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Studiens syfte har varit att undersöka vilka upplevelser professionella erhåller i arbetet 

med våldsutsatta barn. Samt hur man som professionell kan utveckla sin kunskap för att 

nå fler våldsutsatta barn. Den metodologiska utgångspunkten i studien har varit 

hermeneutisk och kvalitativ. Intervjuerna har varit semistrukturerade med sammanlagt 

fyra professionella som arbetar med våldsutsatta barn. I studien har vi utgått från 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt fenomenologi. Resultatet påvisar att 

det finns vissa svårigheter i arbetet med våldsutsatta barn, både svårigheter i själva arbetet 

samt känslomässiga och personliga svårigheter hos de professionella. Resultatet visar 

även att personal genom samarbete försöker nå ut till fler våldsutsatta barn, samt att de 

använder sig av diverse utbildningar för att utöka sin kompetens. Slutsatsen av studien 

påvisar att det finns både svårigheter i arbetet samt personliga svårigheter hos 

professionella. Struktur och bra kommunikation är viktiga delar för att klara av arbetet. 

Kompetensutveckling är något som ständigt sker i verksamheterna. 

 

 

Tack 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Inger Axelsson som genom hela processens 

diskuterat kring våra förslag och frågor, stöttat oss samt gett  en pedagogisk handledning. 

Genom att lyssna på våra förslag och tankar har hon kunnat vägleda oss på ett pedagogiskt 

och professionellt sätt för att ge oss de bästa förutsättningarna att genomföra denna studie. 

 

Vi vill också tacka de medverkande i studien som bidragit med deras professionella 

kunskap  i studien genom att ställa upp på våra intervjuer, utan er hade studien inte varit 

möjlig att genomföra. 
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1 Inledning 
Vår B-uppsats handlade om hur barn påverkas av våld i hemmet och vad det finns för 

riskfaktorer. Vi har valt att utveckla detta genom att kolla på hur professioner upplever 

sitt arbete med våldsutsatta barn samt vad de ser för möjligheter att utveckla det. Det 

uppskattas handla om 150.000 - 200.000 barn i Sverige som har upplevt våld i hemmet 

varav hälften upplever det ofta enligt SCB:s befolkningsstatistik 2012. Barn som växer 

upp i ett hushåll där våld förekommer bevittnar inte bara våldet, de upplever det även med 

sina sinnen. Det kan vara att de hör våldet eller ser skadorna efteråt som t.ex. söndriga 

möbler eller blåmärken på den andra föräldern. Detta gör att barnet indirekt blir ett 

brottsoffer trots att de kanske inte själv utsatts fysiskt för våldet (Fenzel, 2014). Under 

2017 skedde omkring 23 600 misshandelsbrott mot barn mellan 0-17 år visar statistik från 

brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det är svårt att veta det exakta antalet då våldet sällan 

anmäls när det gäller små barn. Dock har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0-

17 år) ökat sedan 2008 med 37% (6440 brott). Brotten anmäls i hög grad av professioner 

som t.ex. förskola och skola, detta märks då fler anmälningar görs under skolterminerna 

än under sommaren (BRÅ, 2018). 

 

Antalet polisanmälda fall av barnmisshandel ökade drastiskt under det tidiga 1990-talet, 

anledningen till detta ansågs vara en större anmälningsbenägenhet än tidigare. 

Barnmisshandel kan leda till både fysiska och psykiska besvär, på både kort och lång sikt. 

Sverige var det första landet i världen att förbjuda barnaga, detta var år 1979. Sedan dess 

har det införts en skyldighet samt uppmaning för att göra en anmälan till socialtjänsten 

om ett barn misstänks fara illa. Skyldigheten att anmäla återkommer i ett flertal olika 

lagar, exempelvis tandvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Trots 

ökningen av antal anmälda fall av barnmisshandel finns det ännu ett stort mörkertal, en 

förklaring till detta kan vara att småbarn inte själva har möjlighet anmäla samt att det är 

svårt att se brott som sker inom familjen utifrån (Shannon, 2011).  

 

Mellan år 2005-2009 skedde ett ökat antal anmälningar, detta tros bero på att personal 

inom förskola, skola och socialtjänst förändrat sin anmälningsbenägenhet och då anmälde 

i större utsträckning än tidigare. Den större delen av ökningen har skett inom skola och 

förskola. Dessa anmälningar sker dock väldigt sällan direkt till polisen utan det sker 

snarare indirekt till polisen då det först går genom socialtjänst. De gånger en anmälan till 

socialtjänst sker är det oftast då barnet själv uttryckt att denne blivit utsatt för våld. Det 

kan även handla om ett syskon eller en föräldern som berättar om våldet (Shannon, 2011). 

 

De barn som utsatts för misshandel har ofta kommit från en familj med sämre 

socioekonomiska förutsättningar. Många av de föräldrar som utsatt sina barn för våld har 

ekonomiskt bistånd och sådana som enbart har grundskoleutbildning. En annan tydlig 

riskfaktor är om en förälder använder våld för att läsa konflikter. Brotten sker även inom 

familjer med föräldrar som är höginkomsttagare, men inte i lika stor utsträckning 

(Shannon, 2011. Fenzel, 2014).  

 

Barnmisshandel är ofta något som sker ett upprepat antal gånger, det är väldigt sällan det 

våld som anmälts som endast skett en gång. År 2005-2009 stod upprepat våld för 60 

procent, men denna siffran kan vara något underskattad. Det är även ofta mer än en 

familjemedlem som blivit utsatt för våld, här handlar det om samma procent som tidigare, 

alltså 60. Det kan handla om fler brott än misshandel, exempelvis olaga hot och 

sexualbrott (Shannon, 2011).  
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Socialpedagogiken syftar till att vi blir till i möten med andra, det är ett ständigt lärande 

och utvecklande av identiteten (Cederlund & Berglund, 2014). Ur ett socialpedagogiskt 

perspektiv känns detta viktigt och avgörande för vårt framtida arbete eftersom att vi 

ständigt utveckla vår yrkesidentitet. Vi ser det som en mycket stor fördel att veta hur 

arbetet ska läggas upp för att kunna arbeta för att nå ut till de barn som upplever våld i 

hemmet och ingår i mörkertalet. Det är viktigt att dessa barn och ungdomar får den hjälp 

som de behöver samt att de kommer ur den destruktiva miljön som de växer upp i. Det 

finns ett intresse från bådas sida att arbeta med barn i framtiden, därför finner vi detta 

extra intressant och betydelsefullt. Samt att det är intressant att se hur vi kan utveckla de 

metoder som finns idag för att nå ut till de barn och ungdomar som upplever våld i 

hemmet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa professionellas erfarenheter och upplevelser av arbetet 

med våldsutsatta barn samt hur kunskap och metoder kan utvecklas inom området. För 

att undersöka detta har vi utformat följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever de professionella sitt arbete med våldsutsatta barn? 

- På vilket sätt kan de professionella utveckla kunskap och metoder för att nå fler 

barn som är utsatta för våld? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Våld: Aggressionshandling där en eller flera tillfogar en person fysiskt eller psykiskt 

trauma. Kan utspela sig på följande sätt  fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, 

materiellt våld, latent våld, försummelse (Mattson, 2011). 

 

Barn: Med ordet barn menar vi personer i åldrarna 0-18 år. 

 

Professionella: Yrke vars status bygger på formell utbildning (nationalencyklopedin). I 

den här studien innebär det en individ som har högskoleutbildning för att kunna arbeta 

med människor i utsatta livssituationer. 

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden beskriver vi hur synen på våld i hemmet har sett ut genom historien och hur 

lagarna ser ut idag. 

 

2.1 Historiskt perspektiv 

I en artikel som diskuterar historisk utveckling av sociala attityder och 

samhällsvetenskaplig forskning kring familjevåld beskrivs det att under 1800-talet och 

tidigt 1900-tal utvecklades de rättsliga lagar och regler gällande sexuella övergrepp och 

det gjorde det svårare för barn att vittna i domstol kring detta. Detta eftersom att barn 

ansågs ha en benägenhet att hitta på saker som hänt och tillföra sådant som enbart deras 

fantasi skapat. Barn ansågs alltså allt för opålitliga för att ha möjlighet att vittna (Bala, 

2008). 

 

På sent 1890-tal beskrev Sigmund Freud det som att kvinnors erfarenheter av sexuella 

övergrepp enbart var fantasier som kvinnorna misstagit för verklighet. Doktorer och 

psykiatriker tog efter detta och kvinnors upplevelser och erfarenheter ansågs vara 
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opålitliga. Få anmälningar av barnmisshandel och partnervåld rapporterades dessa år och 

familjevåld ansågs därför vara väldigt sällsynt (Bala, 2008). 

 

Fram till 1960-talet ignorerades barnmisshandel och familjevåld av rättssystemet, 

yrkeshälsopersonal och samhällsvetenskapliga forskare. Det var nästintill omöjligt att 

som kvinna få sin egen man anmäld för våldtäkt, trots eventuell separation. Detta på grund 

av den attityd som fanns från polisen och rättsväsendets håll. Enligt dessa ansågs 

partnervåld vara en privatsak och det skulle inte ske någon åtgärd om det våldet inte 

orsakade dödsfall eller allvarlig skada. Mannen ansågs vara hushållets chef och hade 

tillåtelse att använda våld med rimlig styrka om det var så att frun hade ett beteende som 

kunde anses vara olydigt. Under denna tiden fanns det väldigt få sociala tjänster som 

erbjöd stöd till de kvinnor som utsatts för våld och ville lämna sin våldsamma man (Bala, 

2008). 

   

Under 1960- och 1970-talet växte medvetenheten om historiska underrapporteringar av 

familjevåld. Detta ledde till att ett nytt socialt stöd utvecklades gradvis. Barnläkare 

började inse att de barn med oförklarliga frakturer behövde ytterligare undersökning och 

det behövdes undersökas om frakturerna var orsakade av en förälder. År 1960 utformades 

en rapporteringslag som innebar att det var obligatoriskt att rapporter barnmisshandel. 

Den ökade medvetenheten och de sociala förändringar som skedde under denna perioden 

berodde mycket på den feministiska rörelsen. Kvinnor som blivit utsatta för partnervåld 

eller barnmisshandel steg fram och avslöjade sina förövare och krävde ett rimligt 

samhälleligt svar. 1970 startades de allra första härbärgen som var till för att skydda 

våldsutsatta kvinnor. Trots den ökade medvetenheten kring familjevåld kan denna tid ses 

som en ålder av förnekelse. Ofta avfärdades fortfarande familjevåld hos rättsväsendet och 

polis (Bala, 2008). 

  

I början av 1980-talet började en reformprocess i många jurisdiktioner vilket resulterade 

i att rättssystemet långsamt blev mer mottagliga för kvinnor och barn som utsatts för 

familjevåld. Förändringen av lagen var avsedd att göra det enklare för ett fall av 

familjevåld att leda till åtal samt att erbjuda bättre skydd till våldsoffer. Exempelvis 

genom att ställa färre frågor kring tidigare sexuella relationer och göra sexuella övergrepp 

mot sin fru ett brott. Det utformades även reformer för att göra det lättare för barn att 

vittna. Barn erbjöds vittna på annan plats än förövaren för att förhindra att förövaren 

skulle ha möjlighet att skrämma barnet till tystnad (Bala, 2008). 

  

I de flesta industrialiserade länder skedde samma förändring gällande socialt stöd, lagar 

och professionella attityder. Detta resulterade i en väsentlig ökning av rapportering av 

familjevåld till polis och barnomsorgsmyndigheter. Även fler fall kom till domstol. 

Kliniker och forskare lärde sig allt mer om sexuella övergrepp mot barn och man lärde 

sig att barn ofta var ovilliga att prata om de övergrepp som skett inom familjen. Barn 

ansågs inte längre opålitliga. Det rapporterades att barn inte hittar på övergrepp, utan att 

deras vittne är endast osant om en vuxen har påverkat barnet till att framföra ett ogrundat 

påstående. Detta innebar att nästan alla upplysningar kring barnmisshandel är sanna, men 

att de inte alltid rapporterar exakt det de varit med om. Denna inställningen ledde dock 

till att myndigheter ställde allt för ledande frågor till barn vilket resulterade i att barn som 

inte utsatts för övergrepp eller misshandel började tro att de blivit det (Bala, 2008). 

 

 

 

 



  
 

4 

2.2 Lagstifting  

Föräldrabalkens (1949:381) 6 kapitel 1 § är formulerad: Barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart 

och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.  

Denna lagen syftar inte bara till att barnet ska bli tillfredsställt materiellt sett. Utan den 

nämner även att barnet har rätt till trygghet och en god uppfostran, vilket syftar till det 

psykiska. Barnet ska alltså tillfredsställas både materiellt och psykiskt. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kapitel 1§ är formulerad: “Följande myndigheter och 

yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: myndighet vars verksamhet berör 

barn och unga.. 

Detta är den anmälningsskyldighet som myndigheter har, även kallat orosanmälan. 

 

Socialtjänstlagens (2001:453) 5 kapitel 11 § är formulerad: Till socialnämndens uppgifter 

hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

Lagen lägger tyngd på att socialnämnden har ett ansvar för att stötta de som utsatts för 

våld, samt dennes närstående. 

 

3 Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer vi att gå igenom vad tidigare forskning säger om hur våldet 

påverkar barnen både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi kommer även se över arbetet på 

organisationsnivå. 

 

3.1 Konsekvenser av våld 

I texten är de väldigt tydliga med att det är svårt att säga exakt hur ett barn påverkas då 

det beror på vad för typ av våld de utsatts för, ålder på barnet när det började samt miljön 

runt omkring. Om ett barn utsätts kontinuerligt en längre tid så är sannolikheten stor att 

detta barn kommer få problem senare i livet både socialt och i relationer (Trickett mfl, 

2011). 

 

3.2 Fysiska och sociala konsekvenser 

Ser vi till skolan så är de barn som utsatts eller bevittnat våld ofta i behov av extra stöd i 

skolan. Det finns en risk att barnen får dåliga skolresultat och har ökad frånvaro, eller 

väljer att inte gå färdigt skolan (Gilbert m.fl., 2009). Det fysiska besvär som våld i 

hemmet kan orsaka är försenad språkutveckling, utvecklingsförsening och lättare 

neurologiska symptom vilket också påverkar hur det går för barnet i skolan (Kjellgren, 

2015). Något som kan konstateras är att barn som bevittnar eller utsätts för våld under sin 

barndom har anpassningssvårigheter senare under sin tonårstid (Trickett m.fl, 2011).  

 

Det finns också en ökad risk att barnet blir mer aggressivt, utåtagerande och använder sig 

av våld. Genom att bevittna eller utsättas för våld kan de lära sig att använda våld som ett 

verktyg att hantera konflikter senare i livet. Barn som växer upp i hem där våld används 

som ett redskap för att lösa konflikter mellan föräldrarna, löper större risk för att barnet 

själv ska utsättas för våld i hemmet. Att växa upp med våld i hemmet ökar risken  att 

barnet senare i livet har svårt med relationer eller ingå i relationer där våld förekommer. 

Det är dubbelt så stor risk att barnet använder våld i sin parrelation om de bevittnat det 

under sin uppväxt jämfört med om de inte gjort det (Frenzel, 2014. Gover, Kaukinen & 

Fox, 2008). 
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Andra fysiska konsekvenser som barn kan få är svårigheter att sova, dålig matlust, migrän 

och oro och ångest. Barnet har en ökad risk att utveckla ett normbrytande eller 

problembeteende, där de själva använder sig av våld eller utför kriminella handlingar 

(Kjellgren, 2015). Ett barn som varit utsatt för våld eller bevittnat våld mellan föräldrar 

har en större risk att uppleva psykisk misshandel än ett barn som inte upplevt våld i 

hemmet (Gover, Kaukinen & Fox 2008). 

 

3.3 Psykiska besvär 

På längre sikt kan barnet utveckla psykiska besvär, det kan handla om att barnet blir 

självmordsbenägen, samt olika typer av missbruk. Barn som utsatts för den fysiska typen 

av misshandel upplevs ha en ökad risk att drabbas av psykiska ohälsa, såsom depression 

och ångest. De psykiska konsekvenser barnet kan få av att ha upplevt våld i hemmet är 

olika typer av psykisk ohälsa, bland annat depression, posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD), samt sämre social förmåga, självskadebeteende och en risk att börja med tobak, 

alkohol eller droger (Kjellgren, 2015). I Australien så har man upptäckt att de ungdomar 

som söker hjälp för alkohol och droger hade upplevt trauma och flera kunde 

diagnostiseras med PTSD. Mer än 50 % av de som medverkade i studien hade varit utsatt 

eller bevittnat våld i hemmet som barn (Kelly m.fl, 2016). Det finns också en ökad 

suicidrisk för de barn som upplevt eller bevittnat våld (Gilbert m.fl. 2009). Barn som 

upplevt våld både i och utanför hemmet diagnostiseras oftare med posttraumatiskt 

stressyndrom än de barn som inte upplevt våld alls (Hultmann & Broberg, 2016).  

 

Ett så tidigt ingripande i en sådan relation är det bästa möjliga för barnet. Det har visat 

sig att de föräldrar som utsatt sina barn för våld ofta har bristande föräldrafärdigheter, en 

viktig insats är alltså att föräldrarna får rätt verktyg för att kunna uppfostra sitt barn. Det 

är även viktigt att barnen får behandling inriktad på trauma och minska stress (Trickett 

mfl, 2011). 

 

3.4 Beslutsfattande av socialarbetare inom barnrättsorganisationer 

Beslutsfattande inom barnrättsorganisationer beskrivs som ett arbete med stora 

svårigheter. Det beskrivs även som utmanande och med en risk för viss osäkerhet kring 

besluten. Beslut kan ofta göras utan tillräcklig, pålitlig eller motstridig information, det 

kan därför vara svårt att ta ett rättvist beslut när det finns en sådan osäkerhet att grunda 

ett beslut på. Dessa beslut tas även i stressfulla eller pressade situationer inom en 

organisation eller i en politisk kontext. Oavsett den osäkerhet som kan uppstå måste 

socialarbetaren ta ett beslut. Denne måste besluta om barnet befinner sig i en säker 

situation, måste föras bort från sitt hem eller om familjen ska förses med extra stöd för att 

det ska främja en positiv förändring hos barnet. Dessa beslut kan dramatiskt förändra livet 

för barnet och dess familj (Stokes & Schmidt, 2012). 

 

Beslutsfattande är komplext och socialarbetare influeras av faktorer från ett flertal olika 

källor. Det har visat sig att socialarbetare i högre grad använder sig av evidensbaserad 

kunskap för att fatta beslut kring risknivå och insats, men står i motsats till beslut som 

handlar om att utveckla en relation till klienten. Evidensbaserad kunskap styr inte saker 

så som tid spenderad med familj och vikten i hembesök, det påverkar socialarbetare själva 

(Stokes & Schmidt, 2012). 
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3.5 Arbetet med våld 

I den utvärdering Mattson (2011) utförde skrivs det att på den berörda verksamheten fanns 

det struktur för hur personalen skulle verka för att samarbeta och organisera 

verksamheten. Det fanns även utrymme för personalen att utveckla sin kunskap och sitt 

arbete. Detta genom att ha exempelvis morgonmöten där de fördelade arbetet och gick 

genom kartläggningar i arbetet. Mattson menar att dessa möten tillför personalen en 

gemensam syn och kunskap i arbetssättet. Hon benämner även vikten i handledning, 

vilket den utvärderade arbetsplatsen hade en heldag varje månad. Dessa möten och 

handledning syftar till att stärka utvecklingen av arbetssättet och gruppen.  

 

Mattson (2011) beskriver att den berörda arbetsgruppen utvecklades under arbetets gång. 

Hon gör en jämförelse för hur verksamheten såg ut i början av observationerna och hur 

den såg ut i slutet. Det som sågs som förändrat var kartläggningen, och Mattson menar 

att kartläggning var en mycket central del av arbetet i ett tidigt stadie av verksamheten 

och att detta förändrats under tiden. I slutet av studiens gång släpptes fokuset på 

kartläggning och personalen på verksamheten lade istället vikt vid om, hur och när de 

skulle avsluta ärenden. Verksamheten som gjorts en utvärdering på var under medverkan 

i ett uppbyggnadsskede och utveckling sker ständigt och personal provar sig ständigt fram 

efter den bästa lösningen.  

 

Mattson (2011) skriver att våldsbrott och våld i nära relation är komplext. Det finns en 

bred betydelse för vad våld kan innebära och det kan handla om sexuellt, psykiskt, 

materiellt, latent och fysiskt våld. För att förstå det komplexa våldet behöver personalen 

ha en förmåga att inte bara se våldet som något fixerat mellan två enskilda parter, och inte 

heller se att våldet enbart handlar om mannens våld mot kvinnan. Den personalgrupp som 

observeras i studien tar avstånd från ett feministiskt perspektiv och personalen menar att 

våldet sker inte bara från en man till en kvinna, och menar att våldet är mer komplext än 

så. De som är våldsutövande har ofta själva erfarenheter av att bli utsatta för våld. Detta 

medan en i personalgruppen uttalat sig om att våldet från en kvinna till en man inte ser 

likadant ut som när mannen utsätter kvinnan för våld, mannens våld mot kvinnan är 

istället något som handlar om maktrelation. 

 

Ett exempel på hur arbetsgrupper gör bedömningar visar att bedömningen av fallet beror 

på synen på våldet personalen har. I exemplet tas det upp hur en man systematiskt utövar 

våld mot sin fru, och att barnet påverkas negativt av detta. Personalgruppen hade delade 

meningar kring vad för insats som skulle sättas in. En av de menade att familjebehandling 

i form av samtal var ett bra alternativ, medan någon annan menade att våldet var för 

omfattande för denna typen av behandling och att skydd och säkerhet måste prioriteras. 

Det visade sig finnas en viss skillnad mellan kvinnorna och männen i arbetsgruppen. 

Kvinnorna ville i högre grad först identifiera och förstå våldet medan männen först ville 

identifiera möjligheten med att arbeta med parrelationen. Personalen betonar vikten av att 

arbeta med ett öppet synsätt utan att döma någon (Mattson, 2011). 

 

Att prata om våldet och att närma sig samtalsämnet är något som upplevs vara svårt för 

personalen skriver Mattson (2011). Det beskrivs att det finns en ambition att fokusera på 

våldet men att gemensamt för arbetsgruppen finns en tendens till att gömma undan våldet 

och att inte prata om det. Brist på kunskap om våld hos handledare beskrivs som en 

tyngdpunkt i det hela. Våld anses vara något som är svårt att arbeta med och gruppen har 

särskilda svårigheter för att prata om vad som definieras som våld och hur detta ska 

hanteras. 
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4 Teoretiska utgångspunker 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för vår valda teoretiska utgångspunkt 

fenomenologin. Detta utifrån Husserl (2002) och Allwood (2017). 

 

4.1 Fenomenologi 

 Edmund Husserl var en tysk filosof på slutet av 1800-talet och räknas som 

fenomenologins fader. Husserl ville utveckla en ny metod för att nå kunskap och använde 

sig av tvivlet som verktyg. Fenomenologi har sin utgångspunkt i förståelse, och att förstå 

fenomen. Med fenomen menas sådant som vi upplever. För att få den fulla förståelsen 

ska vi inte använda oss av våra tveksamma antaganden som utgångspunkt när vi 

analyserar och beskriver våra upplevelser. Detta är uppdelat i tre olika nivåer; 

fenomenologisk reduktion, transcendental reduktion och eidetisk reduktion (Allwood, 

2017). 

 

Fenomenologisk reduktion innebär att vi i vårt vardagsliv förhåller oss till den så kallade 

“naturliga attityden”. Denna attityd gör att våra antagande blir färgade, vi ser alltså inte 

fenomenen i dess rena form. Det är denna attityd som vi ska bli av med, alltså våra 

tveksamma antaganden så att vi kan se fenomenen i dess verkliga form. Tar vi bort dessa 

tveksamma antaganden från en upplevelse så har vi det verkliga fenomenet, upplevelsen 

som den uppenbarat sig för oss. Den fenomenologiska reduktionen bortser från orsaken 

till upplevelse och fokuserar på själva fenomenet. Detta bidrar till att vi kan komma på 

sådant som vi tar för givet omedvetet (Allwood, 2017). 

 

Transcendental reduktion handlar om att ta bort antagandet och endast har kvar jaget som 

är förknippad med den enskilda upplevelsen. Det transcendentala jaget är en komponent 

i mänskligt upplevande. Ens jag är alltså det som alla upplevelser är kopplade till. 

Upplevelser kan vara förnimmelser, minnen och en förväntning så kallad aktkvaliteér. I 

den transcendentala reduktionen är det dessa aktkvaliteérna som vi vill förstå, vad det 

innebär att förnimma jämfört med att minnas (Allwood, 2017).  

 

Eidetisk reduktion handlar om att hitta de egenskaper som är nödvändiga för att bilda ett 

visst fenomen. Här ska vi bortse från de tillfälliga nödvändigheterna, kvar finns de 

nödvändiga egenskaperna som skiljer en typ av fenomen från ett annat. För att få reda på 

vilka egenskaper som är nödvändiga utför vi en föreställningsvariation, det innebär att vi 

ser vad som är nödvändigt för fenomenets identitet. Ett exempel kan vara en ek, för att 

det ska vara en ek så måste den ha en stam upp ur marken, föreställer vi oss en ek utan en 

stam ur marken så inser vi att detta inte kan vara en upplevelse av en ek (Allwood, 2017). 

 

Ens upplevelser och medvetandet är alltid riktat mot något och upplevelserna inkluderar 

alltid ett objekt, det handlar om något. Enligt Husserl har medvetandet en intentionalitet, 

vilket handlar om att upplevelser är upplevelser av något och dess grundstruktur. Ett annat 

viktigt begrepp är livsvärlden. Livsvärlden är vår värld som vi upplever, den är alltså 

uppbyggd av fenomen. Varje individ har sin unika livsvärld och det är här vi upplever vår 

mänskliga existens. Fenomenologisk grund är förståelse och det är just detta som teorin 

går ut på, att förstå människors livsvärldar (Allwood, 2017). 

 

En efterträdare i början av 1930-talet vid namn Maurice Merleau-Ponty beskrev hur vi 

samlar in information genom våra sinnen till exempel synen, hörseln och lukt, och det är 

ur dessa upplevelser vi kan fånga och beskriva världen. Merleau-Ponty placerar 
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människan i tid och rum och försöker fånga människors upplevelser utan att filtrera 

genom psykologiska orsaker och sociologins sociala förklaringar. Hans utgångspunkt är 

bland annat Husserls begrepp livsvärldar, när han skapar sin fenomenologiska teori om 

mänskligt vara. Det är i livsvärlden som människan bildas och utvecklas. Det är just detta 

som är fenomenologins inspiration, att i upplevernas kvalité, livsvärldarna och det 

otolkade material finna kunskap. När vi träder in i livsvärlden är det inte de enskilda 

uppfattningarna, individens föreställning eller något konkret vi ser. Vi befinner oss mer i 

en upplevelsevärld som är strukturerad och placerad i tid och rum. Det är alltså vår kropp 

som är den centrala platsen, härifrån utgår vi ifrån våra sinnen och kropp för att kunna 

relatera och uppfatta världen (Johansson, 2012). 

 
4.1.1 Begreppet upplevelse  

Husserl (2002) menar att begreppet upplevelse inom fenomenologin kan likställas med 

begreppet medvetandeinnehåll. Upplevelse innefattar perception, fantasi, 

bildföreställningar och olika typer av känslor exempelvis glädje, smärta, oro och tvivel 

som sker i vårt medvetande.  

 

Husserl (2002) menar vidare att begreppet upplevelse inom fenomenologin inte stämmer 

överens med det begrepp som används i vardagen. Påstår någon att denne har upplevt en 

sak, är detta ofta endast något ytligt. Upplevelsebegreppet inom fenomenologin innehåller 

inte samma förlopp som det vardagliga begreppet gör. Det vardagliga begreppet 

upplevelse består av perception, bedömningar med mera. Det ytliga begreppet snarare 

borde omformuleras till innehåll, då det ofta handlar om just det.  

 

 
4.1.2 Tillämpning i studien 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv så får vi fram hur de professionella känner och tänker 

kring sitt arbete med barnen. Genom det arbetet är det också viktigt att tänka och försöka 

förstå barnen. När den professionella möter dessa barn som upplevt våld i hemmet så 

utvecklar de en kunskap och få erfarenheter. De lär sig hur de ska bemöta barnen, få 

barnen att känna sig trygga och hjälpa dem så gott de kan. Det är viktigt att i arbetet 

försöka förstå barnen och se till deras behov. När det gäller behandling så får man gå efter 

de riktlinjer som finns inom organisationen men också att se till barnet och fråga sig vad 

som kan passa barnet bäst. 

 

Genom studien når vi de professionellas erfarenheter och kunskap kring ämnet. Vi får 

fram hur de upplever arbetet med barn som bevittnar eller/och utsätts för våld i hemmet 

samt hur de resonerar kring sin kunskap inom det valda ämnet. Vi får också fram hur de 

utvecklar sin kunskap och hur den kan användas i framtida arbete. Vid intervjuerna 

använder vi oss av öppna frågor just för att få fram den professionelles tankar, känslor 

och erfarenheter. 

 

Den kritik som fenomenologin har fått är främst att det inte finns en koppling till 

samhällsnivån. Samhället nämns som “omgivning” men det är inte djupgående nog för 

att kunna analysera mellan individ och samhälle. Genom att använda Bronfenbrenners 

teori utvecklingsekologiska modell kan vi komplettera bland annat samhällsperspektivet 

och få en bredare utgångspunkt vid diskussionen.  
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5 Metod 
I det kommande avsnittet beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för studien utifrån 

litteraturen Kvale och Brinkmann (2017), Thurén (2007) och Bryman (2011). Dessa 

utgångspunkter är hermeneutik och kvalitativ utgångspunkt. 

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 
5.1.1 Hermeneutik 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i studien är hermeneutik. Hermeneutiken är en 

tolkningslära och utgångspunkten är att förstå fenomen och inte endast begripa dem, 

antingen enskilt, i grupp eller i samhället. Genom detta perspektiv skapar vi kunskap 

genom förståelse av en annan människa, vi kan sätta oss in i deras situation och förstå 

deras känslor, tankar och upplevelser, empati. Det som är avgörande är den koppling 

mellan hur texten skapas utifrån teori samt förståelse av texten utifrån oss som författare. 

Det finns ingen sanning inom hermeneutiken eftersom det handlar om förståelse av 

tankar, känslor och upplevelser. Eftersom vi alla är olika så tolkar vi också olika (Bryman, 

2011. Thurén, 2007).  

 

Valet av en hermeneutisk utgångspunkt grundar sig i vår studies syfte. Vi eftersökte 

upplevelser och erfarenheter hos professionella i arbetet med våldsutsatta barn, samt 

vilken kompetens de ansåg vara viktig i arbetet med våldsutsatta barn. Bryman (2011) 

skriver att med en hermeneutisk utgångspunkt ligger fokuset på att försöka få 

intervjupersonens perspektiv. 

 
5.1.2 Kvalitativ utgångspunkt  

Studien skrivs med en kvalitativ utgångspunkt. En studie med kvalitativ ansats ger ofta 

större fokus på ord snarare än siffror (Bryman, 2011). Bryman  skriver att den 

huvudsakliga fokusen en kvalitativ forskare har är att det finns intresse för att få 

intervjupersonens uppfattning, detta är alltså utgångspunkten. I kvalitativa intervjuer 

finns det en möjlighet att komma intervjupersonen nära för att kunna uppta deras 

perspektiv. Jämfört med kvantitativ forskning anses kvalitativ forskning vara mer öppen 

(ibid.). Denna forskningsmetod lämpar sig för vår studie på grund av sättet vi lägger vikt 

på ord snarare än siffror. Vi har eftersträvat att komma intervjupersonen nära och få ta 

del av dess upplevelser. 

 
5.1.3 Kvalitetskriterier 

Inom forskning förekommer det ett antal kvalitetskriterier. Bryman (2011) beskriver 

dessa kriterier på följande sätt. Det första kriteriet omfattar tillförlitlighet och här finns 

det fyra olika delkriterier som handlar om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten kan uppnås genom att återkoppla 

resultatet som fåtts, detta för att bekräfta att forskaren har uppfattat det på rätt sätt. 

Överförbarhet handlar om att resultatet skulle kunna överföras till en annan verksamhet 

och att dessa kan känna igen sig i det som skrivs. Pålitlighet står för att vara säker på att 

alla delar i genomförandet av studien finns med och är väl redovisade. Möjlighet att styrka 

och konfirmera handlar om att bekräfta att forskaren inte låtit personliga värderingar 

påverka det resultat som uppnåtts (Bryman 2011).  

 

5.2 Planering och genomförande 

I det kommande avsnittet beskrivs förberedelser, urval, material och datainsamling samt 

etiska principer. 
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5.2.1 Förberedelser 

De förberedelser som skett inför uppsatsskrivandet är att vi valt ett syfte samt 

frågeställningar, och sedan skapat en intervjuguide (bilaga 3) med tre olika kategorier 

med utgångspunkt från vårt syfte och frågeställningar. Innan intervjuerna genomförts har 

det skickats ut en missiv (bilaga 2) med diverse etiska riktlinjer. 

 
5.2.2 Urval 

Enligt Bryman (2011) är ett så kallat målinriktat urval en vanlig typ av urvalsteknik inom 

kvalitativ forskning. Denna typen av teknik betyder att sökandet efter personer till en 

kvalitativ intervju väljs ut först när en problemformulering formulerats. Detta innebär att 

de personer som valts för en intervju, valts just på grund av sin kompetens och relevans 

till de valda forskningsfrågorna. Den målgrupp som valdes till studien var professionella 

som möter våldsutsatta barn i sitt arbete på en daglig basis. För att få kontakt med 

professionella som uppfyllde våra önskemål om kunskap inom området, skickades det 

mejl till respektive verksamhetschefer. Vi skickade förfrågningar till totalt 26 personer 

inom fyra olika kommuner. Av dessa 26 personer fick vi fem som tackade nej till att delta, 

tre som slutat svara efter påbörjad kontakt, 14 som vi inte fått något svar från alls och fyra 

personer som visade intresse och som sedan deltagit i vår studie.  

 

I den förfrågan om intervju (bilaga 1) vi skickade ut beskrev vi kortfattat det 

forskningsområde vi valt att lägga fokus på. De som återkopplade och uttryckte ett 

intresse för att medverka i en intervju kontaktade vi tillbaka och bestämde en tid för 

intervju. De medverkande intervjupersonerna som frågat om ytterligare information kring 

intervjun och studien har vi skickat en mer djupgående beskrivning av arbetet och dess 

syfte. Till en början fokuserade vi enbart på en kommun men valde sedan att vidga våra 

vyer och skicka förfrågan till professionella inom ytterligare tre kommuner. Detta på 

grund av att tiden var knapp och att vi inte hade fått det svar på förfrågningarna som vi 

hade hoppats. 

 
5.2.3 Material och datainsamling 

Sättet som valts för insamling av data är en kvalitativ forskningsintervju. Detta har gett 

möjligheten att utforska vårt valda ämne och få kunskap kring det genom att ställa frågor 

relevanta till vårt syfte och frågeställningar. Eftersom att syftet med intervjun har varit att 

producera kunskap och få underlag till vår studie, använde vi oss av studien som en social 

produktion av kunskap. Detta har skett genom att utbyta kunskap med intervjupersonen. 

I de frågor vi ställt till diverse intervjupersoner har det funnits en möjlighet för denne att 

reflektera över sitt arbete och väcka funderingar, samtidigt som denne har gett oss svar 

på de tankar och funderingar vi haft i utbyte. Vi som intervjuare och de som 

intervjupersoner har skapat kunskap och en ökad förståelse tillsammans (Kvale, 

Brinkmann, 2017). 

 

Bryman (2011) menar att intervju är den vanligaste typen av metod inom kvalitativ 

forskning. Den typen av intervju som använts i denna studien är en semistrukturell 

intervju. Vi hade tre olika teman för intervjun, och utifrån dessa fanns det ett antal frågor 

att ställa. De teman vi valt att använda oss av i intervjuer är bakgrund, arbetet och 

utveckling av arbetet. I en semistrukturerad intervju behöver inte frågorna ställas i den 

ordningen som står i intervjuguiden, utan det finns möjlighet att ställa frågorna när det 

passar samtalet. Den flexibilitet som erbjuds vid semistrukturerade intervjuer ger 

intervjupersonen möjlighet att berätta utförligt om ämnen denne intresserar sig för. 

Utefter denna typen av intervju har vi även fått möjlighet att ställa fördjupande frågor 

som inte funnits med på vår ursprungliga intervjuguide. Enligt Bryman  ska intervjun inte 
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vara så pass ostrukturerad att det är svårt att se undersökningssyftet. De frågor som 

formulerats i vår intervjuguide har varit utifrån de frågeställningar som tidigare 

formulerats. Frågorna ska heller inte vara ledande och vi har därför valt att ställa frågor 

som ger de möjlighet att berätta utifrån sig själva. Kvale och Brinkmann (2017), skriver 

om fenomenologi och dess förståelseform i en kvalitativ forskningsintervju. De menar att 

fenomenologi inom kvalitativ studie visar på ett intresse av att förstå de sociala företeelser 

som intervjupersonen upplever från sitt eget perspektiv. Den typen av intervju är ofta 

halvstrukturerad och är varken ett vardagssamtal eller enbart frågor att svara på, den är 

ett mellanting mellan dessa. Ett begrepp som nämns är livsvärld. Det handlar om att den 

centrala delen i den kvalitativa forskningen är just intervjupersonens livsvärld.  

 

Kvalitativa intervjuer spelas oftast in och transkriberas när det finns möjlighet till detta 

menar Bryman (2011). Detta eftersom att forskare som genomför en kvalitativ studie ofta 

finner ett intresse av vad intervjupersonen säger och hur denne framför det. Att spela in 

intervjun kan även göra det lättare att skriva analysen eftersom att våra egna värderingar 

inte påverkar denna. Att sedan transkribera de intervjuer vi haft har varit tidskrävande, 

något som transkribering ofta är (ibid.) De intervjuer som har genomförts har spelats in 

med tillstånd från intervjupersonerna, sedan har detta transkriberats ordagrant.  

 

Bryman (2011) skriver att telefonintervjuer är en företeelse som är mindre vanlig i 

kvalitativ forskning och en aning vanligare i surveyundersökningar. Det beskrivs som ett 

sätt att på ett mer avdramatiserat sätt kunna ställa känslomässigt svåra frågor i 

telefonintervju än i en intervju med fysisk träff. Att ha i åtanke när det genomförs en 

kvalitativ telefonintervju att det är omöjligt att se intervjupersonens kroppsspråk. En 

annan konsekvens som kan uppstå när telefonintervju används är tekniska problem eller 

störningar (ibid.). På grund av den knappa tiden och de fåtal personerna som visade 

intresse att delta i studien fick vi välja att göra även telefonintervjuer och inte enbart 

intervjuer med fysiska träffar. 

 
5.2.4 Bearbetning och analys 

Sättet vi har bearbetat vårt material är först genom transkribering av ljudinspelningarna 

från de genomförda intervjuerna. Transkriberingarna har gjorts ordagrant. Bryman (2011) 

belyser vikten i att skriva sin transkribering så identisk som möjligt till inspelningen, men 

även att redigera texten på ett sådant sätt att intervjupersonen inte ser korkad ut. Detta 

görs genom att redigera bort verbala tics, så som “öh”, “ehm”, “va” etc. Vi har också 

skrivit en mer korrekt meningsbyggnad på de citat vi har använt för att det inte ska bli i 

talspråk. (ibid.). Eftersom att transkribering är något som beskrivits som tidskrävande 

valde vi att göra dessa enskilt, det gav oss möjlighet att vara extra uppmärksamma på vad 

som sas eftersom att vi kunde göra detta hemifrån.  

 

Vid analysen av det material vi samlat har kodning använts. Bryman (2011) skriver om 

kodning som en startpunkt till de flesta dataanalyser. Kodning har genomförts genom att 

skriva ett samlingsbegrepp för varje mening eller stycke av meningar som den intervjuade 

personen uttryckte, för att vi sedan skulle kunna placera dessa inom olika teman. Vi har 

skapat ett enskild dokument för att klippa och klistra in de citat som sägs och som går 

under ett specifikt tema. Teman har försvunnit allt eftersom, detta på grund av att 

rubrikerna för de olika teman har gått ihop med varandra och vi har då fått färre teman att 

arbeta med. Våra frågeställningar låg till grund för hur vi valde att separera de olika teman 

som vi utsett. 
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Enligt Bryman (2011) finns det saker som anses negativt med att använda kodning som 

analysmetod när det har använts öppna frågor i intervjun. Anledningen till detta är att det 

tar tid då det måste läsas igenom ett flertal gånger för att få rätt tolkning av vår data.  

 
5.2.5 Forskningsetiska överväganden 

Som beskriver tidigare har våra intervjupersoner innan tiden för intervjun fått en missiv 

(bilaga 2) skickad till de. I denna missiven har det framgått att personen som intervjuas 

har möjlighet att avsluta intervjun eller tacka nej till att medverka vilken tidpunkt som 

helst, det är helt och hållet frivilligt att medverka och studien bygger på detta. När studien 

är avslutat kommer all insamlad data att raderas och inga namn eller städer kommer att 

kännas igen. Detta i enlighet med individskyddskravet som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

Etiskt sett har vi inte intervjuat våldsutsatta barn, utan enbart de personer som arbetar 

med dessa. Anledningen till detta är att frågor i en intervju kan anses verka 

traumatiserande för personen. Det är ett känsligt ämne och personen som intervjuats ska 

inte känna obehag eller komma till skada under studien.  

 

För att uppnå hög validitet i vår studie har vi enbart valt att ställa frågor relevanta till våra 

frågeställningar och vårt syfte, och inte hamna utanför ramarna av dessa. Vi har även gjort 

ett kodningsschema som vi utgått från för att få en gemensam uppfattning om de teman 

vi utforskar inom vårt valda ämne. Vår eftersträvan har varit att uppfylla de uttalade 

kriterier som gemensamt bildar tillförlitlighet i en studie. Alltså trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och förmågan att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För 

att studien ska anses trovärdig har vi som forskare i denna studien behövt förhålla oss till 

de regler som finns och förmedla de resultat vi fått till intervjupersonerna för att bekräfta 

att de stämmer överens med dennes verklighet. 

 

Ett etiskt dilemma vi haft är att det uppfattats som en svårighet att inte göra personen 

obekväm på något sätt. Några av de frågor vi haft under intervjun har varit sådana frågor 

som gör att man kommer personen på djupet och får höra om dennes erfarenheter och 

upplevelser. Dilemmat har varit att välja ett tillfälle då det är lämpligt att ställa dessa 

djupare frågor. För att bemöta detta dilemmat har vi valt att i intervjuguiden lägga dessa 

frågor i mitten, så att samtalet påbörjas på ett trevligt sätt men även avslutas på ett trevligt 

sätt. 

 

6 Resultat 
I resultatet dyker tre olika större rubriker upp, dessa är arbete, känslor och svårigheter 

samt arbetsutveckling. Vid kodning av vår data har vi kunnat utse dessa rubriker att skriva 

vårt resultat utifrån.  

 

Vid insamlingen av vår data till studien har vi fått ta del av fyra professionellas 

erfarenheter. Dessa har varit utspridda i tre olika kommuner. Förutsättningen för att delta 

i studien var att intervjupersonen ska möta våldsutsatta barn på en daglig basis i sitt arbete. 

De professionella befinner sig på olika verksamheter som omfattar socialt arbete. För att 

de intervjuade inte ska kännas igen har vi valt att använda fiktiva namn på dessa, samt 

inte skrivit ut det fullständiga namnet på deras arbetsplats, utan endast beskrivit de. I 

nästkommande stycke beskriver vi intervjupersonerna. 

 

Alex 
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Alex arbetar som socialsekreterare inom socialtjänsten. Alex har arbetat på arbetsplatsen 

sedan år 2015 och då till en början som timanställd. Alex tog examen från 

socionomprogrammet år 2017. 

 

Billie 

Billie arbetar som barnsamordnare inom familjebehandling. Billie har arbetat på 

arbetsplatsen i tre år och tog examen från socionomprogrammet år 2016. Billie har innan 

den nuvarande arbetsplatsen inga tidigare erfarenheter av socialt arbete. 

 

Charlie 

Charlie arbetar som socionom inom en ideell verksamhet för våldsutsatta. Charlie har 

arbetat på arbetsplatsen i tre år och har tidigare arbetat med bland annat utsatta barn i åtta 

år.  

 

Devin 

Devin arbetar som socionom inom en ideell verksamhet för våldsutsatta. Devin har arbetet 

på arbetsplatsen i nio år och har tidigare arbetat på socialtjänst barn och ungdom samt 

institution. 

 

6.1 Arbetet 

Vi ber våra intervjupersoner att berätta om hur det är att arbeta med våldsutsatta barn och 

hur en dag på arbetet kan se ut för de.  

 

[...] det är väldigt intressant, väldigt roligt och man behöver vara väldigt kreativ 

för alla barn man träffar är ju så olika. Så när man har samtal med dem så, ja 

man behöver vara kreativ och hitta på lite utifrån vad dom har förmåga att göra 

(Alex, socialsekreterare). 

 

Vidare beskriver Alex arbetet som att behöva göra samtalen roligt för barnen också, 

exempelvis genom att rita eller använda annat material. De samtalen som hålls är inte 

rena samtal.  

 

Alltså det är ju ganska svårt. Jag tänkte ju i början att det skulle vara svårt av den 

anledningen att det är svårt att prata i en konversation med barn liksom. För det 

är det ju. För att man måste ju lägga upp det på ett lekfullt sätt, men samtidigt 

inte luras, eller vad man ska säga (Billie, barnsamordnare). 

 

På Billies arbetsplats använder de sig av dockor för att kunna läsa av hur barnet agerar 

med dessa. Billie menar att barnen ofta agerar ut det som hänt hemma i dockorna, vilket 

är specifikt användbart i en situation där man inte delar samma språk som barnet. 

Gemensamt med Charlie, tycker även Devin att det är väldigt roligt att arbeta med barn.  

 

Jag tycker att det är väldigt roligt och arbeta med barnen. Man möter många 

kloka barn, kan man säga. Och man känner också att vi har ett, ett sätt att bemöta 

barnen som gör att dom kan känna sig trygga (Charlie, socionom). 

 

Arbetsuppgifterna för de olika intervjupersonerna ser olika ut i de olika verksamheter de 

befinner sig på. En av våra intervjupersoner har arbetsuppgifter som omfattar att ta emot 

samtal från klienter och andra instanser samt utföra utredningar. Alex berättar om de 

möten som sker i början av veckan på verksamheten.  
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Början av veckan på måndagar har vi alltid en samling 8.15, då sitter vi [...] och 

våra behandlare som jobbar med barn och unga, sitter vi i ungefär en kvart och 

delar med oss av information som är viktigt som i ett ärende eller om det är 

någonting annat som händer i veckan som man behöver hjälp med (Alex, 

socialsekreterare).  

 

Alex berättar även att de har tider då de har möjlighet att ta emot samtal från klienter där 

de kan höra av sig om någonting hänt, de vill boka om en tid eller om man behöver boka 

en tid. Alex berättar vidare att dessa telefontider mest är till för att klienterna ska veta att 

de kan nå sin socialsekreterare under de satta tiderna.  

 

En annan beskriver sina arbetsuppgifter som vardagssysslor när klienterna befinner sig 

på jobb, förskola, skola, daglig verksamhet etc. Annars medverkar denne hos familjen på 

kvällen och läser av kroppsspråk och ger stöttning i vardagen åt dessa, även samtal med 

barnen inkluderas i denne personens arbetsuppgifter. För de återstående två 

intervjupersonerna omfattar arbetet en del administrativt, men även möten med 

våldsutsatta föräldrar och barn, samt gruppträffar med dessa. Gemensamt för samtliga 

intervjupersoner är att de alla dagligen genom sitt arbete möter våldsutsatta barn. 

 
6.1.1 Kompetens och egenskaper 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att för att arbeta med våldsutsatta barn behövs en 

utbildning såsom socionom, socialpedagog eller psykolog. Några av de intervjuade lägger 

även vikt vid att ha någon sorts påbyggnadsutbildning inom barn och behandling. 

 

Att man har kunskap om barns utveckling, att man har mycket kunskap om våld 

och hur det fungerar, varför man kan stanna kvar i våld, vilka symptom man kan 

få, hur man kan reagera på våldet det, det är så viktigt tänker jag (Charlie, 

socionom). 

 

När intervjupersonerna får frågan om vad det krävs för kompetens för att arbeta med 

våldsutsatta barn svarar tre av de att det är viktigt med någon typ traumakompetens i 

arbetet. Det läggs även vikt vid att ha ett bemötande där man som personal inte har en 

anklagande ton i sitt sätt att föra samtalet på. Något som även anses vara viktigt är 

kunskap om anknytning, relationer i familjen och föräldraförmåga. 

 

Jag tycker ju att det är bra att man har ett lugn så. Men det är väl egentligen bra 

när man jobbar med alla barn, men att man håller ett lugn och står ut och höra 

deras berättelser. Att man inte går igång och att man inte är så åtgärdsinriktad 

på en gång också. Att man liksom vågar lyssna och inte bli för upprörd över dom 

berättelserna som man hör (Devin, socionom). 

 

Devin berättar även att om man som professionell blir upprörd över de berättelser som 

barnet berättar finns det en risk att barnet inte vill berätta något ytterligare om denne 

märker att den vuxna professionella visar att den inte klarar av barnets berättelse.  

 

Till exempel när man ska prata med barnen om något speciellt så kan man 

använda sig av nallekort som beskriver känslor. Man kan också använda sig av 

signs of safety vilket innebär att man kan jobba med tre hus;  drömhuset, ett hus 

som är bra, där det finns bra saker i deras liv och ett hus som är mindre bra, som 

saker som är mindre bra i livet (Alex, socialsekreterare). 
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Gemensamt för nästan alla intervjupersoner var att en viktig egenskap inom arbetet med 

våldsutsatta barn var att vara lyhörd.  

 

Sen är det också väldigt viktigt att vara lite kreativ och lite rolig för att jobba med 

barn som upplevt våld och kanske har PTSD så krävs det att man gör roliga saker 

i allt det där som är tungt och tråkigt (Devin, socionom).  

 

Charlie nämner att en viktig egenskap att ha är att vara reflekterande, så att man efter ett 

avslutat möte eller samtal kan gå till sina kollegor för att fundera över vad som hände och 

vad som man kunde göra vid nästa möte, men även vad som skulle kunna förbättras. Hos 

samtliga intervjupersoner nämns möten med kollegor. 

 

Jag känner väl att bäst resultat har man fått om man liksom leker fram för det är 

barns språk liksom, det bästa språket är att få leka. Det är ju det som får ett barn 

tryggt (Billie, barnsamordnare). 

 

Lekfullheten är en sak samtliga intervjupersoner uttrycker är en bra egenskap att ha. Billie 

menar att vem som helst får upp pulsen av att befinna sig i ett rum och bara sätta sig ner 

för att prata. Barnet vet inte vad denne har att förvänta sig när den kliver in genom dörren 

vilket kan orsaka stress och obehag för denne. Billie uttrycker även att en bra egenskap 

är att respektera barnets åsikt, och förklarar att ett barn uttrycker inte något utan att det 

finns en viss grund till uttrycket.  

 
6.1.2 När barn berättar 

Vid frågan om hur rutinerna ser ut på intervjupersonernas arbetsplatser när de fått 

kännedom om att barnet utsätts för våld svarar en av våra intervjupersoner på följande 

sätt.  

 

Det viktigaste är ju att alltid att göra en skyddsbedömning utifrån barnet (Alex, 

socialsekreterare) 

 

På Alex’s arbetsplats behöver denna skyddsbedömningen ske inom 24 timmar. Den går 

till på så sätt att de pratar med barnet utan dennes föräldrar om det finns en misstanke att 

det är föräldern som utsatt barnet för våld. Samtalet sker ofta på skolan och det hålls under 

samma dag ett samtal med föräldrarna, för att de sedan ska kunna göra en bedömning 

kring om de behöver ingripa direkt eller om det finns en möjlighet att avvakta. Om våldet 

är så pass allvarligt kan barnet bli placerat redan samma dag.  

 

Vi vet ju att dom varit med om eller upplevt våld i hemmet och det berättar vi för 

dom också, att vi har träffat din mamma här och hon berättat hur ni har haft det 

och sen berättar vi hur det påverkar barn att leva i en sån miljö (Devin, 

socionom). 

 

Devin berättar vidare att barnen får information om vilka symptom som kan uppstå i 

samband med att de bevittnar eller utsätts för våld. De jobbar även med att förklara för 

barnet att dessa symptom som uppstår är helt normala i situationen de befinner sig i. 

Devin berättar vidare att dessa barns alarmsystem ständigt är påslaget och att man lever i 

en miljö som man inte känner sig trygg i. De pratar även mycket om flashbacks hos barnen 

då detta är vanligt förekommande men även något som kan vara väldigt traumatiserande.  
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Och också sen brukar berätta som är väldigt viktigt är att man har rätt att säga 

nej, man behöver inte berätta om man inte vill. Men om man vill så kan man 

berätta. Och sen i dom andra flesta fall brukar barnen berätta om deras händelser 

(Devin, socionom). 

 

Devin berättar vidare att det ser olika ut beroende på vilken typ av samtal man befinner 

sig i, när det gäller samtal inom TF-KBT (traumafokuserad kognitiv beteendeterapi) ställs 

det fler frågor och då även och specifika händelser. Charlie berättar även att det finns ett 

formulär att fylla i där de frågar om barnets våldsutsatthet. 

 

Och det kan ju vara så, det är inte alltid så barnen själva är utsatta utan det räcker 

ju gott och väl att se att en förälder [...] har blivit utsatt. Det är tillräckligt 

skadligt  och då behöver man hjälp, [...] det är också ganska vanligt att barnen 

har själva blir utsatta för direkt fysiskt eller psykiskt våld (Charlie, socionom).  

 

Sedan berättar de om själva våldet och reaktionerna på detta och beskriver att det kan 

vara en avlastning för barnet att de känner att det är helt normala reaktioner på våldet. 

Därefter frågar de barnet om mamman berättar något om vad de gör på verksamheten och 

hur saker går till där. 

 

Vi pratar ganska tidigt om våldet och lägger det på bordet och så får det barnet 

säga vad dom vill eller sitta tysta och lyssna (Charlie, socionom). 

 

Charlie berättar vidare att de arbetar väldigt mycket med barns känslor och att de ska få 

utrymme att uttrycka sina egna behov och känslor. På Billies arbetsplats går det till på 

följande sätt när ett barn berättat att den utsatts för våld.  

 

Då ringer man handläggaren och bollar först, sedan måste vi ju göra en 

polisanmälan. Men då brukar vi även, vi brukar säga till föräldern vad barnet har 

sagt, utan att, ja vi brukar ju, det är ju lite knepigt det där (Billie, 

barnsamordnare). 

 

Innan de pratar med föräldrarna pratar Billie och handläggaren om hur de ska lägga upp 

samtalet med föräldern för att barnet inte ska hamna i kläm på något sätt, eller för att 

barnet inte ska tappa förtroende för personalen. 

 

6.2 Känslor och svårigheter  
6.2.1 Svårigheter med arbetet 

Hos samtliga intervjupersoner har känslor och svårigheter med yrket sett olika ut. Alex 

menar att en av svårigheterna med arbetet är när samarbetet med vårdnadshavarna inte 

fungerar. Det kan exempelvis handla om att dessa inte dyker upp på bokade möten. En 

annan svårighet som Alex uttrycker är när barnet eller ungdomen inte själva vill komma 

dit, samt att det kan kännas jobbigt när man sitter i samtal och inte riktigt når fram till 

klienten. För att bemöta dessa svårigheter menar Alex att det hålls samtal med föräldrarna 

där det poängteras vikten i att de dyker upp på bokade möten. Ibland kan det även hållas 

möten med barnet trots att föräldrarna inte gett samtycke till detta, detta görs vid 

allvarligare fall så som våld.  

 

[...] för det är ju inte lätta ärenden man får idag liksom, det är ju multidiagnoser 

och det är språkbristningar och det är korta inskrivningstider. Så att det svåraste 
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är ju att inte få följa upp och i mål eller vad man ska säga (Billie, 

barnsamordnare). 

 

Det Billie lägger vikt vid när det gäller svårigheter med arbetet är de tuffa ärenden de får 

in. Inskrivningstiderna uttrycks vara korta i förhållande till tiden det tar för ett barn att 

öppna upp sig för en vuxen. Billie menar att om inskrivningstiden är på tre månader har 

man i vissa fall nästan precis hunnit byggt upp en relation med barnet och fått barnet att 

känna sig tryggt. Sedan ska barnet flytta och kontakten bryts helt. Billie menar att detta 

kan orsaka ett trauma för barnet och att barn tar längre tid att få förtroende av, speciellt 

om barnet har tidigare dåliga erfarenheter av vuxna. Billie berättar vidare att de har ett 

väldigt öppet klimat i arbetsgruppen och att det hålls konferens en gång i veckan då de 

får möjlighet att prata om svårigheter tillsammans.  

 

En utav svårigheterna som vi stöter på ganska mycket här det är ju det här med 

att [...] vi har ju inte mandat att bestämma hur det ska se ut för de här barnen. 

Det kan vara många barn som upplevt våld från en förälder och där de ändå 

tvungna att ha umgänge med den föräldern som har betett sig på ett skrämmande 

sätt eller varit våldsam (Devin, socionom). 

 

Devin uttrycker det som en vanlig svårighet de stöter på i sitt arbete, och säger att det är 

något som då tas upp i arbetsgruppen. Man pratar om frustrationen och försöker skapa 

förståelse hos barnet för varför det har blivit så här och vem som bestämt det. Charlie 

delar med sig av samma sorts svårighet i arbetet.  

 

De berättelserna tycker jag är svåra, och de är också svåra för att vi tycker inte 

att man ska, har man blivit utsatt för våld så ska man inte behöva träffa den som 

har utsatt en för våld, varken vuxen eller barn (Charlie, socionom) 

 

Charlie berättar vidare att det inte ska behöva finnas något påtvingat samarbete med 

våldsutövaren, men att tingsrätten och familjerätten har andra tankar kring det. Ytterligare 

en svårighet som Charlie nämner är när våldsutsatta söker sig till de och berättar om deras 

tidigare erfarenheter från andra instanser. Det kan vara så att dessa inte fått ett bra 

bemötande av andra instanser och känt att de inte blivit betrodda. Charlie nämner att för 

att hantera dessa svårigheter så försöker de ge hopp och kunskap kring ämnet till de 

drabbade. 

 

Tre av intervjupersonerna nämner arbetsgruppen när det kommer till sätt att hantera 

svårigheter. De nämner att svårigheter kan diskuteras i arbetsgruppen och att det finns 

utrymme för att göra detta. På Billies arbetsplats förs det även journaler och hela 

personalgruppen kan hålla sig uppdaterad gällande klienterna på detta sättet. 

 

Svårast tycker jag är när det är missbruk. För det, då är det ju så mycket 

manipulation. [...] Men svenskfödda familjer har koll på deras rättigheter och 

skyldigheter i Sverige och som har ett missbruk kan ofta vara mycket mycket 

svårare, för du kan ju jobba med de i ett halvår och så har de dolt att de 

fortfarande kanske har missbrukar under hela tiden och så det är ju mycket 

svårare att få tillgänglighet till de barnen liksom (Billie, barnsamordnare). 

 

Billie berättar att de familjer som kommer från andra länder och kulturer ofta är mycket 

mer öppna för den hjälpen de erbjuds. Ytterligare en intervjuperson pratar om 

språkbristningar, som Billie nämnt tidigare. På Charlies arbetsplats använder man ibland 
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sig av tolk, och Charlie berättar att barnet har oftast lättare för sig att ta in språket och lära 

sig det. Om föräldern inte lärt sig språket kan det vara så att denne får vänta till att gå med 

i gruppverksamheten till nästa termin. Vissa terminer har de även haft gruppverksamhet 

där en tolk suttit med i samtalen och tolkat. Det mest optimala är dock att barnet och 

föräldern får gå i gruppverksamheten under samma termin.  

 
6.2.2 Känslomässiga svårigheter 

Då våra intervjupersoner fick en fråga kring de känslomässiga svårigheterna i arbetet har 

svaren på denna frågan sett olika ut, men det har även funnits vissa likheter. En av de 

berörda intervjupersonerna nämnde inte direkt några känslomässiga svårigheter med 

arbete.  

 

Väljer man detta yrket så är det ju känsligt, alltså för man känner ju med 

människor när man väljer att jobba med människor. Men nu har jag precis fått 

barn själv och jag känner ju att det är lite jobbigare då också, för att man får en 

annan, ja det är ju svårt att inte se sitt eget barn liksom (Billie, socionom).  

 

Billie berättar att de känslomässiga svårigheterna var större när Billie fortfarande 

utbildade sig, samt under det första året på arbetsplatsen. Billie beskriver det som att 

denne i början av arbetet kände så starkt för barnet, men att nu när det gått några år finns 

det en större förståelse för att en bakomliggande faktor till våldet kan vara det sociala 

arvet. Det barnet utsätts för har föräldrarna med största sannolikhet också upplevt i 

barndomen menar Billie.  

 

I vissa perioder så kan jag känna att jag inte har lust att engagera mig så mycket 

i samhällsfrågor utanför mitt jobb utan det är nog med det som jag får på mitt 

jobb (Charlie, socionom). 

 

Charlie berättar vidare att det i perioder finns en större lust för att bara befinna sig hemma 

och hålla på med eget, och att det inte finns någon större lust att göra ytliga saker. Charlie 

förklarar att det kan vara ett tydligt tecken på att man har fått mycket traumatiska 

berättelser som påverkar en, men säger också att det finns en stor stolthet över arbetet 

denne utför.  

 

Jag vill ha mer stillsamt när jag kommer hem från jobbet sådär, jag tittar hellre 

på filmer eller tv-serier eller någonting annat roligt (Devin, socionom). 

 

Charlie och Devin beskriver de känslomässiga svårigheterna på ungefär samma vis. 

Devin beskriver att det inte finns något större intresse av att se exempelvis tunga 

dokumentärer om samhällsproblematik på fritiden, utan spenderar hellre tiden på att tittat 

på andra filmer och serier eller att göra något annat roligt. Devin berättar även att de 

berättelserna de får ta del av självklart drabbar de.  

 

Men det är viktigt, det är också viktigt att kunna ta till sig berättelserna också va 

att man inte är för avstängd (Devin, socionom). 

 

Trots att det finns en viss påverkan hos sig själv, berättar Devin vidare att det inte går att 

vara helt avstängd för berättelserna de får. Men det måste även finnas ett sätt att hantera 

de och att prata om det i arbetsgruppen. Vidare berättar Devin att berättelserna är väldigt 

tunga när man arbetar med specifikt våld, och att det är riktigt viktigt att inte bli drabbad 

av sekundär traumatisering, och att det då är viktigt att ha saker omkring sig på sin fritid. 
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Att kunna göra saker som man uppskattar och som är roligt. Även Charlie pratar om att 

många som arbetar med trauma också kan bli traumatiserade själva av att få så tunga 

berättelser. 

 

Där är det jätteviktigt att organisera arbetet på ett bra sätt, dels hur man gör med 

bemötandet och så men också hur man gör med handledning och att man får ta 

del [...] av ny kunskap, man får gå på konferenser, man får vara ute och föreläsa 

själv (Charlie, socionom). 

 

Charlie berättar att för att undvika att själv bli traumatiserad är det en viktig del av arbetet 

att få bestämma själv och kunna påverka arbetet, och att det är en fantastisk sak med att 

arbeta inom en ideell organisation. Charlie menar att den stora möjligheten att kunna 

påverka har varit en stor del av anledningen till att arbetsplatsen är en så trivsam plats. 

Något Charlie och Devin båda nämner är handledning. Charlie beskriver det som ett sätt 

att inte bli traumatiserad av de berättelser de får berättade till sig, och att i 

handledningsmöten pratar de om svårigheter med arbetet.  

 

Vi har ju också handledning, kontinuerligt så det är jätteviktigt (Devin, socionom) 

 

Även Devin nämner handledning som ett sätt att hantera de berättelser de får till sig. 

Samtliga intervjupersoner har alla beskrivit olika, i vissa fall lika, typer av svårigheter 

med arbetet, både känslomässiga men även svårigheter med själva arbetet.  

 

6.3 Arbetsutveckling 
6.3.1 Kompetensutveckling 

Hos samtliga intervjupersoner erbjuder verksamhetschefen någon typ av 

kompetensutveckling, ofta beroende på vad det finns för intressen och behov i personalen. 

Alex berättar att ibland går hela arbetsgruppen på vissa utbildningar som chefen bedömer 

är viktigt i arbetet, och ibland får en person delta i en utbildning och sedan dela med sig 

av den vunna kunskapen till arbetskollegor.  

 

Nu är jag utbildningsansvarig för personalen här och vi har väldigt öppet klimat 

för om man hittar en utbildning som är lämplig, då får man gå den (Billie, 

barnsamordnare). 

 

Billie berättar vidare att om det finns ett fall då en specifik metod skulle behövas så letar 

de upp en utbildning inom just den metoden. Billie berättar även om att de just nu är inne 

på att behöva någon form av metodutbildning specifikt för barn eftersom att de just nu 

enbart använder sig av dockor. Billie menar att det är svårt att motivera vilken typ av 

behandlingssätt de använder hos barnen och att de då istället skulle behöva något som var 

evidensbaserat.  

 

Så att man liksom tillgodogör sig ny kunskap och forskning på det sättet. Så vi 

läser mycket och håller oss uppdaterade, tycker vi är viktigt så (Charlie, 

socionom) 

 

Charlie nämner även att verksamheten och personalen där brukar vara med i olika 

forskningsprojekt, detta för att dels få en utvärdering av verksamheten och arbetet som 

utförs, men även för att bidra till att samhället får mer kunskap om våld i nära relation. 

Charlie nämner att på arbetsplatsen utbildar de sig rätt mycket och nämner att för 

närvarande går tre på verksamheten någon typ av utbildning. Dessa utbildningar får de 
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kolla upp själva och göra en bedömning på vad som är intressant och relevant i arbetet. 

Även Devin nämner att de deltar i studier. 

 

Kan det vara tre doktorsavhandlingar minst iallafall som har gjorts på våran 

verksamhet. Och vi har en forskningsstudie nu också [...] Det är så vi tar till oss 

och vidareutbildar oss hela tiden (Devin, socionom). 

 

Devin nämner att det finns ett stort intresse av att ta till sig det nya inom området och att 

universitetet i staden som verksamheten befinner sig i bedrivit forskning på 

verksamheten. Men även att de åker på konferenser och deltar i nätverk, Devin berättar 

att det blir ett sätt att ta hand om sig själv genom att skaffa ny kunskap. Alex berättar att 

de varje vecka får nyhetsbrev från en rättsdatabas.  

 

Och där kommer det ganska mycket information om olika fall och olika 

domstolsbeslut som rör socialtjänst övergripande men också socialtjänst barn och 

unga. Där kan få ganska mycket information om just rättsväsendet (Alex, 

socialsekreterare). 

 
6.3.2 Utveckling av arbetet 

Vi ställer våra intervjupersoner frågan om vad de gör för att utveckla sitt arbete och 

Charlie nämner att för att utveckla arbetet bidrar de till att öka kunskapen kring 

våldsutsatta barn, detta genom att delta i studier. Vidare berättar Charlie att de just nu 

deltar i en studie om CPP (child-parent psychotherapy), där de är med och intervjuar 

föräldrar kring mående, föräldraskap, hur föräldrarollen förändras och hur barnet 

förändras. 

 

Det är ju att bli bättre, man kan ju hela tiden bli bättre och duktigare. Framförallt 

en sak är ju att nå fler, vi vet ju hur många som finns och också bli duktig på att 

involvera nätverket och stötta (Devin, socionom). 

 

Devin berättar vidare att det är viktigt att kunskapen sprids på olika platser i samhället 

och tar upp skola som ett exempel. En ökad medvetenhet kring trauma på skolor och inom 

sjukvård är väldigt viktigt. På så sätt kan man utveckla arbetet menar Devin.  

 

Man behöver lära sig allt mer och mer kring arbetet, det förändras ju saker hela 

tiden med lagar och det kommer ut nya metoder för, dels prata med barn och unga 

specifikt vad gäller våld men också olika typer av insatser vad man kan sätta in 

för barn som har bevittnat eller utsatts för våld också (Alex, socialsekreterare). 

 

Alex förklarar att desto mer kunskap som finns desto lättare är det att sätta rätt insatser 

hos ett barn beroende på dennes behov. Alex menar att varje barn är unikt och alla har 

inte behov av exakt samma insats. Billie berättar att det finns så mycket möjligheter att 

utveckla arbetet att man nästan blir begränsad i det, men att det alltid finns en möjlighet 

att exempelvis beställa vissa böcker som kan vara kunskapsutvecklande.  

 

Men jag känner väl ofta att begränsningen är nog snarare att nästan allting är ju 

språkbaserat, allting som tas fram i Sverige som socialstyrelsen tar fram vänder 

sig väldigt få till utlandsfödda familjer (Charlie, barnsamordnare) 

 

Billie berättare vidare att det inte är lätt för en familj som nyligen flyttat hit att göra rätt 

när de inte kan samhället, och menar att många av de familjerna som är i systemet på 
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grund av våld inte känner till det svenska samhället. De familjerna behöver då mycket 

hjälp att komma in i systemet och Billie menar att i det avseendet är det inte lätt att utbilda 

sig utan det hänger snarare på erfarenhet. Intervjupersonerna är överens om att det är ett 

arbete där det finns möjlighet till ständig utveckling. Detta genom att exempelvis nå fler, 

utveckla de metoder som finns så att de är tillgängliga på andra språk, men även att hålla 

sig uppdaterad för den nya forskning och de nya metoder som ständigt kommer. 

 
6.3.3 Nå fler i samhället 

Vi frågar våra intervjupersoner om de gör något för att nå ut till fler i samhället och den 

negativa bilden av socialtjänsten är något som både Alex och Billie tar upp under 

intervjuerna. Billie berättar att många som kommer till dem har en negativ bild av 

socialtjänsten, att det är en granskande myndighet mer än en hjälpande. Dock upplever 

Billie att den bilden förändras under tiden som de jobbar med personerna hos dem och att 

den blir mer positiv, personerna förstår att de är där för att få hjälp av dem och inte bara 

omhänderta. Bilden av socialtjänsten är något som socialtjänsten försöker förändra 

genom att samarbeta mer med skolor och andra verksamheter i kommunen för att nå ut 

till fler barn berättar Alex.  

 

[...] vi har ju ett pågående arbete där vi samarbetar mycket med skolan, 

elevhälsan, förskolor, fritidsgårdar och så vidare i kommunen tillsammans med 

oss på socialtjänsten just för att vi ska börja synas mer. Och också för att lite 

förändra bilden av socialtjänsten [...] det är ganska tabubelagt och det är 

ingenting man vill prata om, och man är väldigt skrämd av socialtjänsten (Alex, 

socionom). 

 

Billie berättar att många har en felaktig syn på vad socialtjänsten gör, och har ofta bilden 

av att det är en granskande myndighet som exempelvis polisen. Det många inte vet dock 

är att socialtjänsten är en hjälpande myndighet, och det är bland annat media som bidrar 

till att synen på socialtjänsten är på detta vis. Billie menar att media ofta pratar om det 

negativa, exempelvis omhändertaganden och liknande, och då blir det att människor ser 

det på ett negativt sätt.  

 

Så många som kommer hit har en negativ syn på hjälpen initialt från början, men 

sen brukar det alltid luckras upp efter ett tag och att man istället söker hjälp 

liksom, att vi är inte här för att sätta dit er liksom (Billie, barnsamordnare). 

 

Charlie berättar att på sin arbetsplats arbetar de för att kunna bidra till att samhället ska 

få mer kunskap om våld, samt hur barn och föräldrar reagerar på våldet. Detta genom att 

föreläsa på exempelvis skola eller hos olika socialtjänster. Charlie berättar även att de 

varit ute och föreläst på andra verksamheter som möter våldsutsatta föräldrar och barn, 

samt exempelvis familjerätten som varje dag möter dessa personer som utsatts för 

våld.  Även Devin tycker det är viktigt att kunskapen sprids. På verksamheten Devin 

arbetar på försöker de gå på konferenser, göra studiebesök och ta emot andra 

verksamheter för att informera om sin verksamhet samt sprida vidare den kunskap de 

besitter. Genom att sprida kunskapen om våld i nära relationer till både professionella och 

barn kan fler få den hjälp som de behöver.  

 

Så att de inte känner att de är ensamma och det är också väldigt bra sätta att 

komma förbi skuld och skam som många bär på liksom. Och det här med att dom 

känner att dom är ensamma det, alltså man har ju sett utifrån forskning att det är 
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ungefär 3-4 i varje skolklass som lever i en familj där det förekommer våld, men 

det är ingenting man pratar om (Charlie, socionom). 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de på något sätt arbetar för att sprida vidare 

information kring exempelvis socialtjänst, våld, annan hjälp som finns att få, symtom på 

våld med mera. På de olika arbetsplatserna ser det olika ut, exempelvis omfattningen av 

föreläsningarna. Några intervjupersoner uttryckte sig åka ut på fler föreläsningar, medan 

andra beskrev det som en liten del av deras arbetsuppgifter. 

 

7 Diskussion 
I det kommande kapitlet kommer vi att diskutera utifrån metoden och vårt resultat. 

 

7.1 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuterar vi huruvida vi uppnått de tidigare nämnda 

kvalitetskriterierna, samt vad vi haft för svårigheter under uppsatsskrivandets gång. 

 
7.1.1 Kvalitetskriterier 

Att vi skulle använda oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer var 

något som vi valde tidigt då vi kände att det skulle passa bra till vårt syfte och besvara 

våra frågeställningar. Vi insåg tidigt i processen att en kvantitativ ansats inte skulle 

uppfylla det syfte vi valt att använda, främst eftersom vi var ute efter professionellas 

upplevelser och erfarenheter kring våldsutsatta barn. Den kvalitativa ansatsen ger oss de 

bästa förutsättningarna till att nå vårt önskade resultat, något  som inte hade varit mätbart. 

Genom detta valet kunde vi också använda oss av ett hermeneutisk perspektiv, som går 

ut på att tolka och förstå. Något som har passat vår studie väldigt bra. 

 

Det kvalitetskriterier vi strävat efter att uppnå är tillförlitlighet. Genom att tydligt beskriva 

hur vi gått tillväga i uppsatsskrivandet anser vi att vi uppfyller de kvalitetskriterier vi 

eftersträvade. Vi har använt oss av två personer från samma verksamhet och det kan anses 

finnas risk för att överförbarheten inte upprätthålls. Vi har dock svårt att se att detta skulle 

påverka överförbarheten eftersom att vi var ute efter de erfarenheter och upplevelser 

professionella erhåller. Trovärdigheten anser vi ha uppnåtts eftersom att vi fått 

möjligheten att ställa kompletterande frågor till våra intervjupersoner om det varit något 

som behöver förtydligas. Samtliga intervjupersoner vill ta del av den färdiga uppsatsen.  

 
7.1.2 Svårigheter 

Angående urval har vi haft en mycket stor svårighet med att få tag på intervjupersoner 

som varit relevanta till vår studie. Ett flertal av de verksamheter och personer vi skickat 

en förfrågan till har inte svarat. Vi har valt att höra av oss till verksamheter som dagligen 

möter den målgrupp vi valt att skriva om, trots detta har vi fått som svar att de 

professionella inte besitter rätt kompetens för att kunna delta i vår studie. Varför de 

utvalda professionerna inte besitter tillräcklig kunskap och kompetens kring området de 

arbetar inom går att spekulera kring, men vi väljer att inte göra detta. Något som också 

försvårat vårt arbete är att det tagit väldigt lång tid att få svar från personer vi kontaktat 

eller inte fått något svar alls. Totalt har vi kontaktat 26 personer som vi ansett vara 

relevanta i vår studie. 14 av dessa har vi dessvärre inte fått något svar från överhuvudtaget, 

fem av de har vänligt tackat nej, tre av dessa har slutat svara på vår påbörjade mejlkontakt 

och fyra av dessa har tackat ja. Med facit i hand så hade vi kunnat försökt vända oss till 

fler verksamheter än vad vi gjorde till en början. En del fick vi svar av att de vill medverka 

men tiden var för knapp och de kunde inte innan uppsatsen skulle vara klar. Vi upplevde 
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av de fyra som medverkade att de var väldigt positivt inställda till vår studie och tyckte 

det var kul att vi valt just detta ämne och att de fick medverka. 

 

Överlag är vi dock nöjda med metoden vi använt oss av för insamling av data. Eftersom 

att vi eftersträvat att höra om professionellas erfarenheter har det varit nödvändigt att hålla 

enskilda intervjuer. Dels för att resultatet inte ska påverkas av någon annan, men också 

för att det kan vara ett känsligt ämne att prata om de svårigheter som finns i arbetet. Vi 

valde att utforma en intervjuguide att utgå från med tre olika teman (se bilaga C). För att 

samtalet skulle flyta på så bra som möjligt så startade vi med frågor som handlade 

utbildning, hur länge de jobbat på verksamheten och liknande. För att sedan gå in på mer 

fördjupade frågor kring erfarenheter och deras kunskap. Till sist handlade om hur de såg 

på sina möjligheter att utveckla sitt arbete.  Efter varje intervju transkriberades den och 

vi diskuterade hur intervju gått och hur vi kunde göra den bättre nästa gång. Denna 

process gjordes efter varje intervjutillfälle. Vi valde att ändra några frågor under studiens 

gång då vi kände att de missuppfattades och vi ville ha mer kring just erfarenheter och 

upplevelser. Vår ambition var att utföra fysiska intervjuer där vi träffade den vi skulle 

intervjua, men med den tidsbristen vi fick så blev tre av fyra intervjuer på telefon. En 

annan anledning till att det blev via telefon var också den geografiska spridningen. Det 

som vi ser som en nackdel med telefon var att vi inte kunde tolka personens kroppsspråk, 

det var också lätt att vi avbröt varandra då vi inte kunde se om den vi talade med hade 

pratat färdigt och vice versa. Men i helhet så flöt intervjuerna på väldigt bra och vi fick 

bra konversationer med de vi intervjuade. 

 

Ytterligare en svårighet som uppstått under uppsatsskrivandets gång är svårigheten att 

finna litteratur relevant till vårt valda ämne. Vi har under nästan hela uppsatsskrivandets 

gång försökt hitta litteratur som kan spegla och kopplas samman med vårt resultat. Det vi 

dock upptäckt är att det finns mycket lite litteratur kring professionellas erfarenheter av 

våld i nära relation eller litteratur utifrån professionellas perspektiv överhuvudtaget.  

 

Något som vi har kommit på i efterhand är att vi endast frågade om de vill ha uppsatsen 

när det var klart, men vi frågade aldrig om de ville läsa igenom transkriberingen. Vi menar 

att det hade varit en fin gest samtidigt som att det hade blivit en bekräftelse på att utfallet 

stämmer överens med hur de menar. Det handlar också om att inte sätta de i en situation 

där de känner sig obekväma. Hade vi frågat kunde de också lägga till något som de 

kommit på eller ändra något som de inte kände stämde. Detta hade kunnat påverka vårt 

resultat, men det är bara något som går att spekulera kring. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras det resultat vi fått med utgångspunkt i de huvudrubriker vi 

använts oss av i resultatet. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och de valda 

teorierna. 

 
7.2.1 Arbetet  

I resultat kan vi se hur personer blivit dåligt bemötta vid tidigare kontakter med olika 

organisationer och verksamheter och att de inte har blivit betrodda för de saker de utsatts 

för. Precis som Bala (2008) beskriver har man tidigare ansett att barn är oplålitliga och 

att de inte talar sanning, något som fortfarande kan leva kvar till viss del. Bala beskriver 

också att arbetet med våldsutsatta barn har förändrats under en lång tid. Under de senare 

åren har barn längre inte setts som opålitliga och att barn faktiskt inte hittar på övergrepp 

utan istället berättar sanningar. Det beskrivs även att det ska finnas respekt för det barnen 

uttrycker och att barnet sällan berättar eller uttrycker något utan att det finns grund till 
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detta. Det framkommer även i resultatet att tonen gentemot de som kommer till 

verksamheten inte på något sätt ska verka anklagande. Är tonen anklagande eller 

dömande kan det leda till att barnen inte vågar berättar för att de just känner att den vuxne 

inte tror på dem. 

 

Mattson (2011) skriver att det på verksamheten i studien fanns en viss struktur för arbetet 

och för hur personalen skulle göra för att samarbeta och organisera verksamheten. I vår 

insamlade data beskrivs möten som en del av arbetet och att det kan på möten diskuteras 

om svårigheter som uppstår i arbetet. En förutsättning för att svårigheter kan diskuteras i 

arbetsgruppen är att utrymme för detta finns, något som finns tillgängligt hos samtliga 

berörda intervjupersoner. Journaler förs även på någon arbetsplats och det syftar delvis 

till att andra i arbetsgruppen ska vara uppdaterade kring vad som sker hos specifika 

klienter. Mattson  beskriver möten som ett sätt att stärka och utveckla gruppen. De 

svårigheter som tas upp på möten kan därför eventuellt hjälpa arbetsgruppen framåt från 

dessa svårigheter och en gemensam lösning för problemet kan skapas i arbetsgruppen. 

Dessa möten är något som samtliga intervjupersoner anser viktiga för att kunna reflektera 

över sitt arbete samt att kunna utvecklas. 

 

Kjellgren (2015) skriver att barn som upplevt våld i hemmet kan få en rad symptom som 

kan utspela sig som sömnsvårigheter, sämre matlust, migrän samt oro och ångest. I 

resultatet betonas vikten av att ha kompetens kring vilka symptom man kan få av att 

utsättas för eller uppleva våld och att det även är viktigt att ha kunskap kring varför man 

väljer att stanna i våldet. När barnen berättar på de verksamheter som medverkat i studien 

så får barnen information om de symptom som kan uppstå samt vanliga reaktioner. 

Genom att de professionella förklarar för barnen och betonar att det är normalt medför 

det att barnet inte känner att de är något fel på dem. Att ett barn utsatts för våld av 

exempelvis en förälder kan påverka hur detta barn utvecklas. Det är viktigt att barnen får 

denna information då vi inte pratar om detta i t.ex. skolor. I dagens samhälle har 

skolpersonal ingen kunskap kring trauma vilket i sin tur gör att barnen inte blir medvetna 

om symptomen och att det är helt normalt att reagera så om man blir utsatt i hemmet. 

Som professionell är det därför viktigt att ha kunskap kring trauma men också kring 

anknytning och relationer inom familjer. 

 

Att närma sig samtalsämnet våld är något som kan vara svårt, men resultatet av studien 

visar på hur viktig del i arbetet det är att prata om våldet. En av intervjupersonerna 

beskriver också vikten av att inte vara för åtgärdsinriktad från första början. Mattson 

(2011) skriver om hur kvinnorna i studie var i större utsträckning fokuserade på att 

identifiera våldet medan männen i större utsträckning ville börja med parsamtal på 

direkten. Det är viktigt att kunna prata om våldet och att ha möjligheten att lyssna och ta 

till sig av de berättelser de professionella får berättade till sig och att inte vara för avstängd 

för detta.  Just det som Mattson beskriver att det är många gånger svårt att prata om våldet 

är också något som tas upp i resultatet. Idag finns det mellan 3-4 barn i varje skolklass 

som lever med våld i hemmet men det är inget som man pratar om, vilket i sin tur kan 

göra att den utsatta känner att de är ensamma i det. I resultatet kan vi se hur 

verksamheterna inte väntar med att prata om våldet utan det är något man gör väldigt 

tidigt, både för att få en bild av hur personens situation ser ut men också för att minska 

skam och skuldkänslorna hos den som är utsatt för våldet. Även känslorna om att man är 

ensam minskar när de professionella pratar om det öppet, de förstår att det finns fler och 

att det inte bara de som har det så. 

 

Hos samtliga intervjupersoner har vikten av barnets självbestämmande och eget bästa 
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kommit först. Det beskrivs bland annat att arbetet bygger på barnets egna vilja och dennes 

förutsättningar. Barnet beskrivs som en individ med individuella behov. Vi har intervjuat 

personer från myndighet, familjebehandling och öppen verksamhet. I de olika 

verksamheterna har det sett olika ut gällande insatser till barnen. Men den gemensamma 

bilden av att låta barnet bestämma och möjligheten att ta sin tid till att berätta har funnits 

hos samtliga. Genom att lyssna på barnet och låta barnet ta sin tid medför att barnet känner 

att de har makt över situationen och att de inte är tvingade till någonting. Barnet kan ha 

negativa erfarenheter sen tidigare från andra professionella vilket gör att de inte har 

förtroende för vuxna. Det kan också vara så att barnet har fått flytta från t.ex. en 

familjebehandling där de hade en trygg vuxen att prata med. När de kommer till ett nytt 

ställe måste de börja om med en ny kontakt vilket kan vara jobbigt.  

 
7.2.2 Känslor och svårigheter 

Vårt resultat visar på att det finns en frustration hos de intervjuade att inte nå hela vägen 

fram till barnet, och när det byggts upp en relation med barnet kan inskrivningstiden 

precis ta slut. Något som också Bala (2008) skriver är att barn har haft svårt eller ovilliga 

att prata om de övergrepp och våld som skett inom familjen. Resultatet har även påvisat 

att de professionella haft delade meningar kring barnens förmåga att berätta. Några ansåg 

att barnen i hög grad berättar om våldet de utsätts för, medan någon annan menar att det 

tar lång tid att få barnet att få förtroende och kunna berätta om erfarenheter av våldet. 

Men även här kommer leken fram och de professionellas kreativa sida att skapa miljöer 

där barn känner sig trygga och säkra. Språkbarriärerna är också något som framkommer 

i resultatet. Professionerna upplever att det kan vara svårt att hitta material som är 

anpassat till barn som har ett annat modersmål än svenska, samt att det försvårar 

kommunikationen mellan barnet och den professionelle.  

 

SoL (2001:453) kap. 5 11§ menar att socialnämnden ska verka för att att den våldsutsatta 

samt dennes närstående ska få den hjälp och det stöd som behövs. En av de intervjuade 

arbetar inom socialtjänsten och här gäller denna lagen mycket väl. Resultatet visar att 

denna lagen inte alltid är lätt att upprätthålla då det ibland kan involvera föräldrar som 

inte ser vikten i att dyka upp på bokade möten. Socialnämnden har ett ansvar att ge 

stöttning, men resultatet beskriver att det ibland finns vissa svårigheter med arbetet då det 

kan handla om barn eller ungdomar som egentligen inte vill komma till mötet. Resultatet 

har visat att det ibland kan finnas en svårighet att nå hela vägen fram till barnet. Precis 

som vi kan se i resultatet så arbetar socialtjänsten med bland annat skolor och är där och 

berättar om sin verksamhet. Det ger en ökad förståelse för eleverna vad socialtjänsten gör 

samtidigt som det ger socialtjänsten att möjlighet nå de barn som utsätts för våld i hemmet 

och visa att det finns hjälp. 

 

I resultatet kan vi läsa om hur svårt det kan vara i arbetet med barn när de måste umgås 

med sin förövare, alltså den som har utsatt dem för våld. Som professionell får man en 

känsla av maktlöshet då man inte kan påverka det beslutet som familjerätten har tagit. Vi 

kan se i föräldrabalkens (1949:381) 6 kapitel 1 § att barn har rätt till en trygg och god 

uppfostran och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. Vi 

kan se i Trickett m fl (2011) att dessa föräldrar ofta har en bristande föräldraförmåga. Att 

barnen måste umgås med sin förövare upplevs som felaktigt då barnens ska känna och 

växa upp i trygghet. 

 

Det beskrivs finnas stora svårigheter i arbetet inom barnrättsorganisationer. Beslut 

beskrivs vara utmanande och med en risk för osäkerhet kring besluten som tas (Stokes & 

Schmidt, 2012). Resultatet visar att arbetet med våldsutsatta barn är ett arbete med stora 
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svårigheter, men också med en stor glädje. I resultatet kan vi se att när en orosanmälan 

har gjort så ska det göras en bedömning inom 24 timmar, det är ett tufft beslut. Både 

barnets och föräldern eller föräldrarnas berättelser ska sammanvägas, sedan ska ett beslut 

fattas utifrån barnets bästa. Ett beslut som måste gå snabbt men som också är avgörande 

för barnets och familjens framtid, beslutar de att det inte r tillräckligt akut så får barnet 

bo kvar hos sin familj annars kan det vara så att barnet måste omplaceras på en gång. 

 

Resultatet visar att de känslomässiga svårigheter som finns hos professionella bland annat 

handlar om att de inte känner någon lust till att delta i så mycket aktiviteter utöver 

arbetetet. Också att de inte känner någon större lust till att vara aktiv i samhällsfrågor eller 

ta del av samhällsproblem på sin fritid. Utifrån våra intervjuer kan vi se att det finns en 

risk för intervjupersonerna att bli traumatiserade i arbetet med våldsutsatta barn, detta är 

något berättas kunna motverkas genom att organisera arbetet på ett bra sätt. Resultaten 

visar även på att en av de intervjuade ansåg det vara svårare känslomässigt i början av 

arbetskarriären, men att allt eftersom skapas det en större förståelse för våldet och därefter 

minskade känslomässiga svårigheter. Utifrån fenomenologin har vi försökt skapa en 

förståelse för vad för erfarenheter professionella har av arbetet med våldsutsatta barn, 

men vi har även eftersökt vad det finns för svårigheter med att arbeta med våldsutsatta 

barn. Fenomenologin som framför allt handlar om att just skapa förståelse (Allwood, 

2017), har stått i grund när vi undersökt vilka erfarenheter professionella har i arbetet med 

våldsutsatta barn. Fenomenologin menar att livsvärlden är vår värld som vi upplever och 

den är uppbyggd av fenomen (Allwood). Man kan därför påstå att vi använt oss strategiskt 

av fenomenologin eftersom att vi hela tiden varit ute efter erfarenheter och 

kompetensutveckling hos de enskilda intervjupersonerna. Vi undersöker fenomen som 

finns i dess närhet.   

 

De intervjuade beskriver också vikten av handledning och hur det har varit avgörande för 

att själva inte bli traumatiserade av de berättelserna som de får från barnen. Detta är också 

något som Mattson (2011) tar upp, hur viktigt det är med handledningen. Samtliga 

beskriver hur de har handledning kontinuerligt samt att de pratar med kollegor på möten 

om svårigheter och hinder de stöter på. 

 

Enligt SCB:s statistik finns det ungefär 200.000 barn som lever i de uppväxtförhållandena 

i Sverige och det är mellan 3-4 i varje klass. Trots att det är många barn som växer upp i 

de här förhållandena så är det få som pratar om det. Barnen tror att de är ensamma och 

känner skam och skuld. För att kunna nå ut till dessa barn så behöver personal på skolor 

kunskap kring våld och trauma som vi tidigare skrivit. Genom att föreläsa på skolor kan 

vi som profession nå ut till många av de barn som far illa i hemmet, vi sprider också 

vidare kunskapen och uppmärksammar ämnet. Vi kan också se i resultatet hur 

verksamheterna använder sig av sociala medier för att nå ut till fler och till att förändra 

den negativa bild som bland annat socialtjänsten har fått i media. I median skrivs det om 

omhändertaganden, vilket får socialtjänsten att framstå som en granskande myndighet 

istället för en hjälpande. 

 
7.2.3 Utveckla arbetet 

Något som alla de intervjuade tar upp är hur de kan bolla tankar och dela med sig av 

ärenden på just möten. De berättar om mötets betydelse då de också kan dela med sina av 

svårigheter. Genom dessa möten menar Mattson att det medför en gemensam bild av 

arbetet och skapar gemenskap. Under dessa möten kan personalen också prata om 

utbildningar som kan vara intressanta för verksamheten för att utveckla den samt andra 

strategier för att utveckla arbetet inom organisationen. Något som har varit avgörande för 
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dem är det öppna klimatet i arbetsgruppen, på möten och att de känner att de har 

möjligheten att påverka sitt arbete. Kring arbete med våld skriver Mattson (2011) om 

arbetsgruppens roll samt  betydelsen av struktur och organisation inom arbetet. Genom 

möten förmedlas kunskap och arbetet kan utvecklas.  

 

Något som tas upp i resultatet är just vikten av kunskap kring våld och trauma. Mattson 

(2011) beskriver också hur viktigt det är att man som professionell har kunskap kring 

våldet är viktigt i arbetet och att våld i är komplext. Samtliga intervjupersoner betonar 

vikten av någon form av kompetens kring trauma inom arbetet med våld. Just kompetens 

kring trauma är något som också tas upp att skolor och andra verksamheter som jobbar 

med barn borde ha  kunskap om, eftersom det finns mellan 3-4 barn i varje skolklass som 

lever med våld i hemmet. Även Trickett mfl., 2011) tar upp hur viktigt det är att barnen 

får en behandling inriktad på trauma och minskad stress. Att ha rätt kunskap är något som 

både Mattson och intervjupersonerna tar upp. Mattson (2011) beskriver hur problem kan 

uppstå inom arbetet om personalen inte har rätt kompetens, precis som våra 

intervjupersoner beskriver att det är viktigt att ha rätt kunskap. I resultatet kan vi också 

se hur de är villiga till att utveckla sin kunskap genom att hitta nya utbildningar och 

utbilda sig. I resultatet kan vi se deras positiva inställning till att utveckla sin kunskap 

samt att det är ett sätt att ta hand om sig själv eftersom som att det är så pass krävande 

arbete mentalt. Genom ökad kunskap kan de professionella sedan välja rätt insatser och 

metoder som passar bäst i sammanhanget. 

 

Att utveckla arbetet med våldsutsatta barn är något ingen av våra intervjupersoner går 

emot. De delar en bild av att arbetet måste utvecklas, trots att de anser att arbetet behöver 

utvecklas på olika sätt. Bala (2008) skriver om våld i nära relation utifrån ett historiskt 

perspektiv och det redovisas att mycket har hänt de senaste århundradena. Från att våld i 

nära relation är normaliserat och inte anses vara fel på något sätt, till att det är en kriminell 

handling där de berörda våldsutsatta hörs och får förtroende. Vårt resultat pekar på att det 

finns saker inom detta som fortfarande behöver utvecklas. Utvecklingen beskrivs kunna 

ske genom att samhället får mer kunskap till sig. Men även att det behöver utvecklas fler 

behandlingsmetoder för barn då det inte anses finnas många som är evidensbaserade. Och 

även fler behandlingsmetoder anpassade för andra språk och kulturer än Sverige. 

Utveckling av arbetet beskrivs i resultatet som något som sker ständigt genom att de 

professionella ständigt håller sig uppdaterade på vad som sker lagmässigt men även med 

nya metoder och ny forskning.  

 

Den fenomenologiska teorin har präglat vårt arbete under hela processen. Genom att 

använda oss strategiskt av mycket citat har vi speglat våra intervjupersoners erfarenheter 

på ett mycket exakt sätt. Fenomenologin handlar om upplevelser (Allwood, 2017), vilket 

är precis det vi eftersökt under våra intervjuer och diskuterat i diskussionen.   

 

7.3 Slutsatser och implikationer 

Under vårt examensarbete har vi utgått från våra två frågeställningar som är formulerade: 

(1) Vilka upplevelser har professionella kring arbetet med våldsutsatta barn? samt (2) Hur 

kan man som professionell utveckla sin kunskap för att nå våldsutsatta barn? som har 

varit grunden för vårt arbete.  

 

Samtliga av de intervjuade i studien beskriver både positiva som negativa upplevelser 

som har påverkat dem i arbetet med våldsutsatta barn. De beskriver hur de har blivit mer 

ödmjuka och förstående som personer samtidigt som att de aktivt undviker starka intryck 

från vardagen, exempelvis tunga dokumentärer. De beskriver också hur de gärna ägnar 
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sig åt lättare sysslor hemma där man inte får så starka intryck i och med att det är ett 

arbete som påverkar en mentalt av de utsattas berättelser. Samtliga berättar om den 

stolthet de känner för sitt arbete och att det gör något konkret och hjälper andra i utsatta 

livssituationer. En annan svårighet de stöter på i själva arbetet är hur  svårt det kan vara  

med kommunikationen, att föräldrar inte vill samarbeta, att inte kunna nå fram till barnet 

eller att det finns språkbarriärer. Några viktiga egenskaper som brukar fungera vid 

kommunikationsproblemen är kreativitet och lekfullhet berättar samtliga av de 

intervjuade.  Trots detta så uppskattar de sina jobb och allt det positiva överväger det 

jobbiga. 

 

De erfarenheter professionella erhåller i arbetet med våldsutsatta barn är även en del 

känslomässiga svårigheter. Samtliga intervjupersoner har beskrivit någon typ av 

känslomässig svårighet i arbetet. På samtliga arbetsplatser har det även funnits utrymme 

att kunna prata om de känslomässiga svårigheterna och motverka att svårigheterna blir 

alldeles för påtagliga. 

 

De intervjuade ser väldigt positivt på sin möjlighet att påverka sitt arbete och utveckla sin 

kompetens. Deras verksamheter är öppna för förslag från personalen gällande 

utbildningar om det något de finner intressant. Genom att gå på konferenser och föreläsa 

så lär de både ut ny kunskap till andra verksamheter samt lär sig från andra. Även genom 

diskussioner och att de kan prata med kollegor gör att man utbyter erfarenheter och skapar 

ny kunskap. Några av de intervjuade berättade också att de ingår i olika studier och 

forskningsprojekt, på så sätt får de mer kunskap om hur deras verksamhet fungerar 

samtidigt som kunskapen sprids. Det finns även nätverk där professionerna får kunskap. 

 
7.3.1 Socialpedagogiska implikationer 

Slutsatsen för vår studie är intressant ur ett socialpedagogiskt perspektiv eftersom att 

kunskapen om våldsutsatta barn anses behöva spridas till skolor och inom sjukvård. 

Väljer vi att arbeta inom allt mellan socialtjänst, behandlingshem eller skola med barn så 

kommer troligtvis problematiken att de har upplevt våld i hemmet finnas där hos några 

av barnen. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur det påverkar individen att utsättas 

eller bevittna våld samt kunskap kring trauma. Genom vårt arbete har vi fått ta del av 

professionellas kunskap och erfarenheter inom detta arbetsområde. 

 
7.3.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har vi fått kännedom att det inte finns mycket studier gjorda kring 

professionellas upplevelser av arbete med våldsutsatta barn. Ett förslag till vidare 

forskning är att fortsätta på vårt valda ämne och tillföra mer forskning till det. Med stöd 

i det resultat vi fått är det ett arbete med mycket svårigheter men även glädje. Mer 

forskning kring professionellas erfarenheter av arbetet med våldsutsatta barn skulle 

eventuellt höja kunskapen kring arbetet och öka förståelsen för vad det finns för 

svårigheter i arbetet.  
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Bilagor 

Bilaga A Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva.  

  

Vårt intresse rör professionellas erfarenheter av arbetet med barn som bevittnar eller 

upplever våld främst i hemme. 

  

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av i vårt uppsatsarbete. 

  

För att få göra detta vill vi, om möjligheten finns, intervjua någon från er verksamhet 

som besitter kunskap kring vårt valda ämne.  

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

  

Finns det ett intresse att delta i vår studie får ni gärna skicka ett svar tillbaka för att vi 

ska kunna bestämma vidare. 

  

  

Med vänlig hälsning 

Amanda Nero och Linn Comstedt 

 

Handledare: Inger Axelsson 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga B Missiv 

Hej! Här kommer en missiv till dig som deltagare i studien "Våld i hemmet, 

professionellas erfarenheter av arbetet med barn". 

  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 

just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen kommer 

att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 

Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

  

Med vänlig hälsning 

Amanda Nero och Linn Comstedt 

 

Handledare: Inger Axelsson 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga C Intervjuguide 

Bakgrund 

Hur kom det sig att du började arbeta med detta? 

Berätta lite om din tidigare arbetserfarenhet på andra arbetsplatser. 

Hur länge har du arbetat på den nuvarande arbetsplatsen? 

Vad har du för utbildning? 

Kräver arbetsgivaren särskild utbildning eller kompetens för att arbeta med barn? 

 

Arbetet 
Berätta om hur det är att arbeta med barn.  

Hur ser en typisk dag ut för dig?  

I ett flertal rapporter framkommer det att det finns ett stort mörkertal gällande 

våldsutsatta barn. Vad tänker du kring detta? (Vi tar med och visar rapport) 

Hur kommer barnen i kontakt med er? 

Arbetar ni på något sätt för att nå fler våldsutsatta barn? Hur isåfall? 

Berätta om de svårigheter du kan stöta på i ditt arbete med barn? 

Hur bemöter du dessa svårigheter? 

Berätta hur det går till när ett barn berättar om att de bevittnar/utsätts för våld. 

Hur ser rutinerna ut?  

 

Utveckla arbetet 
Hur får du vetskap om aktuell forskning inom ert arbetsområde? 

Hur kommer du i kontakt med ny forskning inom området? 

Erbjuder arbetsgivaren kompetensutveckling? Inom vad isåfall? 

Vad ser du för möjligheter i att utveckla arbetet med barn? 

 

Är det något du vill lägga till eller ta upp? 

 


