver det har de även föräldrasamtal med mamman 

till barnet för att synliggöra barnet och dess behov för mamman. Fyra förmiddagar i veckan 

har de något de kallar pedagogisk tid, då de går till närliggande parker med de barn som är i 

förskoleålder. Utöver det är de också med barnen när mamman har möten och samtal. Barnets 

kontaktperson har också kontinuerlig kontakt med barnets handläggare på socialtjänsten och 

är vid möjlighet närvarande på möten angående barnet.  

 

Frågeställning 1 – Vad anser socialarbetarna att de våldsutsatta barnen de 

möter har för behov? 
Resultaten från den första frågeställningen presenterar först barnens akuta mående för att få 

en grundligare förståelse för vilka behov som uppstår. I avsnittet redogörs också för andra 

faktorer som kan tänkas påverka måendet och därmed behoven hos barn som upplevt våld.  

 

Hur barnen mår när de kommer till det skyddade boendet 

Alla respondenter berättar att det är väldigt olika hur barnen mår när de kommer till det 

skyddade boendet. Vissa barn vet inte vart de hamnat eftersom de kanske blivit hämtade 

direkt från skolan eller för att mamman sagt att de ska på semester och bo på hotell. Andra 

barn kanske har mellanlandat hos polisen eller socialtjänsten och är mer förvirrade och 

befinner sig i ett kristillstånd. Flera av respondenterna berättar att vissa barn kan vara väldigt 

oroliga, stressade och ha svårt att sitta still när de kommer till det skyddade boendet. Men det 

är inte alltid barnets mående visar sig på en gång berättar en av respondenterna:  

 
Ibland märker vi ganska fort att de har traumasymptom eller är utåtagerande men ibland så 
märks inte det alls i början utan det kommer efter en tid. Eller som jag tänker, att då kanske de 
har börjat förstå att det är lugnt och att de inte ska tillbaka hem och att det kanske är då de 
vågar agera ut eller att de vågar visa om de är rädda eller arga. 
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En del av barnen ställer många frågor och vill ha massa information om vart de är, vart pappa 

är och hur länge de ska vara där. Andra barn är mer inåtvända och blyga och vill inte prata 

alls. Hos vissa barn märker socialarbetarna ganska omgående att de kan ha svårigheter med 

det sociala, de kanske kissar på sig, sover dåligt och har dålig aptit. 

 

Det respondenterna berättar om hur barn reagerar och mår efter uppbrott från våld stämmer 

till stor del överens med det resultat Överlien (2007) och Devaney (2015) har kommit fram 

till i sina forskningsöversikter. Flera studier har visat kausala samband mellan sociala och 

beteendemässiga problem efter att ha exponerats för våld. Enligt både respondenterna och 

resultaten i översikterna påverkas symptom av ålder. Enligt Devaney (2015) är det framförallt 

de yngre barnen som har problem med maten och sängvätning medan de äldre barnen kan 

uppvisa andra symptom som självskadebeteenden och antisocialt beteende. Överlien (2007) 

skriver att yngre barn har högre risk för att få psykologiska men då de ofta har svårare att 

förstå våldet. Något som både forskningsöversikterna tar upp liksom respondenterna är att 

vissa barn reagerar utåt medan vissa blir mer inåtvända. Överlien menar dessutom att man kan 

se en skillnad mellan tjejer och killar då ett utåtagerande beteende är vanligare hos killar och 

det inåtvända är mer vanligt hos tjejer.  

 

Flera av respondenterna berättar att barnens beteende kan skilja sig mycket från hur de varit 

hemma, ett barn som varit stökig hemma kan bli lugn medan ett barn som varit fogligt hemma 

kan bli mer besvärligt och testa gränser. En av respondenterna tolkar det som att det är då 

barnen faktiskt vågar visa hur de mår:  

 

 …om de har skrikit hemma så kanske barnen tänker att, de tar på sig skulden för att det blir 
bråkigt eller att pappa blir arg på mamma för att hon inte kan få tyst på barnet. Jag tänker att 
det är en del av deras strategier för att behålla lugnet i hemmet. Medan en del barn kan snarare 
triggat igång gräl, det är som att istället för att vänta på våldet som ska komma så tar de 
kontrollen själva och om jag bråkar nu då kanske det smäller, då blir det en bomb men sen 
kanske det blir lugnt efteråt. 

 

Denna respondent tolkar barnens beteende som strategier för att hantera våldet. Flera av 

respondenterna berättar att många av barnen har försökt styra av våldet genom att gå emellan 

eller avleda på annat sätt genom att till exempel kasta ut ett glas vatten, krypa under bordet 

eller göra något bus för att ändra fokus.  
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Att barn har olika strategier för att hantera våld skriver Överlien (2016) om. Hon beskriver att 

barn oavsett ålder agerar och reagerar på våldet. Äldre barn tenderar att använda egen fysisk 

kraft men även yngre barn har försökt använda sin fysik genom att ställa sig framför mamman 

för att skydda henne. Hos de yngre barnen kunde hon se strategier som att låsa in sig och 

ringa efter hjälp. Överlien menar att man ska se barn som aktörer och inte bara offer för att ha 

en möjlighet att hjälpa dem till förändring.  

 

Även om respondenterna inte nämner olika strategier i olika åldrar går det att se ett mönster i 

att barn agerar på våld. Respondenterna berättelser bekräftar att barn inte bara är offer utan 

även aktörer. Inom barndomssociologin vill man lyfta att barn är aktörer som är varande och 

inte bara passiva mottagare som är på väg till vuxenlivet och ett blivande. Barn har möjlighet 

att tolka och agera och är därmed också medskapare till sin barndom (Erikson m.fl., 2015).  

 

Vad barnen behöver i det akuta skedet 

Alla respondenter nämner samma sak som det allra första barn behöver efter att ha kommit 

ifrån våldet och det är information. De behöver få veta vart de hamnat, varför de är där och 

vad som kommer att hända framöver. Respondenterna kallar det att de ger barnen en 

sammanhangsmarkering:  

 

 …dom behöver att någon vuxen säger till dom på ett enkelt sätt att här bor man för att pappa har gjort 
dumma saker och här bor bara mammor och barn och här är ni trygga, det är det absolut viktigaste. 
 

En av respondenterna berättar att mammorna ibland kan visa ett visst motstånd eftersom de 

vill skydda barnet från våldet genom att inte prata om det som har hänt och de kanske tror att 

barnet inte vet vad som hänt men respondenten menar att i de allra flesta fall kan man säga 

precis som det är. Det respondenterna säger nämner även Øvereeide (2001). Han menar att 

utsatta barn behöver vuxna omkring sig som kan ta ansvar och svara på barns frågor med 

tydlig information. Barn har ett behov av att få grepp om sin situation.   

 

Respondenterna berättar att för många av barnen kan det bli första gången en vuxen sätter ord 

på det som hänt och vissa av barnen svarar med att på en gång berätta vad som hänt hemma 

och om de har sett pappa slå mamma eller om de själva varit utsatta. Vissa barn har ett stort 

behov av att prata direkt och en del sitter bara tysta och lyssnar. Respondenterna berättar att 

det är på barnens villkor, de behöver inte prata, de är inget de pressas till. Ibland har våldet 
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varit en hemlighet och det har normaliserats och inte varit något man pratat om i familjen. 

Ofta pratar socialarbetarna med mamma och barnet tillsammans för att det kan vara tryggt för 

barnet att se att de får samma information. En av respondenterna ser även det här tillfället som 

en möjlighet att fånga upp mamman och se så att hon orkar hålla ihop och har möjlighet att ge 

svar till sitt barn på rätt nivå. Något annat som alla respondenter nämner som viktigt för 

barnen i det akuta skedet är trygghet. De behöver förstå att de är trygga på det skyddade 

boendet och att pappa inte kan komma dit. Efter det kommer behoven av omsorg och rutiner 

berättar flera av dem.  

 

Det respondenterna säger kan ses med stor likhet vid Maslows behovstrappa. Maslow ansåg 

att behov kan förstås som en trappa, utan det grundläggande steget kan man inte nå nästa 

trappsteg (Fredrikson & Furmark, 2012). Längst ner på trappan ansåg han att mat, vatten och 

syre var. På nästa trappsteg kom säkerhet och trygghet och ytterligare ett trappsteg upp kom 

behov av kärlek och omsorg. För att på nästa steg kunna nå ett självförverkligande. Han 

menade att det inte gick att tillfredsställa ett behov på ett högre trappsteg utan att behoven på 

de lägre trappstegen vara tillgodosedda.  

 

En av respondenterna berättar att omsorgsbehovet kan vara extra stort när barnen är på det 

skyddade boendet: 

 

… det kan vara så att dom behöver extra mycket omsorg här, för just att det innebär en så stor 
omställning i deras liv och att det då blir viktigt med rutiner och extra mycket kärlek och 
omsorg från mamman. 

 

Detta uttalandet kan tolkas som att respondenten framförallt ser på barnet som ett objekt för 

omsorg. Inom omsorgsperspektivet finns resonemang om att barn är sårbara och beroende av 

vuxna. De vuxna och i detta fall framförallt mamman har ett ansvar för att barnets behov ska 

tillgodoses. Detta tolkningsföreträde synliggör en tydlig maktordning där de vuxna har rätt att 

tolka vad barnet behöver (Eriksson & Näsman, 2009). 

  

Mammans roll i barnets mående 

Alla respondenter nämner mamman som en viktig faktor i barnets mående, en del av dem till 

och med som den absolut viktigaste. De berättar att ibland kan man se att mamman har varit 

en skyddande faktor genom hela processen och att mamman har kunnat se sitt barns behov 

och att de har en fin anknytning. En av respondenterna säger att det är viktigt att mamman 
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orkar finnas som en trygg punkt för barnet där det har möjlighet att agera ut och kan hantera 

det barnet kommer med. En annan respondent menar att mamman kan var en friskfaktor: 

 

 … man kan se att vissa barn mår bättre än andra även om de blivit slagna själva och bevittnat 
mycket våld om mamma har kunnat skydda dom under tiden som dom har bott hemma, vissa 
barn är liksom friska trots vad de varit med om och man kan se det. 

Det respondenterna säger styrks av forskning kring barn och mödrars relation efter att ha 

upplevt våld (Katz, 2015a). Om mödrar ger stöd till barn kan det vara en avgörande faktor för 

välmåendet. I de fall där stödet är ömsesidigt har de visat sig vara mest givande. Stöd behöver 

inte innebära att man talar direkt om våldet utan kan ges på olika sätt. Samma studie visar 

också att om stödet varit frånvarande under den våldsutövande perioden tenderar det att 

fortsätta på samma sätt efter uppbrottet från våldet. Alla mödrar har inte samma 

förutsättningar att ge sina barn stöd på grund av det skick de befinner sig i (ibid). 

De flesta respondenterna påpekar att mamman många gånger inte har förmågan att ge den 

omsorg som barnet behöver. De förekommer att mamman själv befinner sig i kris och är så 

upptagen av våldet och inte ser barnens behov eller kunnat skydda dem hemma heller. En av 

respondenterna berättar att hon ibland kan se att mammans mående smittar över på barnet: 

 

Ofta finns ett samband, om mamma uppvisar tydliga traumasymptom så är det vanligt att 
barnet också gör det, har du en mamma som är väldigt fladdrig och inte riktigt har landat så är 
barnet oftast också väldigt fladdrig. 

 

En av respondenterna säger att brist på omsorg och trygghet kan leda till att barnen blir vilsna 

och får svårt att greppa situationen. En annan respondent berättar att om mamman är för 

upptagen av våldet och inte ser barnets behov kan de märka att barnet söker sig till personalen 

när de blir ledset även om mamman finns i samma rum. Det förekommer också att barnen 

uttrycker oro för att deras handlingar ska påverka deras mamma. Hon säger att barnen ibland 

ber henne att inte berätta saker för deras mamma för att hon kan bli ledsen:  

 
... det är ju inte alls bra, det blir liksom en egen överlevnadsstrategi att inte kunna ha en sån 
trygg anknytning till sin mamma. Sen också om man har bevittnat mycket våld så har man sett 
att mamman inte har kunnat skydda sig själv och på nåt vis inte kunnat skydda barnen från att 
slippa se våld eller höra våld så de påverkar ju såklart. 

 

En av respondenterna berättar att hon ofta ser att mamman kan behöva stöd för att barnet och 

mammans anknytning påverkats av våldet. Hon säger att mycket av arbetet ligger i att stötta 
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mamman i hennes omsorgsförmåga för att barnet ska kunna må bra. En annan respondent är 

inne på samma spår:  

 

För mammorna har haft fullt sjå med att värja sig för våldet och inte funnits tillgängliga när 
dom är rädda. Ingen har ju kunnat ta hand om barnet. I en normal familj, där är det ju ändå 
föräldrarna som står för tryggheten om barnen känner sig rädda eller otrygg men här har ingen 
kunnat göra för den ena är förövaren och den andra måste värja sig. 

 

Flera av respondenterna berättar här att det är vanligt med en skadad eller otrygg anknytning 

mellan mamma och barn. Devaney (2015) har i sin forskningsöversikt kommit fram till att om 

en förälders förmåga att ta hand om sitt barn inte är tillräcklig så kan anknytning dem emellan 

lida. Våldet kan även göra att föräldern inte är emotionellt tillgänglig för att se och möta 

barnets behov. Anknytningsteorins grundare anses vara John Bowlby (Hwang & Frisén, 

2012). Han menade att spädbarn redan från en tidig ålder har ett behov av att söka närhet och 

därför tvunget söker kontakt med en nära vuxen. Då spädbarnet inte har möjlighet att förflytta 

sig är de i behov av en vuxens omsorg för att överleva. Barnet använder sig av olika signaler 

såsom gråt, skratt och skrik för att försöka medla och locka till sig den vuxnes 

uppmärksamhet. Genom att de vuxna svarar på barnets signaler får barnet en bekräftelse på 

sin existens. När barnet får sina signaler bekräftade skapas en trygg anknytning till 

omsorgsgivaren men om barnet inte får gehör för sina uttryck kan barnet få en otrygg 

anknytning. Det finns olika typer av otrygg anknytning och på senare tid har den 

desorganiserade anknytningen uppmärksammats. Den typen av anknytning är förekommande 

när ett barn är rädd för en förälder eller när föräldern har ett trauma bakom sig och kanske har 

svårt att tolka sitt barns signaler. Studier som har följt upp barn med denna typ av anknytning 

har visat att det är vanligare att dessa barn senare i livet får problem med sociala kontakter 

och ett utåtagerande beteende (ibid).  

 

En av respondenterna berättar att mamman ibland inte haft något mandat i hemmet att sätta 

gränser för barnet och då blir det som att bilda en helt ny familjekonstellation när pappan inte 

längre är närvarande och mamman måste lära sig att hantera ett barn som kanske har blivit 

utåtagerande.  

 

Syskons betydelse 

Ibland när mamman inte räcker till så träder syskon in och tar ansvar berättar en av 

respondenterna: 
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 … många barn särskilt äldre syskon tar ansvar för sina småsyskon när de märker att mamman 
inte är helt tillgänglig och att det ofta varit så hemma att äldre syskon har tagit ansvar för 
yngre syskon och också ibland för mamma. 

 

Alla respondenter berättar att det är förekommande att äldre syskon har skyddat sina yngre 

syskon och att de ofta kan märka att de äldre barnen tar ansvar. En av dem säger: 

 

… i hemmet har de äldre syskonen många gånger skyddat småsyskonen om mamman har 
blivit utsatt för våld men också att de hjälper till i matsituationer eller vid nattning och tar ett 
ansvar helt enkelt, mer ett föräldraansvar som inte är bra för dem. De kanske blir lätt för 
mamman att se dom som lite äldre och inte se dom utefter den åldern dom egentligen är i utan 
dom får vara lite för vuxna. 

 

En av respondenterna berättar att dessa barn ofta bemöts med beröm och upplevs som 

väluppfostrade och duktiga som tar ansvar och att socialtjänsten ibland inte uppmärksammar 

det som att det faktiskt kan vara ett problem. En annan respondent utrycker att det inte är rätt 

gentemot dessa barn att behöva ta detta ansvar:  

 
Det tar ju från dom lite sin barndom, det ska inte barn, de får inte barn, det är dom för små för. 
Dom behöver ju någon som tryggar dom och stöttar dom och då kanske det visar sig att det 
blir svårigheter på andra plan, att skolan då blir lidande eller att man inte utvecklas så som 
man ska och har rätt till. 

 

En av respondenterna berättar att en del av barnen blir arga på sin mamma när de kommer till 

insikt i att mamman kanske inte gjort det som förväntat sig av en mamma och att de själva 

behövt ta för mycket ansvar och bära en tung börda.  

Åkerlund (2017) skriver att det förekommer att yngre syskon som positionerar sig som 

sårbara offer ofta får stöd av äldre syskon. De äldre syskonen skyddar sina yngre syskon och 

positionerar sig som omsorgsgivare. Denna position kan vara negativ för dem och göra att de 

själva blir utan stöd och skydd (ibid). På slutet av 70-talet börjades detta beteende benämnas 

som parentifiering (Landegren, 2018). Man fann att när barn upplevde stress och oro och inte 

kunna vända sig till sin förälder för stöd började de utveckla en egen strategi och tog ansvar 

både för sig själv och för de andra i familjen. Beteendet leder till en bild av ett kompetent jag 

hos barnen medan det i själva verket oftast är frågan om ett barn som saknar omsorg. Katz 

(2015b) skriver i sin studie att när barn intar en föräldraroll har det ofta lyfts som ett negativt 

beteende och att kostnaden för förlorad barndom är för stor för dessa barn. Hon själv menar 

att det är ett för enkelspårigt sätt att se på det och därför vill hon lyfta att det även kan ha 

positiva sidor för både modern och barnet.  
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Flera av respondenterna berättar att det i en del fall kan vara problematiskt med syskon ur 

andra synvinklar.  

…vissa kommer ju i en syskonskara där en har varit favoriserad och kanske fått allt som den 
behövt mer eller mindre och där någon annan är det svarta fåret och kanske är mer utsatt och 
jag tänker att det kan göra att det blir konkurrens inom syskonskaran. 

 

Vidare berättar flera av respondenterna också att det förekommer att barnen tar efter 

förövarens beteende och utsätter sina syskon för våld.  

 

Detta går i linje med forskning som också talar för att det är förekommande att barn tar efter 

förövarens beteende (Erikson m.fl., 2015). Hos framförallt pojkar har man sett en tendens att 

ta efter sin pappas våldsamma beteende i framtida relationer. Trots att dessa barn själv kan 

uppleva att våld är något skrämmande kan det leda till att de brukar våld för att det är deras 

upplevelse av vad som löser problematiska situationer. Genom sina erfarenheter kan de också 

ha med sig att livet går vidare trots våldet och inte behöver betyda att en relation upphör. Att 

barn kopierar sin förälders beteende kan också förstås genom teorin om social inlärning. 

Denna teori arbetades fram av Bandura då han bland annat studerade hur barn tog efter 

vuxnas aggressiva beteende(Lundh & Smedler, 2010). När barn har vuxna som förebilder 

förekommer det att de imiterar och försöker identifiera sig med dem. Även om barnet själv 

inte direkt tar efter beteendet kan det ändå leda till att de ser det som ett möjligt sätt att agera 

(ibid).   

  

Andra faktorer som kan påverka barnets mående 

Respondenterna berättar att det kan vara många olika faktorer som de upplever påverkar 

barnets mående men att det tar sig olika uttryck hos olika barn. En faktor som flera av dem tar 

upp är att ha upplevt våld under längre tid kan påverka barnen negativt. Respondenterna 

berättar att de inte upplever att det är avgörande om barnen blivit direkt utsatta eller bevittnat 

våld utan att det ser olika ut för olika barn. En respondent berättar att det inte alltid är det 

fysiska våldet som påverkar barnen mest utan att det psykiska våldet såsom hot och kontroll 

kan vara svårare att ta på och prata om. En annan av respondenterna menar att barn som 

bevittnat våld ibland kan må sämre:  

 

 … det är en maktlöshet i det och de allra flesta barnen tar på sig skulden själv, det är dom 
som har gjort något fel eller tänker att det är det. Så att bevittna våld kan vara ännu skadligare 
än att själv ha blivit utsatt just för att de inte kan hjälpa till. De vet man barn som sagt, jag 
kunde inte hjälpa till, jag försökte gå emellan men de går inte. 
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Det motsäger till viss del det Devaney (2015) beskriver i sin forskningsöversikt. Han menar 

att barn som utsatts direkt för våldet visar de högsta nivåerna av beteendestörningar och 

känslomässiga störningar. Erikson m.fl. (2015) skriver däremot att de kognitiva 

mekanismerna hos barn kan ha större betydelse på de negativa konsekvenserna hos barn. Hur 

barn uppfattar våldet kan påverka deras självbild mer än i vilken omfattning våldet 

förekommit. En svårighet med att upptäcka att våldet skadat barnet kan vara att symptomen 

ser så olika ut för olika barn och det behöver inte bero på graden av våld de upplevt (ibid).  

 

Frågeställning 2 – Vad anser socialarbetarna att det finns för möjligheter 

och hinder till att få stöd för barn som upplevt våld? 
I avsnittet kring den andra frågeställningen ryms svar på vilka möjligheter till stöd som finns 

på det skyddade boendet och hur möjligheten till stöd ser ut utöver det men också vilka hinder 

som kan finnas i barns möjligheter till stöd idag.  

 

Stödet på det skyddade boendet 

På det skyddade boendet erbjuder de barnen krisbearbetande samtal. En av respondenterna 

berättar att det i början framförallt handlar om att skapa en relation till barnet för att kunna ge 

dem en möjlighet att våga berätta om vad de varit med om.  

 

… det är väldigt viktigt att barnen ska få chans att berätta om vad de har upplevt, att man 
jobbar mycket med att lyfta bort skuld från barnen. Barn är ganska bra på att ta på sig skuld 
för det som hänt och jobba med känslor som uppstår och sätta ord på känslor…och också att 
våga fråga om våldet, om de har varit utsatta för våld eller bevittnat våld.  

 

I de krisbearbetande samtalen berättar personalen om konsekvenser av våldet och symptom 

som det kan medföra såsom sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, mardrömmar och 

beteendeförändringar och vad man kan göra för att motverka dessa symptom. Respondenterna 

berättar att de utgår från att alla barn ska få samma stöd men att de anpassar stödet utefter 

ålder och individ då alla barn är olika och har olika behov. En av dem säger: 

 
För vissa barn är det till större vikt för med möten och för vissa är det inte det. Man kanske 
vill prata lite eller kanske inte alls, man kanske bara vill spela spel eller göra någonting annat 
men att det är på barnens nivå. Många barn har ju inte pratat om hur det har varit hemma, de 
kanske bara förstått att såhär kanske det inte ska vara, man kanske inte ska vara rädd hemma 
men de har ändå inte vågat prata om det, de har kanske inte förstått riktigt var det är som varit 
fel. 
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En av respondenterna berättar att hon har utbildning i metoden trappan men att de inte 

använder sig av den metoden så mycket längre: 

 

Förut har vi haft mycket trappan-samtal men nu har vi mer och mer gått till det här med 
tejping, jag tänker att man inte behöver komplicera det så mycket utan det viktiga är att man 
känner att barnet får berätta sin historia, att man bekräftar dom i deras historia … vi har ju 
inga behandlingssamtal utan krisbearbetande samtal.  

 

En av respondenterna benämner att hon tror att det viktigaste för barnen är att ha en vuxen 

som är trygg och stabil att kunna träffa och ha en relation med och kunna prata om vad det är 

som har hänt. 

Det respondenterna säger kan tolkas som att de inte upplever att det är metoden som är det 

viktigaste utan att barnet har en trygg vuxen att anförtro sig åt. Att det är viktigare att barnet 

får berätta och får bekräftelse framför vilket sätt som används. Trappan som en av 

respondenterna nämner att hon förr använde sig av har utvärderats av Cater och Ekbom 

(2014). Flera av barnen berättade i denna studie att de efter behandling hade lindrigare 

symptom av psykosociala problem och lyfte möjligheterna att få tala om känslor och att förstå 

våldet. I rapporten lyfter de dock frågan om det är metoden eller den terapeutiska relationen 

och egenskaper hos barnen som faktiskt gett de positiva resultaten.  

Att det är viktigt för barnen att ha en trygg plats att få ventilera sina känslor finns stöd för i 

forskning om vad barnen själva säger har hjälpt dem efter att de upplevt våld (Fotheringham, 

Dunbar & Hensle, 2013). Vissa barn i studien menade att deras mamma har haft för mycket 

att tänka på själv och att det därför varit viktigt med en utomstående relation. Barnen 

berättade att tiden hos en terapeut hade gett dem en förståelse för vad de varit med om. 

Flera av respondenterna berättar att de använder sig av att läsa om våld tillsammans med barn 

i vissa åldrar. I böckerna de använder sig av finns berättelser om barn som upplever våld som 

barnen kan känna igen sig i. Ibland börjar barnen genast att berätta om vad de själva varit med 

om medan vissa barn blir mer tysta. Alla respondenter beskriver att det är väldigt olika kring 

om barnen vill berätta och prata om våldet eller inte. Hos vissa barn kommer det som ett 

vattenfall och andra säger ingenting, en av respondenterna tolkar det som att dessa barn kan 

leva i förnekelse:  
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… jag tänker att det beror så himla mycket på hur de har levt och vad de har för tilltro till 
vuxna. Det kan vara många barn som har berättat för trygga vuxna många gånger men 
ingenting har hänt och jag tänker att då har dom skapat sig egna strategier för att hantera det 
dom har varit med om och tänker att det är det enda dom vet så dom fortsätter att göra det.  

 

Oviljan att berätta om våldet tror denne respondent även kan bero på att de inte vill skvallra 

på pappan eller att de kanske lämnat hemmet tidigare och att mamman valt att flytta hem till 

förövaren igen och att barnet då tappar tron och kanske blir rädd för att pappan ska få veta vad 

barnet pratat om. Liknande resonemang berättar en annan av respondenterna om och hon 

tycker sig märka en större motvilja till att prata om våldet bland tonåringar: 

 

…mina tankar i det är att det mycket väl kan bero på att man varit i våldet så länge och vuxit 
upp i våldet, både att det är normaliserat och att det har varit folk som har sett, folk har hört, 
mamma har definitivt hört och sett och inte kunnat skydda, så att hoppet har krympt på nåt 
vis, varför kommer det gå den här gången och varför ska jag bli hjälpt nu liksom. 

 

Samma respondent berättar att man då får försöka finnas och möta barnet på deras nivå och 

försöka se till vad de själva uttrycker att de vill ha hjälp med. Det kan vara saker som skola 

och fritidsaktiviteter, sen får bearbetningen komma senare. Hon säger att det viktigaste är att 

visa barnen att man kan ta emot om de vill prata.  

 

Varför det är viktigt att prata 

Alla respondenter påpekar vikten av att barn får möjlighet att berätta om vad de varit med om 

men flera av dem nämner också att det är viktigt att inte pressa fram det utan att låta barn 

själv bestämma när de vill prata. En av respondenterna berättar att även de barn som verkar 

må bra kan behöva prata om det:  

 
… för barn glömmer inte bort på det sättet utan det finns kvar och att få hjälp att sätta ord på 
det som hänt gör att det blir mer ett minne, att det är något som har hänt som kan särskilja det 
från nutid. Det är jätteviktigt för deras fortsatta mående för annars kommer det ge sig uttryck 
senare. Det kanske kan verka som att barnen mår bra men det kan uppstå behov längre fram 
också. 

 

Det respondenterna säger kan tolkas som att de ser det som en nödvändig faktor för barnens 

framtida välmående att få bearbeta våldet på något sätt och att även de barn som inte uppvisar 

direkta behov kan behöva prata om det. I en studie där de tittat på långsiktiga konsekvenser av 

våld (Holmes, 2013) har de funnit att barn som utsätts för våld från spädbarnstid fram till tre 

års ålder löper risk att utveckla ett aggressivt beteendemönster senare under barndomen. Först 

när barnen kom upp i skolålder visade sig de negativa konsekvenserna av våldet. Att ge en 
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bedömning av barnets behov av stöd och hjälp direkt efter våldupplevelsen kan därför leda till 

att man missar de egentliga behoven. För dessa barn krävs tidiga ingrepp för att minska risken 

för senare aggressiva beteenden (ibid). 

 

Om stödet är tillräckligt 

Om stödet de ger till barnen på det skyddade boendet är tillräckligt har respondenterna något 

delade meningar om. Några av respondenterna menar att stödet är tillräckligt för barnen i den 

här akuta fasen och under den tiden de bor på det skyddade boendet och för vissa barn räcker 

det med detta stöd. En av respondenterna har en något annan syn på det:  

 

Jag skulle inte säga att stödet vi ger är tillräckligt, jag tror att det är jättebra krisbearbetning 
här och nu men att dom allra flesta barn kommer behöva någon som tar vid efter att dom 
flyttat härifrån… och att ibland så är det stödet som vi kan ge till barnen här och nu inte 
tillräckligt heller. 

 

En respondent berättar att många av barnen som kommer är traumatiserade och skulle behöva 

en mer traumafokuserad behandling och psykologhjälp och det är inget som de har möjlighet 

att ge på det skyddade boendet. Men att barnen blir beviljade dessa insatser från socialtjänsten 

är inte så vanligt berättar hon:  

 
…för att många anser att behovet är tillgodosett från oss här för att vi har krisbearbetande 
samtal med barnet och vi träffar mamman och det är som nåt upprätthållande och att många 
faktiskt väljer att lägga ner utredningen utan insats på grund av att dom bor här.  

 

Respondenterna berättar att stödet som de ger till barnen är något som alla barn erbjuds. Det 

är inget stöd som socialtjänsten har gett uppdrag om. En av respondenterna berättar att de inte 

får ta uppdrag från socialtjänsten på grund av att det i så fall skulle vara en insats som behöver 

godkännas av den andra vårdnadshavaren. 

 

Socialtjänsten och insatser 

En av respondenterna berättar att det är socialtjänsten som har makten vad gäller insatser till 

barnen och hon ser det som sin uppgift att förmedla barnens behov: 

 
Eftersom det öppnas en barnutredning när barnen kommer till skyddat boende så handlar det 
mycket om att man som kontaktperson medlar och påtalar det behov vi ser hos barnet och ser 
till att allt det som kommer fram i de här krisbearbetande samtalen framförs till socialtjänsten 
som har makten att ge fortsatta insatser och stöd för barnet. 
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Det respondenten säger är att hon upplever att det är handläggarna på socialtjänsten som har 

makten kring barnens möjligheter till stöd och att hon själv bara har viss möjlighet att 

påverka. Det går att tolka som att hon anser att hennes eget handlingsutrymme i detta är 

begränsat.  

 

 Handläggarna på socialtjänsten har även dem ett handlingsutrymme som kan påverkas av 

deras egen moral och värderingar (Svensson, Johnsson, & Laanemets, 2008). Även erfarenhet 

och kompetens kan spela roll i hur handlingsutrymmet används och kan påverka hur 

omfattande handlingsutrymme handläggaren har. I sitt handlingsutrymme besitter 

handläggarna en makt att besluta vad en klient behöver eller inte. Men även handläggarnas 

handlingsutrymme kan vara begränsat av organisationens ramar och riktlinjer (ibid).  

 

Flera av respondenterna berättar att det är vanligt att barnutredningarna avslutas utan insats, 

en av dem berättar hennes syn på det: 

 

…ibland avslutas utredningen med hänvisning till att familjen får det stöd som de behöver här 
vilket vi tänker är jättetokigt för vi vet aldrig hur länge familjen är placerad här och vi följer 
inte upp efter att de flyttat…så vi vill hellre vara som ett komplement till insatser från 
socialtjänsten i så fall, inte i stället för. 

Att flertalet barnutredningar avlutas utan insats har klargjorts i en kartläggning där de 

studerade 65 utredningar gällande barn som bevittnat våld (SOU 2016:19). I enbart 13 av 65 

utredningar beslutades det om insats i form av samtalsstöd trots att det i fler av utredningarna 

konstaterats behov. I vissa fall kunde avsaknaden av insats bero på tillgångsbrist av insatser 

och i vissa fall berodde det på att vårdnadshavare inte gett samtycke. Konsekvensanalys då 

insats uteblev saknades och det ifrågasätts om barnets bästa verkligen har legat till grund för 

besluten.  

Stadsdel och handläggare påverkar utgången 

Flera av respondenterna berättar att det kan skilja sig väldigt mycket i hur engagerade och 

drivna barnhandläggarna är och att de ser tydliga skillnader mellan olika stadsdelar och 

kommuner vad de har för arbetssätt och förhållningssätt. En av respondenterna utrycker att 

systemet idag inte är rättvist för barnen: 

 

… jag tycker att det är lite av ett lotteri, vilken socialtjänst du tillhör och vilken handläggare du har, 
det är inte lika för alla absolut inte. Utan det är mer såhär, du hade tur som bodde i den här kommunen 
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för den här socialtjänsten är kompetent eller den här handläggaren är det…så det är väldigt olika skulle 
jag säga och alla barn får absolut inte jämlik hjälp. 
 

En annan respondent uttrycker också att hon märker stora skillnader mellan stadsdelar och att 

familjer med liknande behov inte får samma insatser. 

 

Brist på kunskap  

Att de som utreder barn och unga på socialtjänsten inte alltid besitter kunskap om våld 

berättar flera av respondenterna om. Även här utrycker en av dem att det gäller att ha tur: 

 

… det känns så hemskt att säga men det känns lite som tur och att man blir glad och förvånad 
när de kommer någon socialsekreterare hit som har kunskap om våld och har ett bra 
bemötande gentemot barnen, det är mer i undantagsfall på något vis tyvärr. 

Att det är brist på kunskap om våld i nära relation inom socialtjänsten stödjer Ekströms studie 

(2016). Även om studien främst belyser kvinnors möjlighet till stöd efter att ha upplevt våld 

lyfter den faktumet att kompetensen hos de som bedömer kan vara avgörande om de 

våldsutsatta får stöd. Resultatet visar också att stöd inom olika kommuner kan vara väldigt 

olika och att stödet ibland inte anpassas efter den våldsutsattas behov. Ekström lyfter även det 

faktumet att barns behov utreds av socialarbetare som inte är specialister på våld och det 

behövs fler enheter som är specialiserade för att de våldsutsatta ska få adekvat stöd.  

En av respondenterna berättar att hon ibland kan uppleva att bristen på kunskap om våld kan 

innebära att handläggarna står på pappans sida:  

 
…dom kanske inte riktigt förstår det här att det faktiskt har varit våld och de pratar om 
umgänge redan under tiden de bor på skyddat boende. 

 

En av respondenterna säger att även om handläggarna inte har kunskap om våld så har de 

alltid möjlighet att använda sig av deras hjälp och kunskap och hon anser att de borde jobba 

mot gemensamma mål. Ofta har de som arbetar på det skyddade boendet bra kontakt med 

barnen och kan föra viktig information vidare men det är inte alltid det tillvaratas av 

socialtjänsten. En annan respondent säger att det kan vara förödande för barnen om 

socialsekreteraren inte har kunskap om våld och hon nämner också att socialtjänstens 

grundtanke skiljer sig mycket från hur de tänker på det skyddade boendet: 
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… för dom värnar ju om kärnfamiljen och barns rätt till båda föräldrar i absurdum medan vi 
här tänker att om en förälder är en förövare då är man inte en bra förälder för då gör man sitt 
barn rädd och man gör den andra föräldern illa, punkt.  

 

Det respondenten säger går att tolka som att hon upplever att socialtjänsten inte alltid har ett 

barnperspektiv i sitt sätt att resonera kring barnen. Det hon säger kan tolkas som att hennes 

barnperspektiv handlar om att se vad som är bäst för barnet oavsett om det innebär att det ena 

föräldern inte kommer vara delaktig i barnets liv.  

 

Socialstyrelsens råd (2012) klargör att barnets bästa ska vara avgörande vid vårdnadstvister 

och umgängesfrågor och att en förälders behov aldrig ska få gå före det. Det klargörs i 

regeringens proposition (2005/06:99) att vid bedömning ska det tas särskild hänsyn till risken 

att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Med hänsyn till det skriver 

Socialstyrelsen (2012) att om en risk finns att barnet far illa ska det väga tungt i bedömningen 

och att det är viktigt att ta i beaktande att ett barn även kan fara illa om personer i dennes 

närhet utsätts.  

 

Råden från Socialstyrelsen angående barnets bästa är att forskning och erfarenhet ska 

kombineras med barnets röst. Det innebär att barnet både ses som subjekt och objekt. 

Samtidigt som utredarna ska göra barnet delaktig ska de också göra en bedömning om det är 

lämpligt att höra barnet och hur mycket av det barnet ifråga säger som ska tas i beaktande vid 

beslut (Dahlkild Öhman, 2015). 

 

Enligt vad respondenten ovan säger går det att ställa sig frågande till om socialtjänsten alltid 

har ett barnperspektiv och tar barnets bästa i främsta rummet vid bedömningar. Att det finns 

en risk att någon i familjen utsätts för övergrepp borde alltså väga in i deras bedömningar men 

tveksamheter råder kring vad det är som faktiskt är avgörande i besluten som handläggarna 

tar.  

 

Socialtjänsten träffar inte barnen tillräckligt 

Alla respondenter uttrycker att de tycker att socialtjänsten oftast träffar barnen för lite för att 

kunna göra en bra bedömning av barnets behov. En av respondenterna berättar att det kan ta 

månader innan socialtjänsten kommer till det skyddade boendet för att träffa barnet. En annan 

respondent berättar om hennes upplevelse kring barnutredningarna: 
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…oftast har de ett utredande samtal med barnen och sen fokuserar dom på pappan eller 
mamman eller inhämtar information från oss och nöjer sig med det. Jag tänker att det tar lång 
tid att lära känna ett barn och få det att faktiskt berätta hur de mår och vad de behöver.  

 

En annan respondent upplever skillnader i när socialtjänstens bedömer när ett barn är 

tillräckligt gammalt för att prata. Hon själv anser att barn kan prata och berätta från en tidig 

ålder och att det oavsett kan finnas en mening i att träffa barnen: 

 
… och oavsett om barnet kan prata så kan man träffa barnet och kanske se den leka, bygga en 
relation till barn till barnet ändå för att se behov, det finns ju andra sätt än att rent uttryckligen 
säga att jag behöver hjälp med det här. Så jag hade önskat att socialtjänsten tog sig mer tid att 
träffa och faktiskt prata med barnen. 

 

En av respondenterna berättar att mötena mellan barn och handläggare är väldigt 

standardiserade kring hur samtalen ska gå till och hon upplever att barnen inte riktigt har 

möjlighet att komma till sin rätt. Hon berättar att barnen ofta bara säger att allt är bra när 

handläggaren frågar.  

 

I en nationell mätning som gjorts med barnhandläggare runt om i Sverige (Grefve, 2017) 

visade det sig att utredande socialsekreterare använder ca 12% av sin tid till att träffa barn och 

vårdnadshavare. Detta skulle betyda att ungefär en av åtta arbetstimmar per dag går till att 

faktiskt träffa klienterna. Av den här tiden var det endast 2 % som gick åt till att faktiskt träffa 

barnen, det betyder att ungefär tio minuter av barnhandläggarens arbetsdag vigs åt att träffa 

barnen som de utreder. Det här resultatet stärker vad respondenterna uttrycker om sin 

upplevelse av att barnhandläggarna träffar barnen för lite. Det går att ifrågasätta om de som 

utreder barnens behov verkligen kan göra ett bra arbete med tanke på att de varken träffar 

barnen tillräckligt eller har möjlighet att skapa en trygg relation till barnen där de anförtror 

sig.    

Östberg (2010) har i sin avhandling studerat bedömningar och beslut i den sociala 

barnavården och skriver om ett fall där mamman har blivit misshandlad och våldtagen av sitt 

barns pappa. Socialsekreteraren har bedömt att det inte varit aktuellt att träffa barnet för att 

barnet var i förskoleålder och därmed för litet för att tala med och för att barnet ska ha sovit 

under övergreppet. Vidare skriver Östberg att barnens icke-närvaro i de beslut och 

utredningar hon studerat kan tolkas som ett medvetet beslut hos socialsekreterarna. Barnen 

har ansetts vara för små för att tala med eller så har socialsekreterarna värnat om förtroendet 

till föräldrarna i första hand. En annan faktor som nämns är organisationens villkor och att det 
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inte finns tid till att lära känna barnen. Bristen på metoder och förhållningssätt i samtal med 

barn bidrar också till att barnens närvaro uteblir (ibid).  

Øvereeide (2001) menar att vid utredande samtal måste barn vara informerade om vad mötet 

handlar om och att det i de allra flesta fall är lämpligt att hålla minst två samtal med barnet. 

Det ger en möjlighet att följa upp det som framkommit i det första samtalet samt att det kan 

bidra till mindre stress hos barnet.  

Frånvaro av BUP och andra insatser 

En av respondenterna berättar att en insats som kan ibland ges är familjebehandling och det 

utgår från att föräldrarna tackar ja eller nej till det och att det ibland bara fortgår vid ett par 

tillfällen och sen tycker föräldern att det räcker. Hon utrycker även att hon tycker 

socialtjänstens insatser idag känns omoderna: 

 

Jag tänker att insatserna skulle behöva anpassas mer efter barnen och barnens behov och att 
det hänger ju också ihop med att jag tycker att socialtjänsten eller då barnens handläggare 
borde träffa barnen mer och ha mer samtal med barnen om deras situation och deras mående. 

 

En insats många av respondenterna nämner som hade kunnat vara värdefull för barnen är en 

kontakt hos BUP (barn och ungdomspsykiatrin). Flera av dem nämner dock att det inte ofta 

förekommer att barnen får denna insats och att det finns hinder på vägen. En av 

respondenterna säger:  

 

BUP finns inte tillgängligt för barnen förrän dom har en stabil tillvaro och de har dom inte här 
för dom vet inte vart dom ska flytta, så under tiden dom bor här så är de bara väldigt svåra fall 
som kan få komma på ett eller två samtal men annars kan dom inte gå på BUP… det skulle 
man behöva ändra, det skulle vara mycket lättare för ett barn med svårigheter att få hjälp så 
dom inte hamnar mellan stolarna. 

  

I den nationella utvärderingen av stödinsatser som Broberg m.fl. (2011) har genomfört lyfter 

de att insatser som var direkt riktade till barn som till exempel BUP har varit mest 

gynnsamma för barn som upplevt våld. De barn som fått insatser som var direkt riktade till 

dem upplevde minskad problembelastning och en bättre förmåga att kunna reglera känslor 

som ilska och rädsla. Även symptomen i vardagslivet från traumat de upplevt hade minskat. 

 

En av respondenterna berättar att vissa barn kan må jättedåligt och uttrycka självmordstankar 

men ändå inte få hjälp med en kontakt hos BUP: 
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…för att man då behöver båda vårdnadshavarnas underskrift, i vissa fall borde man kunna 
förbise det och va lite modig och agera, att det inte ska va så jäkla byråkratiskt och fyrkantigt. 
Min uppfattning är att det tar för lång tid för barnen att få hjälp hos BUP. 

 

En av respondenterna utrycker en dubbelsidighet i detta eftersom hon tänker att en trygg och 

stabil grund behövs för att barnen ska kunna ta emot hjälp men hon säger samtidigt att barnen 

inte heller skulle skadas av att få hjälp på en gång. Att vänta på att barnet ska få ett 

stadigvarande boende kan stoppa upp processen i barnets läkande. Hon säger att deras 

möjlighet att hjälpa ligger i att slussa dem vidare till BUP när familjen fått ett stadigvarande 

boende men ofta ser det inte ut så utan familjen fortsätter flytta runt bland jourboenden.  

Enligt Eriksson och Wycichowska (2010) erbjuds hjälp via barn och ungdomspsykiatrin inte i 

lika stor mån som andra insatser och denna typ av specialisthjälp ges endast i undantagsfall. 

Vad gäller barn som bor på skyddat boende får de oftast inte tillgång till barn och 

ungdomspsykiatrin och många av dem har heller inte kontakt med hälso- och sjukvården 

under sin tid på det skyddade boendet. Detta kan göra att dessa barn underdiagnostiseras och 

inte får adekvat stöd. 

I det nationella utvärderingsprogram som Broberg m.fl. (2011) tagit fram finns en insatskedja 

med fyra olika nivåer av stödinsatser för barn där den grundläggande nivån handlar om att 

barn ska få hjälp med att synliggöra deras upplevelser och den andra nivån handlar om att få 

skydd från förövaren. Enligt vad respondenterna säger får de barn som bor hos dem hjälp med 

båda dessa nivåer. Den tredje nivån innebär särskilda insatser beviljade efter utredning av 

socialtjänsten. Stöd på dessa tre nivåer har i många fall visat sig vara otillräckligt för många 

av barnen och då ska stöd på den fjärde nivån som innebär specialisthjälp i form av till 

exempel BUP sättas in (ibid). Med tanke på vad respondenterna berättar kan det tolkas som 

att stöd på nivå tre och fyra inte ges i stor utsträckning för barnen på det skyddade boendet 

och att dessa barn därmed inte får det stöd som det eventuellt är i behov av.   

Frågeställning 3 – Vad är betydelsefullt för att skapa en långsiktig positiv 

förändring för barn som upplevt våld? 

I respondenternas svar på denna frågeställning ryms både vad som är betydelsefullt för barnen 

konkret men också vad som behöver förändras i samhället och i systemet kring barnen för att 

de långsiktigt ska kunna må bra.  
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Vilka hinder finns idag och vad behöver förändras 

Respondenterna har en hel del tankar kring vad som behöver förändras för att barn ska få 

adekvat stöd. Flera av dem utrycker just att mer kunskap kring våld hos socialtjänstens 

barnhandläggare skulle bidra till bättre möjligheter för barn att få stöd. Att utredningarna 

avslutas utan insats medan barnen bor på det skyddade boendet gör att barnen oftast inte har 

någon kontakt med socialtjänsten efter att de flyttat och detta ser några av respondenterna som 

ett stort problem. De anser att det behövs följas upp med barnen då deras behov av stöd kan 

förändras efter en flytt från det skyddade boendet. Två av respondenterna berättar att de tror 

att de till viss del handlar om resurser, en av dem tänker att de också hänger ihop med 

personalomsättningen ute på stadsdelarna. Att barnen är medföljande till sina mammor och 

inte själva blir placerade på det skyddade boendet anser alla respondenter är till stor nackdel 

för barnen då det bland annat medför att de inte får skriva journaler på barnen: 

 

… att vi inte får skriva journaler på barnen kan innebära att om vi skulle bli kallade som 
vittnen i någon vårdnadsförhandling så kanske vi inte har det nedskrivet det som barnet sa för 
ett år sen, då kommer man kanske inte ihåg. 

 

En annan respondent berättar att ytterligare en nackdel är att arbetet de gör med barnen blir på 

sätt och vis osynligt eftersom inga journaler förs. Om journaler skulle skrivas skulle pappan 

som vårdnadshavare kunna begära ut dem. En av respondenterna säger att hon tycker man 

skulle kunna sekretessmarkera det för att kunna skydda barnen. Barnen kan heller inte ta del 

av det som de varit med om och som de berättat om i framtiden berättar en av respondenterna:  

 

…det är en brist, de har rätt till det. Det är många som barn som berättar väldigt mycket och 
det händer väldigt mycket och att det inte förs journal på det så att de kan se det sen när dom 
blir vuxna. 

 

Det som respondenterna berättar går av många anledningar att betrakta som problematiskt. I 

dagsläget ges barnen på det skyddade boendet en form av insats som inte beviljas av 

socialtjänsten och därmed inte är varken utredd eller beviljad. Att socialarbetarna inte får 

journalanteckna kan betraktas som en rättsosäkerhet för dessa barn och det gör det omöjligt 

för eventuella framtida utvärderingar och kontroll av stödet barnen får.  

 

Respondenterna berättar att de vid oro för barnen både vad gäller behov av fler insatser och då 

mamman brister i sin omsorg skriver orosanmälan till socialtjänsten men att de även här kan 

uppleva att det inte tas på lika stort allvar som de själva upplever att det är: 
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Dom har högre toleransnivå för barn som far illa och våran är väldigt låg, och det här att 
skriva orosanmälningar på orosanmälningar, jag tror att dom kanske lyssnar men det är sällan 
att man får gehör, att va bra då placerar vi dom på utredningshem, så är det sällan, utan det är 
när det händer något allvarligt. 

 

Flera av respondenterna utrycker att barnperspektivet hos både socialtjänsten och hos rätten 

som dömer i vårdnadsfrågor är för svagt och att barn inte blir placerade på det skyddade 

boendet är en del av det svaga barnperspektivet. En respondent säger: 

 

…jag förvånas faktiskt över hur ofta det döms till umgänge, för i många fall ser man hur det 
är rent skadligt för barnen och där är det också okunskap. 

 

När barnen bor på det skyddade boendet får de av säkerhetsskäl inte gå tillbaka till sin skola 

och detta nämner en av respondenterna som en anledning till att många barn mår dåligt och 

blir stressade. En av respondenterna berättar att en sak som sätter käppar i hjulet är att 

underskrift från vårdnadshavaren behövs för att barnen ska kunna börja en ny skola och att 

vårdnadstvisten ofta tar alldeles för lång tid:  

 
… man skulle kunna göra undantag för barn som är utsatta för våld, att man sätter in någon 
sorts block från pappan så att barnet kan börja ny skola utan att dom behöver hans samtycke 
och underskrift, så att det inte tar så lång tid.  

 

En av respondenterna berättar att många av barnen känner en stor oro för vad som ska hända 

när de flyttar från det skyddade boendet. Om vårdnadsförhandlingen och brottsmålet inte är 

klart kan barnen utrycka en stor oro över om de ska behöva träffa sin pappa och under vilka 

omständigheter. Hon säger att många av barnen även kan behöva påbörja behandling när de 

flyttar från det skyddade boendet:  

 

…här kan man börja någon form av krisbearbetning under tiden man är i kris men man 
kommer fortfarande behöva någon traumabearbetning när man inte har någon fot kvar i 
våldet… där är man ju inte än när man är här så de behöver ta vid när man kommer härifrån 
liksom och det inte alltid det är någon som tar vid då när barnenheten har avslutat och packat 
ihop. 

 

Respondenterna berättar att ett av problemen med hur det kan se ut idag är att barnen efter det 

skyddade boendet ofta flyttar till en ny kommun och att socialtjänsten där inte tar över 

barnens ärende eftersom utredningen redan avslutats och att det också då finns en risk att 

barnen faller mellan stolarna.  
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Framtiden för barnen 

Flera av respondenterna nämner att barn behöver ett stabilt boende, först när de har det kan 

allt de andra falla på plats som förskola, skola och rutiner. En respondent säger att barnen 

behöver ha någon slags framförhållning, att de vet vad som kommer hända när de vaknar 

nästa dag och att deras mamma inte ska behöva vara orolig för att pappa ska hitta dem eller 

vart nästa flytt ska gå, men hon berättar också att det tyvärr inte ser ut såhär för de flesta:  

 

…en del blir placerade på hotell med sina barn och då är det ju en väldigt enkel väg att gå 
tillbaka dit man har kommit ifrån, där de har förekommit och våld och man har blivit utsatt, 
för då vet man i alla fall att man kan lämna sitt barn på förskola och gå tillbaka till jobbet. 

 

En av respondenterna säger att tryggheten för barnen också borde finnas i rättssamhället och i 

lagarna:  

… lagarna behöver också förnyas kring barn som har bevittnat eller blivit utsatta för våld, det 
behöver bli hårdare straff kring det eller det behövs förtydligas i lagtexten att det också är ett 
brott, det tror jag skulle göra skillnad och kanske öka kompetensen bland dom som jobbar 
med det.  

 

De respondenterna säger kan tolkas som att det finns många hinder i systemet kring barn som 

upplever våld idag och att de upplever att det inte tas tillräcklig hänsyn till barnen. 

Kunskapsbristen om våld i kombination med svårigheter kring lagar och rättigheter gör att 

barnen far illa. Mycket av de som respondenterna säger tas upp i en utredning om hur man ska 

stärka barnrättsperspektivet för barn på skyddat boende (SOU 2017:112). I den utredningen 

tar de upp såväl problematiken med att inte placera barn och kunna journalföra såväl som 

svårigheterna kring skolgång och ett stabilt boende för barnen. Där presenteras förslag till 

ändringar i lagen som ska avlägsna hindren som finns idag och som till stor del 

överensstämmer med det som respondenterna säger försvårar situationen för dessa barn.  

Diskussion och slutsats 
 
Studiens syfte har varit att lyfta socialarbetarnas syn på barns behov av stöd efter att ha 

upplevt våld i nära relation. Till grund för studien låg omsorgsperspektivet och 

barnperspektivet. Genom omsorgsperspektivet har studien lyft vad socialarbetarna anser att 

barnen är i behov av för stöd och genom barnperspektivet har studien försökt belysa 

socialarbetarnas syn på vad som är det bästa för barnen. 
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Socialarbetarna lyfter att de akuta behoven hos de barn som kommer till det skyddade boendet 

är att få information om vad som hänt och vart de är och tryggheten av att veta att de är i 

säkerhet. Sen behöver de omsorg och rutiner och så småningom en möjlighet att få prata om 

vad de har upplevt. Broberg m.fl. (2011) benämner det här som de två första nivåerna av 

insatskedjans fyra nivåer och menar att detta stöd bör ges till alla barn som upplevt våld.  

 

Respondenterna tar upp vikten av stöd och omsorg från barnets mamma och att det kan vara 

en friskfaktor för barnet. Detta stöds av forskning som gjorts på mödrars och barns stöd till 

varandra efter att ha upplevt våld (Katz, 2015a). Men respondenterna tar också upp 

problematiken kring att mammans stöd kan vara frånvarande då mamman ofta själv genomgår 

en kris och inte alltid har förmågan att ge barnet den omsorg det behöver. Detta kan leda till 

att anknytningen skadas och att barnet får problem med sociala relationer. Studier som har 

följt upp barn med otrygg anknytning har visat att det finns risk att dessa barn får ett 

utåtagerande beteende och problem med sociala kontakter (Hwang & Frisén, 2012). 

 

Studien syftade också till att lyfta barns möjligheter till stöd och här berättar flertalet av 

respondenterna att det idag finns många hinder i att barn ska få det stöd de behöver. Stödet de 

kan ge på det skyddade boendet är krisbearbetande samtal som för många av barnen är ett 

tillräckligt stöd i den akuta fasen men många av barnen kan behöva mer stöd längre fram och 

i synnerhet när de flyttar från det skyddande boendet. Ett problem idag är dock att 

socialtjänsten utreder barnens behov medan de bor på det skyddade boendet och att 

utredningen då ofta avslutas utan insats eftersom behovet anses vara tillgodosett av det stöd 

de får på boendet. Det respondenterna berättar är att barnen då blir lämnade utan stöd när de 

flyttar från det skyddade boendet. Anledningar till brist på stöd anger respondenterna vara 

flera, en av dem är brist på kunskap om våld i nära relation hos handläggarna som utreder 

barnens behov. Några av respondenterna benämner det som ett lotteri och att det gäller att ha 

tur att få rätt handläggare. Flera av dem tycker sig också se stora skillnader hos olika 

stadsdelar och kommuner vad gäller både kunskap och engagemang men också tillgång på 

insatser.  

Att få särskilda insatser enligt den tredje nivån i Brobergs m.fl. (2011) insatskedja verkar 

därför vara svårt även om forskning visar att många av dessa barn skulle behöva det. Vad 

gäller den fjärde nivån i insatskedjan handlar det om specialisthjälp i form av till exempel 

BUP och även denna insats anses behövas för många barn som upplevt våld. Flera av 

respondenterna lyfter dock svårigheter med att få specialisthjälp hos BUP på grund av att de 



 42 

kräver ett stadigvarande boende vilket barnen ofta inte har på en väldigt lång tid efter att ha 

undkommit våldet. BUP kan också kräva samtycke från båda föräldrar vilket skapar problem i 

dessa fall. Flera av respondenterna säger att de tycker man borde kunna ändra på regler och 

vara mer flexibla för denna målgrupp. När barn själva har fått utrycka vad som hjälpt dem har 

just en terapeutisk relation lyfts av många som positivt och att de gett dem en möjlighet att 

förstå våldet och öppna upp för sina känslor (Fotheringham, Dunbar & Hensle, 2013; Cater & 

Ekbom, 2014). 

 

Respondenterna berättar också att de handläggare som utreder barnens behov av stöd ofta 

bara träffar barnen vid ett tillfälle och de menar att det inte möjliggör att varken veta hur 

barnen mår eller en delaktighet för barnen. Att barn inte hörs i sina utredningar är ytterligare 

ett tecken på att de inte ses som aktörer och medskapare till sin barndom. Det blir även tydligt 

att barnen här blir ett objekt för eventuell omsorg och inte delaktiga i beslut om deras liv. 

Slutligen lyfter studien också vad socialarbetarna anses behövs för långsiktiga förändringar 

för dessa barns välmående. Även här nämner de kunskap kring våld som en viktig pelare, inte 

bara hos socialtjänsten utan även hos de som dömer om vårdnad och umgänge. Vad gäller 

barnen trycker de på behoven av ett tryggt och stadigvarande boende med rutiner och en 

fungerande vardag. De lyfter dock problematiken med svårigheterna att få till detta så som 

systemet ser ut idag.  

 
Metoddiskussion  

Kvalitativa intervjuer har varit en lämplig metod för att få fram det studien efterfrågade, vilket 

var socialarbetarnas syn på barns behov av stöd efter att ha upplevt våld. Nackdelar med 

kvalitativa intervjuer kan vara att intervjuaren påverkar med sin närvaro och med val av 

följdfrågor vilket kan märkas till viss del i denna studie. I transkriberingen av intervjuerna 

blev det tydligt att vissa följdfrågor som hade kunnat ge en djupare insikt i det studien 

eftersöker ibland saknades.  

En ytterligare aspekt är att respondenter från fler skyddade boende hade kunnat ge en bredare 

kunskap och en möjlighet att jämföra olika syn på problemet, chansen att kollegor har en 

samsyn är större. En fördel med att alla arbetar på samma skyddade boende kan dock vara att 

det blir mer intressant när respondenterna har olika upplevelser trots samma förutsättningar.  
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Forskarens förförståelse i ämnet kan ha varit en tillgång och en nackdel under arbetets gång. 

Fördelen kan ha varit att det underlättat att se vilken forskning som var relevant för studien 

och att respondenternas svar kunde förstås och sättas in i ett sammanhang. Nackdelen kan 

vara att tolkandet av empirin och vad som var relevant för studien kan ha påverkats av 

förförståelsen. 

Studiens teoretiska ingångar såsom barnperspektivet och omsorgsperspektivet har varit en 

tillgång i sättet att se på studiens syfte och vad som ska eftersökas men har inte varit en lika 

stor del av analysarbetets sätt att se på empirin. Att behålla dessa som teoretiska perspektiv 

har ändå valts eftersom det var med denna ingång som studien formades. Under arbetet med 

analysen har flera andra teorier kommit till användning och ansetts vara viktiga för studien 

men har då bara använts som ett verktyg i analysarbetet.  

Generaliserbarhet 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer ger inte en lika stor möjlighet att generalisera 

resultatet som i en kvantitativ studie då omfattningen inte är av alls samma storlek. Men då 

studiens syfte har varit att beskriva socialarbetarnas synpunkter och erfarenheter ses denna 

metod ändå som mer lämplig och kan trots sin ringa omfattning på sex intervjuer ge ett 

material som analytiskt kan användas till bredare sammanhang (Kvale & Brinkman, 2014). 

Studien kan ge en ökad förståelse för vilka behov barn som upplevt våld har och vilka 

möjligheter till stöd som finns idag baserat på socialarbetarnas berättelser då mycket av det 

dem säger överensstämmer med och har stöd i forskningen som studien presenterar i 

forskningsöversikten.  

Förslag till kommande forskning 

Många frågor har väckts vid arbetet med denna studie. Framförallt har frågor väckts kring hur 

kunskapsbristen kring våld i nära relation hos de som utreder påverkar barns möjligheter till 

stöd. Hur denna brist på kunskap påverkar utredningen och beslut om barnens möjlighet till 

stöd skulle vara intressant att veta mer om. Denna studie har avgränsats till att handla om barn 

som bor på skyddat boende, det skulle vara intressant att undersöka målgruppen av barn som 

inte bor på skyddat boende för att se om deras möjligheter till stöd är annorlunda.  
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Bilaga 1 - Information och samtyckesbrev  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka barns behov av stöd efter att ha upplevt våld i nära 

relation. Detta vill studien göra ur socialarbetarnas perspektiv. En hel del forskning har gjorts 

på området men de som studien anser inte har blivit hörda är ni socialarbetare som arbetar på 

de skyddade boende och har nära kontakt med barnen efter det trauma de varit med om. 

Genom att få ta del av era kunskaper hoppas studien på att kunna belysa ytterligare ett 

perspektiv av detta komplexa problem och förhoppningsvis kunna hjälpa dessa barn till en 

bättre framtid. 

Intervjun kommer att vara ca 30 minuter och ljudet kommer att spelas in via mobiltelefon. 

Önskar du att det inte spelas in meddela gärna detta innan intervjun. Frågorna kommer att 

utgå från den medföljande intervjuguiden. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta 

din medverkan under intervjun. Även efter intervjun är genomförd kan du höra av dig om du 

önskar avlägsna delar av eller hela intervjun. Du behöver inte besvara frågor som du inte vill. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och alla namn och platser kommer att 

avidentifieras. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna studie. Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen är klar.  

Återigen tack för ditt deltagande i studien! 

Joy Rattner 07xx-xxxxxx 

 

 

Härmed samtycker jag till medverkan utifrån ovanstående villkor: 

 

Ort och datum: ___________________________________                     

 

Underskrift: ____________________________________ 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bakgrund  

Kan du berätta lite om din bakgrund, utbildning, erfarenhet etc. 

Hur arbetar ni med barn här på detta skyddade boende? 

 

Akuta behov 

När barn kommer hit till skyddat boende, hur tenderar de att må då? 

Hur kan måendet ta sig uttryck? 

Vad anser du att barn är i störst behov av när de kommit ifrån våldet? 

Upplever du att det är någon skillnad på måendet beroende på om barnen varit utsatta för 

direkt våld? 

 

Faktorer för barnets mående 

Vad tänker du kan spela roll i barnets mående? Ex ålder, kön, hur grovt våld, hur lång tid? 

Vad tänker du är viktigt för att barnen ska må bra? 

 

Familjens roll 

Hur viktigt anser du att mammans stöd och omsorg är för att barnen ska må bra? 

Hur kan det se ut kring mammans förmåga att ta hand om barnen? 

Upplever du att syskon ger stöd till varandra? 

 

Stöd och insatser 

Vad för typ av stöd ger ni till dessa barn? 

På vilket sätt hjälper detta stöd barnen? 

Tycker du att detta stöd är tillräckligt för de flesta barnen, om inte varför? 

Förekommer det att barn har insatser utanför det skyddade boendet? 

Anser du att kan vara problematiskt i systemet kring barns möjligheter till stöd idag? Isf vad? 

I vilken mån anser du att socialtjänstens utredningar kring barnen ger dem stöd? 

I vilken grad anser du att man lyssnar till vad barnen uttrycker själva gällande deras behov 

och önskemål om stöd i socialtjänstens utredningar? 

Tänker du att något borde förändras för att barn ska få adekvat stöd? Isf vad? 

Upplever du att barn har olika behov av stöd beroende på om de varit utsatta direkt för våldet? 
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Kan det vara svårt att få barn att prata om vad de varit med om? Isf hur gör ni för att få dem 

att berätta? 

 

Förändring 
 
Tänker du att det är viktigt för barn att få bearbeta våldet? Isf varför? 

Vad tänker du kan hjälpa barn som upplevt våld till en positiv förändring?  

Vill du tillägga något? 
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