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The purpose of this study is to understand in what way the child perspective is taken into 

consideration when social welfare secretaries meet families where domestic violence has 

occurred. For this purpose we have carried out qualitative interviews with 10 social welfare 

secretaries from different local councils. The study shows that the child perspective is a term 

whose meaning varies to each individual social welfare secretary. The child perspective is a 

goal worth aiming for but to reach it in practice is more difficult, according to the informants. 

This may result in the social welfare secretaries seeing different needs in the families and they 

may focus on the parents’ needs and problems instead of the children’s. The study also shows 

that there are big differences in the way the social welfare secretaries are able to speak with 

the children, and they are ambiguous as to whom their client is. Our study also shows that the 

qualifications and personality of the social welfare secretaries also affect what measures are 

taken. This is due to the fact that their qualifications influence how they use their action 

space. To analyse our result we used earlier research and street-level bureaucracy. With the 

help of street-level bureaucracy, the possibilities and restrictions that the organization affords 

the social welfare secretaries are emphasised in their work with domestic violence. 

 

Keywords: Child perspective, domestic violence, social welfare secretary, street-level 

bureaucracy 

Nyckelord: Barnperspektiv, våld i familjer, socialsekreterare, gräsrotsbyråkrati  



 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 3 

1.4 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2.  Tidigare forskning ................................................................................................................. 4 

2.1 Konsekvenser för barnens psykiska hälsa ........................................................................ 4 

2.2 Barnets röst ....................................................................................................................... 5 

2.3 Bevittna eller uppleva våld? ............................................................................................. 7 

2.4 Att ha en pappa som är våldsam ....................................................................................... 8 

3. Gräsrotsbyråkrati .................................................................................................................... 9 

3.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 9 

3.2 Att skapa en klient .......................................................................................................... 10 

3.3 Dilemman/paradoxer som synliggörs med gräsrotsbyråkratin ....................................... 10 

4. Metod ................................................................................................................................... 13 

4.1 Val av metod .................................................................................................................. 13 

4.2 Urval och representation av informanter ........................................................................ 14 

4.3 Problem som medvetandegjorts under arbetets gång ..................................................... 15 

4.4 Uppdelning av arbetet .................................................................................................... 16 

4.5 Etiska överväganden ...................................................................................................... 17 

5. Resultat och Analys .............................................................................................................. 18 

5.1 Presentation av intervjupersonerna ................................................................................ 19 

5.2 Barnperspektivets skiftande innebörd ............................................................................ 19 

5.2.1 Barnperspektivet – är det ett realistiskt mål? .......................................................... 23 



 

 

 

 

 

5.3 Vilka behov ser socialsekreteraren i familjer där våld förekommer? ............................ 24 

5.3.1 Upplever socialsekreteraren att det finns konflikter mellan behoven? ................... 26 

5.4 Barns vilja/röst ............................................................................................................... 28 

5.5 Vem är klienten – Barnet eller föräldrarna? ................................................................... 33 

5.6 Hur mycket styrs socialsekreterarna av organisationens budget? .................................. 34 

5.7 Kan lagen begränsa socialsekreterarnas handlingsutrymme? ........................................ 36 

5.8 Sammanfattning ............................................................................................................. 38 

6. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 40 
Referenser ................................................................................................................................. 42 

Elektroniska källor: .............................................................................................................. 44 

Bilaga 1 - Informationsbrev ..................................................................................................... 45 
Bilaga 2 - Intervjuguide ............................................................................................................ 46 

Bilaga 3 – BBiC triangeln ........................................................................................................ 48 
 



 

 

 

1 

 

1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

År 2011 inkom 28 000 anmälningar gällande kvinnomisshandel till polisen och utöver det kan 

man räkna med ett stort mörkertal (Brå, 2012). Under 2009 kom en rapport från 

brottsförebyggande rådet, den visar att det våld som utövas av män mot kvinnor i en relation 

ofta upprepas. Det innebär att våld i familjen är ett stort samhällsproblem som fortsättningsvis 

måste uppmärksammas (Brå Rapport, 2009:12).  

  Misshandlade kvinnor har alltid varit en utsatt grupp som behöver stöd från samhället, 

men det var inte förrän mot slutet av 1970-talet som synen på mäns våld mot kvinnor inom en 

parrelation förändrades. 1982 blev det ett uttalat samhällsproblem genom en lagändring som 

innebar att kvinnomisshandel faller under allmänt åtal (Eliasson, 2000). 

  Trots att lagen innebär ett stöd för kvinnorna att anmäla och få männen fällda för sina 

brott förekommer våldet ännu. I många fall finns det barn som både ser och hör när pappa 

misshandlar mamma. Enligt en uppskattning som Kommittén mot barnmisshandel har gjort 

rör det sig om 100 000-200 000 barn i Sverige. Rädda Barnens undersökning visar att vart 

10:e barn i Sverige skulle ha upplevt våld i familjen, och hälften av dessa barn ofta 

(Socialstyrelsen, 2005).  

  Begreppet våld i familjen kan definieras olika och det kan innebära både fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld. Barnmisshandel, sexuella övergrepp mot barn och 

kvinnomisshandel är exempel på vad som ryms i begreppet våld i familjen eller familjevåld 

som en del forskare använder (Hindberg, 1990). När vi använder oss av begreppet våld i 

familjen avser vi både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld där den ena föräldern blir utsatt av 

den andra. I vår studie är det barnet som upplever våldet mellan föräldrarna som är fokus.  Vi 

vill därför inte enbart begränsa oss till kvinnomisshandel utan vara öppna även för de fall där 

det är pappa som blir misshandlad av mamma.  

  I boken och han sparkade mamma beskriver Arnell och Ekbom (2010) olika 

dimensioner av barnmisshandel. De menar att det kan vara fysiskt våld, psykiskt våld eller 

bristande omsorg. Den psykiska misshandeln handlar om att föräldrarna skrämmer, hotar, 

förlöjligar eller nedvärderar barnen (Arnell & Ekbom, 2010). Hydén (1995) menar att de barn 
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som upplever våld i familjen är delaktiga vittnen. De har inte valt själva att betrakta våldet 

utan de blir vittnen eftersom våldet pågår i deras livsmiljö och de måste på något vis förhålla 

sig till det (Hydén, 1995). Detta menar vi kan tolkas som att de barn som upplever våld i 

hemmet, på ett vis är utsatta för barnmisshandel. 

  Följderna hos barn som upplever våld i familjen kan bli många, bland annat kan de 

utsättas för stress, vilket kan visa sig fysiskt som eksem, astma etc. (Socialstyrelsen, 2005).  

De psykiska besvär som kan drabba barnen kan röra sig om depression, självdestruktivitet och 

sömnsvårigheter (Överlien, 2007). Barnen kan i ett längre perspektiv även få problem med 

tilliten till andra människor (Socialstyrelsen, 2005). Den bristande tilliten kan uppstå på grund 

av att barnen inte får den trygga uppväxt och den stabila anknytning till sina föräldrar som de 

behöver (Karlsson, 2008). 

  Inom forskningen är, våld i familjen, med fokus på barnen ett relativt nytt område som 

uppmärksammas mer och mer (Överlien, 2007). Tidigare har man tänkt att barn som inte varit 

närvarande under våldet har förskonats och inte behövt någon hjälp. Studier har dock visat att 

barnen med alla sina sinnen är medvetna om våldet och plågas av det (Överlien & Hydén, 

2007). Barnen utsätts inte bara för hemska upplevelser som kan traumatisera deras barndom, 

utan de förlorar även den grundtrygghet som föräldrarna ska ge dem (McAlister Groves, 

2001).  

  Barnets bästa och barnperspektivet är två viktiga och vägledande begrepp i 

socialtjänstens arbete med barn i familjer där våld förekommer. Trots att man vet vilka följder 

våldet kan ge barnen förbises barnperspektivet ofta i socialtjänstens riskbedömningar (Rosell, 

2011). Barnperspektivet är ett begrepp med breda tolkningsmöjligheter. Socialtjänstlagen 

lämnar ett stort utrymme för socialsekreterarna att själva avgöra vad begreppet ska innefatta, 

vilket kan skapa en förvirring hos dem. I socialtjänstlagen används även begreppet barnets 

bästa, det innebär i praktiken att ett barnperspektiv ska ingå i alla beslut (Norström & 

Thunved, 2010). Begreppen barnets bästa och barnperspektivet följs alltså åt. Ekbom och 

Landberg (2007) menar att i möten med familjer där våld förekommer möter 

socialsekreterarna föräldrar som har egna behov och befinner sig i svåra livskriser. Risken är 

här stor att föräldrarnas behov och perspektiv överskuggar barnens (Ekbom & Landberg, 

2007). Barn visar inte på samma vis och lika tydligt som vuxna att de mår dåligt (Hindberg, 

2001). När Forsberg och Pösö (2007) diskuterar om umgängesrätt med pappan och vad som 
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anses bäst för barnet menar de att det nästan uteslutande tolkas av vuxna och barnets röst 

kommer inte alltid fram. Det ska handla om barnets rätt att träffa sin förälder, men ofta 

övertar föräldern den rätten för sina egna syften (Forsberg & Pösö, 2007). Öystein Steinsvåg 

(2007) menar att det handlar om att socialsekreterarna kan känna sig maktlösa då de inte kan 

se konkreta lösningar eller vägar ut för familjen. Han menar också att i arbetet med vuxna är 

det lätt att ”glömma” eller inte orka sätta sig in i barnens tillvaro, just för att undvika känslan 

av maktlöshet (Öystein Steinsvåg, 2007).  

 Ska en förändring kunna ske behöver vi börja med att förstå socialsekreterarnas 

erfarenheter av arbetet med barnperspektivet i möten med familjer där våld förekommer. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur barnperspektivet beaktas i socialsekreterares möte 

med familjer där våld förekommer. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur tar socialsekreterare hänsyn till barnen i möten med familjer där våld förekommer? 

 Vilka behov identifierar socialsekreterare i familjer där våld förekommer, hur hanterar 

de dessa och kan det finnas en konflikt mellan olika behov? 

 Hur uppfattar socialsekreterarna sitt handlingsutrymme? 

1.4 Disposition 

Inledningsvis har problemformulering, uppsatsens syfte och frågeställningar presenterats. Nu 

fortsätter kapitel 2 med tidigare forskning och kapitel 3 introducerar den teori som används i 

uppsatsen. I kapitel 4 presenteras metodologiska tillvägagångssätt, vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, urvalet av informanter, uppdelning av arbete samt etiska reflektioner. I kapitel 

5 presenteras studiens resultat och analys i en integrerad modell. Därefter avslutar vi med en 

slutdiskussion i kapitel 6. 
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2.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt har vi fokuserat på tidigare forskning som rör barn i familjer där våld 

förekommer. Det har visat sig att barnperspektivet i familjer där våld förekommer är ett 

relativt nytt men expanderande forskningsområde, speciellt inom Norden. Carolina Överlien 

(2007) betonar att ämnet de senaste 10 åren har uppmärksammats mer och mer i Sverige. Hon 

menar att det delvis kan bero på en ny lagstiftning som kom i november 2006. Lagen handlar 

om att barn har rätt till brottsskadeersättning från staten om de bevittnat ett brott som är ägnat 

att skada barnets trygghet i förhållande till en närstående person. Överlien (2007) menar också 

att det beror på att modellen Trappan presenterades 1999 av Rädda Barnen i boken: och han 

sparkade mamma. Modellen Trappan är till för behandlande arbete med barn som upplevt 

våld i hemmet (Överlien, 2007) och syftar till att ge barnen stöd att stegvis sätta ord på sina 

upplevelser (Arnell & Ekbom, 2010). Modellen växte fram genom att 45 barn fick stöd och 

möjligheter att berätta sina upplevelser av våld och hot. Trappan-modellen beskrivs som en 

hjälp till att i praktiken ge barn det stöd de behöver (Arnell & Ekbom, 2010). 

  Innan de genombrott som riktar fokus på barnen kom har forskningen nästan 

uteslutande fokuserat på männen som förövare och kvinnorna som offer, men intresset för 

barnen har som sagt ökat de senaste åren. Fortfarande är det sällan som barnen är 

informanterna, studier har handlat om barn, men inte bedrivits med barn (Överlien, 2007).  

2.1 Konsekvenser för barnens psykiska hälsa 

Studier som handlar om barnens symtom och reaktioner på våldet dominerar inom 

forskningsområdet och en stor del har fokuserat på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, 

eftersom allt fler barn det senaste decenniet fått diagnosen PTSD (Överlien, 2007). Studier har 

visat att de största orsakerna till PTSD hos barn är att bevittna våld i hemmet samt sexuellt 

utnyttjande (McAlister Groves, 2001).  

  Våldet i hemmet beskrivs i forskning som betydligt skadligare för barn att bevittna än 

att till exempel bevittna våld på en öppen gata (se t.ex. McAlister Groves, 2001; Weinehall, 

1997). Att som barn bli vittne till våld i hemmet upplevs också som mer plågsamt än att själv 

bli slagen. Ett blåmärke kan läka och man kan ta skydd mot det fysiska våldet genom att 

exempelvis gömma sig. De psykiska plågorna däremot finns kvar och plågar under lång tid, 
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det går aldrig att gömma sig för dem. Därför upplever barnen det psykiska våldet värre än det 

fysiska (Weinehall, 1997).  

  I studier där man har pratat med barn och ungdomar som växt upp i våldsamma hem 

har det visat sig att dessa barn generellt får det svårare att upprätthålla kontakt med vänner. 

De har också färre nätverkspersoner än andra barn, ibland inga alls (se t.ex. Weinehall, 1997; 

Överlien, 2007). En orsak kan vara att dessa familjer lever med en stor familjehemlighet som 

inte får avslöjas. Kommer sanningen fram kan familjen splittras eller situationen kan bli värre 

genom att fadern blir mer aggressiv, och barnen berättar därför inte om våldet för vem som 

helst (Weinehall, 1997). Att växa upp med våld i familjen handlar om ständig oro, ångest, 

skuld och ilska (McAlister Groves, 2001; Weinehall, 1997; Överlien 2007). Barnen tvingas 

växa upp fort för att kunna skydda syskon när modern inte klarar av det själv. De måste agera 

mycket ansvarfullt vilket förutom våldet skapar en förstärkt skillnad med jämnåriga 

(Weinehall, 1997; Stanley et al., 2012).  

 Viktigt att betona är att de flesta studier handlar om barn som upplevt våld under en 

längre period. Desto längre exponering för våld desto större risk att barnen drabbas av skador 

och svåra konsekvenser. Det finns dock alltid barn som klarar sig bra ändå, utan märkbara 

följder (Stanley et al., 2012). De som bevittnat våld befinner sig ändå i riskzonen för att få 

koncentrationssvårigheter i skolan och drabbas av negativa psykologiska konsekvenser såsom 

ökad aggressivitet, depression, ångest, sömnsvårigheter och oro (Stanley et al., 2012; 

Weinehall, 1997; Överlien, 2007). Studier har även visat att det finns skillnader mellan vilka 

symtom könen uppvisar, tjejer visar främst ångest, medan killar oftare visar ett 

aggressionsbeteende (Överlien, 2007). Ytterligare en skillnad mellan könen är att killar i 

vuxen ålder har större benägenhet att slå sina flickvänner, medan tjejerna har tendenser att få 

pojkvänner som slår dem och de blir således utsatta av ytterligare en man (Weinehall, 1997).  

2.2 Barnets röst 

Barnperspektivet och barnets bästa är två begrepp som enligt socialtjänstlagen ska beaktas i 

allt arbete där barn är inblandade, men vad de egentligen innebär är en tolkningsfråga. Det 

finns forskare som kritiserar att socialsekreterare inte pratar med barnen om det som har skett. 

En av dem är Maria Eriksson, hon vill uppmärksamma att barnen inte alltid kommer till tals 

trots deras rättigheter som står skrivna i barnkonventionen. I Erikssons avhandling från 2003 
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har hon bland annat intervjuat familjerättssekreterare som berättar att de inte pratar om våldet 

med barnen eftersom de upplever att det skulle vara för svårt för dem (barnen) (Eriksson, 

2003). Familjerättssekreterarna anser inte att barnen är informanter, vuxna har oftast 

tolkningsföreträde, vilket kan ses i flera utredningar hos socialtjänsten menar Eriksson (2003). 

Även Sundhall (2008) lyfte upp det när hon analyserade hur mycket utrymme barnen fått i 

familjerättssekreterares utredningar med fokus på våld i familjen. Till skillnad från Eriksson 

visar Sundhall en variation när det handlar om att barn ska få berätta och delta i utredningen. 

Hon beskriver i sitt resultat fyra olika kategorier av barn. A: Kompetent subjekt, där är barnen 

i hög grad delaktiga och deras röster anses som betydelsefulla. B: Inkompetenta subjekt, 

barnen är subjekt och framställs som viktiga personer, men inkompetensförklaras av olika 

anledningar och deras röster får ingen betydelse i besluten. C: Objekt med röst, barnen får 

knappt fram sin röst i utredningarna och har ingen påverkan i beslutet. D: Objekt utan röst, 

barnen är inte alls synliga i utredningen. De får inte möjlighet att göra sin röst hörd och 

framställs också som objekt (Sundhall, 2008).  

 Att barnen får en chans att förstå och ha ett inflytande i utredningsprocessen är enligt 

Eriksson och Näsman (2008) viktigt. Utredarna måste därför bli bättre på att kunna se och 

visa barnets tankar och upplevelser från våldet som finns i hemmet (Eriksson & Näsman, 

2008; Eriksson & Näsman 2009). Att pappan slår mamman i hemmet är idag ett tabubelagt 

ämne vilket bidrar till att dessa barn har begränsade möjligheter att förstå och tolka det som 

de har varit med om. Finns det ingen som klarar av att lyssna och bekräfta barnens 

upplevelser kan de heller inte börja bearbeta upplevelserna (Eriksson & Näsman, 2009). 

Eriksson & Näsman (2009) menar att alla vuxna runt barnen har ett ansvar och då syftar de 

även på sig själva som forskare. Överlien och Hydén (2009) uppmuntrar både praktiker och 

forskare att fokusera på barnets eget agerande i våldet som pågår hemma hos dem. De menar 

att man ska låta barnet vara sin egen agent, att de ska få berätta sin berättelse och de ska 

kunna påverka processen. De anser att det behövs mer forskning som bedrivs utifrån barnen 

och att analysen ska ha sin utgångspunkt i barnens berättelser (Överlien & Hydén, 2009).  

 Studier visar också på att barn själva uttrycker en besvikelse över socialtjänstens och 

BUP:s (Barn och ungdomspsykiatrin) agerande. De vill bli bemötta med respekt och 

förståelse, bli lyssnade på och tagna på allvar vilket sällan verkar uppfyllas enligt barnen. Det 
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är något som orsakar stor misstro hos barnen, framförallt gentemot professionella. (Stanley et 

al., 2012; Weinehall, 1997).  

 Pernilla Leviner (2011) för en diskussion kring barnets bästa där hon lyfter fram hur 

svårt det faktiskt är att ge en allmängiltig beskrivning av barnets bästa. För att försöka ge det 

en definition använder hon det som Barnkommittén har skrivit om begreppet. Enligt dem ska 

begreppet innehålla både ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Med ett objektivt 

perspektiv grundar man sina tankar på vetenskap och beprövad erfarenhet och i det subjektiva 

perspektivet kommer barnets egen röst fram, vilken inställning de har och vad som är deras 

vilja. En kombination av dessa två perspektiv anses ge det bästa underlaget för att försöka 

fastställa barnets bästa (Leviner, 2011). Det är också detta vi utgår från i vår studie. 

2.3 Bevittna eller uppleva våld? 

Om barnen är på övervåningen och mamman misshandlas på undervåningen, är barnen då 

utsatta för våldet eller inte? Förr tänkte man nog att barnen förskonats från våldet, men idag 

har man förstått att det inte är riktigt så enkelt. Det finns en pågående diskussion om vilket 

begrepp som främst bör användas när man pratar om barn och våld i familjen. Länge har det 

uteslutande varit bevittna våld som har använts men Carolina Överlien och Margareta Hydén 

är två forskare inom området som vill ändra på det, de vill istället att man ska använda 

uppleva våld eftersom det är ett mer rättfärdigt begrepp. I deras studie från 2007 lyfter de 

fram att barn inte bara bevittnar våldet utan att de upplever det med alla sina sinnen. Från 

barns egna berättelser beskrivs hur de under själva våldsepisoden till exempel blivit inlåsta i 

ett annat rum, men att de även om de skyddas från synminnen inte kan skydda sig från 

hörselminnen. En pojke beskriver ett ljudminne som låter ”smack” där han tolkar det som att 

hans mamma blir slängd i en dörr. En flicka beskrev att avsaknaden av ljud var det mest 

skrämmande eftersom det kunde innebära att mamma var död. En pojke nyanserar till och 

med sitt svar genom att säga att han aldrig har sett pappa slå mamma, men att han har sett 

resultaten av slagen som till exempel blåmärken, mammas rädsla och sönderslagna möbler. 

Överlien och Hydén (2007) menar att en möjlig förklaring till att barn som bevittnar våld i 

hemmet ofta har glömts bort är att de flesta har förskonats från att bli direkt fysiskt utsatta för 

våldet. Alla barn i deras studie har dock plågsamma hörselminnen av det som har skett och 

behöver hjälp med att bearbeta det. 
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2.4 Att ha en pappa som är våldsam 

McAlister Groves (2001) lyfter fram att trots att våld i nära relationer idag är ett socialt erkänt 

problem, skäms de utsatta kvinnorna och de är rädda för att framstå som dåliga föräldrar som 

låter sina barn utsättas för det här. De skäms och känner samtidigt en väldigt stor skuld inför 

barnen för vad de har fått vara med om i hemmet. Det är inte enbart mamma som känner 

skuld och skam, det är känslor som föds hos flera av familjemedlemmarna i en familj där 

pappa regelbundet misshandlar mamma. Begreppen nämns och tolkas framförallt i intervjuer 

med barn och mammor (McAlister Groves, 2001), men även i intervjuer med papporna, 

förövarna (Stanley et al., 2012). En pappa menade att han kände skuld på grund av att han 

behandlade sina barn precis som han själv hade blivit behandlad av sina föräldrar (Stanley et 

al., 2012).  

  Under de senaste åren har man i samhället alltmer betonat kvinnomisshandel och 

barnens utsatthet, det har samtidigt lett till debatter om vilket påhopp det är på papporna, att 

det är pappor som slår. Att använda orden pappa och våld i samma mening verkar vara något 

som provocerar människor (Burcar, 2008; Källström Cater, 2004). Källström Cater (2004) för 

en diskussion om hur motsägelsefull relationen pappa och våld är, och hänvisar till att den 

generella bilden av pappor är att de inte är våldsamma samtidigt som våld främst förknippas 

med maskulinitet. Med den utgångspunkten har Källström Cater (2004) i intervjuer med barn 

ställt sig frågan om den positiva bilden av pappor som icke våldsamma gjort att våldet som 

barnens egna pappor utför förminskas och normaliseras. Resultatet från intervjuerna med 

barnen är varierande men Källström Cater (2004) har kunnat dela in svaren i tre olika 

kategorier. Den första handlar om att det finns olika typer av pappor, en snäll och en dum och 

deras pappa blir då en dum pappa eftersom han slår mamman. Den andra handlar om att 

våldet är något avvikande, men att de ändå tycker att de har en bra och vanlig pappa trots 

våldet (våldet kan t.ex. bero på alkoholen och inte på pappan). Den tredje och sista kategorin 

handlar om att alla pappor är goda och de pappor som inte är våldsamma beskrivs som extra 

snälla pappor. Deras egen pappa normaliseras på så vis och ribban för hur en god pappa ska 

vara ligger alltså väldigt lågt (Källström Cater, 2004). 

  Vi kan se att barn som upplever våld i hemmet har olika syn på sina pappor vilket 

kanske kan förklara varför vissa barn vill fortsätta träffa sin pappa efter ett uppbrott och att 

vissa inte alls vill träffa sin pappa igen. Inom myndigheter verkar det som att ett fortsatt 
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umgänge med pappan är ett mål efter ett uppbrott, men av de ovan nämnda svaren kan det 

vara högst individuellt huruvida det är bra eller inte. I Katarina Weinehalls studie från 1997 

berättar 11 av 15 ungdomar att deras liv inte kan börja förrän pappan är död och att de 

ständigt lever i rädsla att han kan komma tillbaka. Det är intressant hur dessa ungdomar också 

berättar att de som yngre tog på sig skulden för våldet. Att pappa missbrukar alkohol kände de 

däremot inget ansvar för, det var hans eget val och inget de kunde få stopp på.  

 

3. Gräsrotsbyråkrati  

Vi har valt att använda oss av gräsrotsbyråkrati som teoretisk utgångspunkt då denna teori kan 

hjälpa oss att strukturera och förstå den kunskap vi inhämtar under våra intervjuer. 

Gräsrotsbyråkratin kan hjälpa oss att tolka och förstå den organisatoriska kontext som 

socialsekreterarna är en del av. Vidare kan den hjälpa oss att tydliggöra de dilemman som 

socialsekreteraren kan hamna i, när de möter familjer där våld förekommer.  

3.1 Bakgrund 

Gräsrotsbyråkrati är en översättning av street-level bureaucracy, en term som 1969 

presenterades av den amerikanske statsvetaren Michael Lipsky och som senare har utvecklats 

till en utarbetad teori (Johansson, 2007). Teorin handlar om att det i varje 

myndighetsorganisation finns en hierarki där varje skikt har olika funktioner. När man talar 

om gräsrotsbyråkrater handlar det om de lägsta skikten. Här har tjänstemännen en direkt 

kontakt med medborgarna och är de som i sista hand avgör om och hur behoven ska 

tillgodoses för personen ifråga (Lipsky, 2010). 

  I vår studie talar vi om socialsekreterare som gräsrotsbyråkrater, men gräsrotsbyråkrater 

kan enligt Lipsky (2010) även vara lärare, poliser eller offentliga advokater. Det de har 

gemensamt är att alla är statligt anställda och ska ge service till medborgarna, en service som 

kan ha stor inverkan på personernas liv (Lipsky, 2010).  
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3.2 Att skapa en klient 

Järvinen och Mik-Meyer (2003a) skriver om hur socialt arbete i mötet omvandlar den 

enskilde till en klient. Enligt Lipsky (2010) och Johansson (2007) är det en viktig del för 

organisationen, av effektivitetsskäl och som ett sätt att kontrollera personerna/klienterna 

(Lipsky, 2010). Järvinen och Mik-Meyer (2003a) menar att personernas problem översätts till 

kriterier och deras beskrivningar ska passa in i organisationens ramar. I klientgörandet ser 

socialarbetaren vissa delar av personens berättelse, men inte helheten. Denna kategorisering 

görs av socialarbetaren och inte av personen själv, det är socialarbetaren som avgör vilka 

egenskaper som är av vikt i ett visst fall (Järvinen och Mik-Meyer, 2003a). Det görs alltså en 

social konstruktion av personen för att passa in i organisationens ramar och på det viset bli 

mer hanterbar för gräsrotsbyråkraten (socialsekreteraren) (Johansson, 2007; Lipsky, 2010). 

3.3 Dilemman/paradoxer som synliggörs med gräsrotsbyråkratin 

Gräsrotsbyråkraten, alltså socialsekreteraren står längst ner i hierarkin, vilket i de flesta 

hierarkier utanför myndighetsutövning skulle innebära att de innehar minst makt vid 

beslutsfattande och bedömning. För socialsekreterare innebär det dock att det är de som möter 

klienten, och som vi nämnde tidigare avgör vilka delar av en berättelse som är relevanta för 

organisationen. Socialsekreterarna sitter alltså på makten att påverka ”diagnostiseringen” av 

en klient, utifrån å ena sidan klientens berättelse och å andra sidan organisationens ramar och 

mallar (Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). Det är också de som måste möta klienternas 

reaktioner på besluten. Det gör att de innehar ett relativt stort handlingsutrymme. Ett 

handlingsutrymme som Lipsky (2010) menar kan vara svårt att hantera i praktiken eftersom 

en gräsrotsbyråkrat inte bara kan fokusera på att ge personlig service till klienterna utan måste 

även följa organisationens mål och riktlinjer. Hjörne, Juhila och van Nijnatten (2010) 

diskuterar också det, de uttrycker det som att det kan uppstå ett dilemma för 

socialsekreteraren mellan deras självständighet, deras handlingsutrymme och organisationens 

kontroll. Socialsekreterarna ska se personens sociala situation (Järvinen & Mik-Meyer, 

2003a), men som vi skrivit tidigare skapar de mer eller mindre omedvetet en klient där de 

fokuserar på vissa delar. I direktkontakten med individen/klienten får de i många fall en insyn 

i helheten, i personens hela situation, och inte bara vad klientskapandet avgränsar dem till 
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(Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). Det gör att de ser klientens alla behov, men organisationens 

ramar och regler kan begränsa dem från att göra det. Det kan innebära en svårhanterad 

situation då socialsekreteraren hamnar i ett dilemma där de inte vet hur de ska gå tillväga 

(Hjörne et al., 2010). Det blir ett dilemma mellan att se helheten och att bara se vissa delar 

som passar in i organisationens mallar (Järvinen & Mik-Meyer, 2003b). 

 Ett annat dilemma för gräsrotsbyråkraten är lyhördhet kontra standardisering (Hjörne et 

al., 2010) eller som Järvinen och Mik-Meyer (2003b) uttrycker det, en balans mellan att 

erbjuda likartad behandling och att ta hänsyn till individens unika situation. 

Socialsekreteraren har organisationens mallar och regler att följa i ena handen och i den andra 

handen har den klientens behov och önskningar (Hjörne et al., 2010; Järvinen & Mik-Meyer, 

2003a). Det innebär alltså att socialsekreteraren arbetar utifrån de ramar och kriterier som 

finns i organisationen. Att klienten ska passa in i dessa gör det svårt för socialsekreterarna att 

uppnå det professionella målet att möta en person här och nu, där den befinner sig (Järvinen & 

Mik-Meyer, 2003a). 

 Ytterligare ett dilemma som ligger nära de tidigare två är efterfrågan kontra utbud. 

Efterfrågan på resurser/insatser av medborgare kontra det utbud som organisationen 

tillhandahåller. Organisationen begränsar tillgången av tjänster efter de resurser som finns, det 

kan handla om att en person måste uppfylla vissa krav för att få tillgång till en tjänst (Hjörne 

et al., 2010). Gräsrotsbyråkraterna har inte sällan en ständig press över sig att vara så effektiva 

som möjligt. De ska hjälpa många människor inom en kanske orealistisk tidsram. Ekonomin 

och andra bristande resurser skapar ännu fler begränsningar på handlingsutrymmet för 

gräsrotsbyråkraten (Johansson, 2007; Lipsky, 2010). Att finna en balans i det kan alltså vara 

svårt då kraven och behoven som gräsrotsbyråkraten har på sig kan vara större än de resurser 

som finns att tillgå inom organisationen (Hjörne et al., 2010; Lipsky, 2010). Enligt Lipsky 

(2010) uppstår denna konflikt eftersom det finns inneboende motsättningar mellan 

gräsrotsbyråkraten och de överordnade (Lipsky, 2010). 

 Det finns alltså som vi nämner här ovan många paradoxer eller dilemman för 

socialsekreteraren i möten med klienter. Vilket får till följd att det kan vara svårt för dem att 

efterleva ambitionen om ett serviceideal som finns, där socialsekreteraren är serviceleverantör 

gentemot klienten som är servicemottagaren (Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). Det kan vara 

svårt då de ekonomiska frågorna på effektivitet har blivit allt mer dominerande. (Hjörne et al., 
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2010; Johansson, 2007; Lipsky, 2010). Deras omtanke för klienten kan lätt komma i kläm 

med organisationens generella mål (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkraterna har dock vissa 

resurser som de kan använda för att försvara sig mot organisationens krav, handlingsutrymmet 

som socialsekreteraren har är ett exempel på det (Johansson, 2007). Enligt Lipsky (2010) kan 

gräsrotsbyråkraten tack vare sitt handlingsutrymme utveckla individuella strategier för att 

hantera de situationer där de inte kan leva upp till de krav som de ställer på sig själva.  

 Enligt Johansson (2007) och Lipsky (2010) styr lagar också med vissa mått 

gräsrotsbyråkratens arbete och handlingsutrymme. Socialtjänstlagen som är en så kallad 

ramlag skapar ytterligare utrymme för handlingsfrihet eftersom det inte finns några tydliga 

handlingsalternativ. Det innebär utifrån Lipsky (2010) och Johansson (2007) att preciseringen 

hamnar på den enskilda myndigheten och till sist på en handläggare. Handläggaren som har 

en direkt kontakt med klienterna har ett viktigt uppdrag att hålla en god relation med 

klienterna. Vad handläggaren får och kan göra bestäms delvis av dem själva, men de är som 

sagt också styrda av den organisationen de arbetar inom (Johansson, 2007; Lipsky, 2010). 

Frågan är då om man kan vara en god medmänniska samtidigt som man ska representera sin 

organisation och försöka balansera sitt handlingsutrymme utifrån lagar och regler? (Lipsky, 

2010).  

 De dilemman och paradoxer som finns för en gräsrotsbyråkrat menar Järvinen och Mik-

Meyer (2003a) är viktiga att ha med i en analys av möten mellan socialarbetare och klient, 

eftersom de belyser och förklarar varför det kan vara svårt att genomföra de grundliga 

förändringar som exempelvis socialtjänsten gör, trots alla goda intentioner. 

 I möten med familjer där våld förekommer möter socialsekreterarna flera 

familjemedlemmar i olika situationer och av olika skäl. I dessa möten ska barnperspektivet 

enligt lag beaktas, men när det finns olika behov hos de olika familjemedlemmarna finns en 

risk att det förbises, att föräldrarnas behov tar över och barnen hamnar i skymundan. Det kan 

innebära att socialsekreteraren hamnar i en situation där den står med hela familjens behov å 

ena sidan och organisationens ramar och lagstiftning å andra sidan. Utifrån gräsrotsbyråkratin 

kan vi få hjälp att analysera de olika dilemman som socialsekreteraren kan hamna i och hur 

deras handlingsutrymme ser ut.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vårt syfte med denna studie är att förstå hur barnperspektivet beaktas i socialsekreterares 

möte med familjer där våld förekommer. Detta har därför lett oss till hermeneutiken, vars 

huvudsakliga ingrediens är just förståelse av människors handlande (Bryman, 2011). Med 

hermeneutiken som vetenskaplig ansats har vi kunnat fokusera på tolkningen av vår empiri. 

Tolkningsprocessen kan beskrivas som en ”hermeneutisk cirkel”, för att syfta på den växling 

mellan uppfattning av helhet respektive del som hermeneutiken står för (Repstad, 2007). Vi 

har således först läst vår empiri i sin helhet och sedan gått tillbaka för att söka efter teman. 

Sedan har vi återgått till helheten igen, men då med ett mer reflekterande tolkande, precis som 

en ”cirkel”. 

 Att förstå något i en kommunikation är dock ingen självklarhet. På vägen kan många 

missförstånd uppstå. Förståelse uppnås genom tolkning, tolkningen förhåller sig i sin tur inom 

vissa sammanhang som det historiska, kulturella och sociala. Dessa sammanhang ”bestämmer 

den förståelsehorisont innanför vilken saker och ting får en mening” (Thomassen, 2007, s 

183). Det är viktigt att vi som forskare är medvetna om det, att hur vi uppfattar saker och ting 

styrs av våra tidigare erfarenheter och värderingar. När vi har tolkat vår empiri har vi därför 

försökt tänka på det för att inte dra för snabba slutsatser om det socialsekreteraren berättar. 

Hur vi förstår det de säger beror alltså på hur vi själva tolkar det som sägs.  

 Utifrån hermeneutiken och de frågor vi formulerat har vi funnit det mest lämpat att 

genomföra kvalitativa intervjuer med socialsekreterare. Grunden till detta är att ett kvalitativt 

angreppsätt ger oss möjligheter att tolka det som berättas. Vi vill lägga vikten på 

socialsekreterarnas uppfattningar, tolkningar och erfarenheter (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009) av arbetet med familjer där våld förekommit/förekommer. Kvalitativa 

intervjuer innebär också en flexibilitet, vi har möjlighet att ställa följdfrågor som dyker upp 

under intervjuns gång (Repstad, 2007). När vi tycker att intervjupersonen inte ger oss 

tillfredsställande svar, kan vi därför följa upp svaren och be om förtydligande (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med hjälp av sammanhangsmarkeringar kan vi också kontrollera om vi 

uppfattat svaret korrekt. 



 

 

 

14 

 

4.2 Urval och representation av informanter 

För att komma i kontakt med socialsekreterare som ville ställa upp på vår intervju skickade vi 

ett mail med ett informationsbrev
1
 till enhetschefer eller sektionschefer i olika kommuner. Vi 

fann kontaktuppgifter till dem via kommunernas hemsidor eller deras växel. Efter några dagar 

ringde vi upp dem för att fråga om det fanns något intresse av att delta i vår studie. Det var 

svårt att komma i kontakt med rätt person från början. Några svarade direkt på vårt mail att de 

vidarebefordrade det och lämnade samtidigt nya kontaktuppgifter. Andra hjälpte till när vi 

ringde upp dem och hänvisade oss vidare till rätt person. Det tog också längre tid än vi från 

början hade tänkt, då cheferna var svåra att få tag på och därefter likaså de socialsekreterare 

som ville ställa upp. Det var också en del som tackade nej och vi fick fortsätta kontakta nya 

kommuner som ville ställa upp. Till slut hade vi bokat in åtta intervjuer med tio 

intervjupersoner, vid två av intervjuerna var det två socialsekreterare som deltog. Intervjuerna 

har genomförts i olika kommuner, de flesta av de socialkontor vi kontaktade var nämligen 

överbelastade med arbete och därför kunde inte alla intervjuer genomföras i samma kommun, 

utan det blev en eller två intervjupersoner i varje kommun eller kommundel som deltog. Vi 

kan nu i efterhand se att det var intressant att göra intervjuerna i olika kommuner då de är 

organiserade och arbetar på olika sätt. 

 Under arbetets gång har vi reflekterat över vilka det är som ställt upp och tackat ja till 

deltagande i vår studie. Många av informanterna säger att de tycker deras arbetsplats är bra på 

arbetet med barn som upplever våld, att de är välorganiserade och flera av informanterna har 

spetsutbildning på området. Vi har funderat på om det är de som har ett väl organiserat arbete 

kring våld i familjen som tackat ja? Är så fallet är det möjligt att vår studie inte kan anses vara 

representativ. En annan aspekt vi resonerat kring handlar om att cheferna möjligen styrt 

urvalet, Repstad (2007) menar att det kan hända genom att cheferna rekommenderar de 

medarbetare som de tycker är mest kompetenta och som har liknande åsikter som de själva. 

Vi funderar på om det avspeglat sig i vår empiri, att det är därför det inte framkommer så 

mycket kritik kring arbetet med familjer där våld förekommer. 

 Socialsekreterarna som deltar i vår studie kommer på ett eller annat sätt i kontakt med 

våld i familjen genom sitt arbete. En jobbar på missbruksavdelningen, sex arbetar på barn- 
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och familj, en är före detta socialsekreterare, och jobbar nu som biträdande sektionschef på 

barn- och familjeenheten och två har så kallade blandade tjänster där de både arbetar med 

barn, vuxna och missbruk. 

 När vi presenterar resultat och analys använder vi oss av citat från våra informanter. I 

framställandet av citaten har vi valt att i så lika ordalag som möjligt återge vad informanterna 

berättar. Vi har använt oss av fiktiva namn av konfidentialitetsskäl och ibland gjort vissa 

språkliga korrigeringar för att underlätta läsningen och förståelsen av citaten. När vi använder 

oss av det här tecknet (…) i citaten är det för att visa att vi tagit bort upprepningar eller 

kommentarer som vi inte ansett har varit av vikt. Vid val av citat har vi använt de citat vi 

tycker skildrar empirin på ett så intressant och givande sätt som möjligt. Det är citat som 

hjälper oss att svara på de frågeställningar vi har i vår studie. I den utsträckning det varit 

möjligt har vi försökt att alla informanter ska vara representerade på ett så rättvist sätt som 

möjligt. Vid två av våra intervjuer deltog två socialsekreterare, därför svarade de inte var för 

sig lika mycket som när det var en informant. Vilket förklarar att de inte i lika stor 

utsträckning är representerade var och en i analys- och resultatdelen, det handlar om Victoria 

och Caroline som deltog tillsammans samt Sofia och Anna. Ellen var väldigt ny på sin 

arbetsplats vilket gjorde att den intervjun inte gav lika mycket som de övriga. Av den 

anledningen är Ellen inte representerad i lika hög grad som övriga informanter i resultatdelen. 

Egentligen skulle en kollega med mer erfarenhet också närvara, men hon fick förhinder, därav 

fick vi ett bortfall. 

4.3 Problem som medvetandegjorts under arbetets gång  

I början av uppsatsen har man en idé som medvetet kan förändras, men det kan också ske 

förändringar omedvetet. Att genomföra intervjuer var intressant, men när vi var mitt i det 

upplevde vi svårigheter med att upptäcka om något fattades. Vi tror att det kan bero på den 

korta tidsperiod vi genomförde intervjuerna. Med mer tid hade vi kunnat sprida ut 

intervjuerna under en längre tid och hunnit reflektera mer än vad vi gjorde under vår studie. 

Det var först när vi var halvägs igenom analysen som vi förstod att när informanterna talar om 

barn i vår empiri har de främst kopplat det till små barn och inte så mycket till tonåringar. Vi 

har till exempel frågat socialsekreterarna om barnsamtal och informanterna har då kopplat det 

till små barn som ännu inte har ett utvecklat språk. Hur det är att prata med tonåringar hade vi 



 

 

 

16 

 

också gärna diskuterat, men vi förstod helt enkelt inte att vi hade styrt våra informanter på det 

sättet, förrän vi som sagt redan hade allt material. Med mer tid till vårt förfogande hade vi 

kunnat återkomma till våra informanter och bett dem svara på de frågor vi missade. Nu har vi 

inte den tiden och då får vi nöja oss med att medvetandegöra det för läsaren. 

 I vår studie har fokus varit våld i familjen, men vi kan se att när vi diskuterade 

barnperspektivet och när vi tolkade vem som är klient under intervjuerna har det varit av mer 

allmän karaktär. Barnperspektivet är ett begrepp som genomsyrar allt arbete där barn 

förekommer och därför tycker vi att det varit svårt att koppla det till våld i familjen. Vi tror 

också att det är därför som kopplingen till våld i familjen från intervjupersonerna inte varit 

lika tydlig som vid övriga frågor.  

 Vi vill också lyfta fram att i resultat- och analysdelen hamnar mycket fokus på när 

pappa slår mamma, trots att vår definition innefattar både våld där pappa slår mamma och där 

mamma slår pappa. Det beror på att informanterna främst lyfter denna typ av våld. Det är 

oftast det som socialsekreteraren möter och därför har de lättare att relatera till det våldet, 

även om motsatsen förekommer.  

4.4 Uppdelning av arbetet 

När vi påbörjade vår uppsats gick vi inte igenom vem som skulle göra vad utan det är något 

som har fallit sig naturligt under arbetets gång. Vi har läst ungefär lika många vetenskapliga 

artiklar och böcker som vi sedan har sammanfattat och en av oss har sedan skapat en helhet av 

texterna. Katharina har till exempel sammanställt tidigare forskning och Elinore teoridelen. I 

analysen skrev vi först var och en för sig, vi delade upp olika teman och sedan sammanställde 

vi hela analysen tillsammans.  

 Vid intervjuerna närvarande vi alltid tillsammans. Av säkerhetsskäl spelades 

intervjuerna in med två hjälpmedel, vi bestämde innan vem som skulle vara intervjuaren och 

vem som skulle ansvara för att hålla tiden och se till att inspelningarna fungerade korrekt samt 

att se till att vi fick svar på det vi ville. Det var dock aldrig att den andra satt helt tyst utan 

ibland ställde man följdfrågor för att sedan låta den andra fortsätta igen. Det var bra att veta 

vem som höll i intervjun, på så vis blev det aldrig något missförstånd vem som skulle ställa 

frågorna vilket nog gjorde informanterna tryggare. Som intervjuare kan man också slappna av 

mer och koncentrera sig på att vara en god lyssnare och inte behöva titta på klockan eller 
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fundera på om inspelningen fungerar. Vi transkriberade varannan intervju. Därefter 

tematiserade vi intervjuerna för att underlätta läsandet för den andre, som i sin tur markerade 

användbara delar till analysen. På det viset var bearbetningen av materialet redan igång innan 

samtliga intervjuer var genomförda.  

 Vi har som sagt delat upp en hel del under arbetet, men i varje del är ändå den andre 

integrerad då vi kontinuerligt har skickat dokumenten mellan oss, läst, kommenterat och gett 

synpunkter. Det har underlättats genom att vi har använt oss av Google Drive, ett verktyg som 

gör det möjligt att arbeta i samma dokument samtidigt, trots att vi befunnit oss på olika 

platser. Vi har kompletterat detta genom att använda oss av samtal via Skype.    

4.5 Etiska överväganden  

 Kvale och Brinkmann (2009) menar att man under hela arbetsprocessen ska upprätthålla ett 

etiskt övervägande. I vår process har vi säkrat intervjupersonernas konfidentialitet och deras 

samtycke. Vi började med att skicka ut ett informationsbrev där vi tydliggjorde syftet med 

studien och att konfidentialitet skulle råda, genom att fingera namn och inte nämna 

arbetsplatsen. Vi berättade även i brevet att det var frivilligt att delta och att de när som helst 

har rätt att avbryta deltagandet. Det förtydligade och påminde vi om igen vid intervjun. Vi bad 

om samtycke till att spela in intervjuerna och förtydligade att intervjuerna enbart är till för 

denna studie. 

 Kritik mot kvalitativa intervjuer är att de innebär etiska dilemman för personen som blir 

intervjuad. Exempelvis maktsymmetrin som kan uppstå mellan intervjuaren och informanten 

kan innebära en komplicerad situation för informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Inför 

intervjuerna funderade och diskuterade vi med varandra kring den maktsymmetri som finns 

vid intervjuer. Forskaren har mer förhandsinformation eller insyn över den kommande 

intervjusituationen och det hade kunnat tolkas som att vi kom dit och granskade dem. Hur 

skulle vi få informanterna att ge oss en förståelse för dilemman som de i sin yrkesroll kan 

hamna i? Vi diskuterade det med varandra och medvetandegjorde det för att vi i så stor 

utsträckning det var möjligt kunde försöka undvika maktskillnader och skapa en trygghet och 

en viss känsla av kontroll för intervjupersonerna. Vid val av plats för var intervjuerna 

genomfördes valde vi därför den plats där intervjupersonerna kan känna sig trygga. Därför 

genomfördes de flesta intervjuer på socialsekreterarnas arbetsplatser. Att de kan känna en 
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trygghet kan innebära att de vågar öppna sig mer. Vid ett par tillfällen var vi dock inte på 

arbetsplatsen utan vi möttes på en offentlig plats, då var det efter informantens önskemål. Vid 

något tillfälle önskade intervjupersonerna att i förväg få våra intervjufrågor. Eftersom vi redan 

hade börjat med intervjuerna valde vi att ge dem några stolpar kring vad intervjun skulle 

komma att handla om, men inte den exakta intervjuguiden
2
. Detta val var utifrån att vi ville att 

alla informanter skulle ha fått samma information, men för att ge dem som önskade lite mer 

kontroll gav vi dem några stolpar. 

  Vi tänkte också på vår placering under intervjun. Vi ville sitta så att intervjupersonerna 

om de önskade kunde ”avvika” med blicken, ifall det skulle uppstå en situation där 

ögonkontakt skulle kunna kännas jobbig.  

  Efter inspelningarna av intervjuerna har vi varit noggranna med hanteringen av det 

inspelade materialet och därför raderat det från inspelningsinstrumenten direkt efter 

överföringen till datorn. I samband med transkriberingen av intervjuerna har vi också tänkt på 

att säkerställa informanternas konfidentialitet genom att avidentifiera personerna. I vår 

resultat- och analysdel ger vi en kortfattad presentation av intervjupersonerna, viktigt är då att 

hålla det kortfattat, för mycket information skulle öka risken för att kunna identifiera 

personerna (Repstad, 2007). 

 

5. Resultat och Analys 

För att du som läsare ska få en förståelse för det sammanhang informanterna befinner sig i 

börjar vi med att presentera dem. Därefter presenterar vi vårt resultat i form av en 

temabaserad analys. Vi kommer att beröra teman som barnperspektivets skiftande innebörd, 

behov i familjer där våld förekommer, barnets vilja/röst, vem som är klienten samt 

socialsekreterares möjligheter och begränsningar utifrån organisationen. 
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5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Margaretha – Är socionom, arbetar sedan tre månader som biträdande sektionschef för barn- 

och familjesektionen i sin kommun, men har tidigare arbetat som utredande socialsekreterare. 

Margaretha har suttit med i en arbetsgrupp med spetskompetens för våld i nära relationer.  

Jacob – Tog socionomexamen för 1,5 år sedan. Jobbar sedan ca ett halvår som 

socialsekreterare på barn- och familjeenheten. 

Marie – Socionom och arbetar sedan två år tillbaka som socialsekreterare vid barn- och 

familjeenheten, hon jobbar med barn mellan 0-15 år. 

Karin – Socionom och arbetar med barnavårdsutredningar sedan 2008. 

Ellen – Socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten, jobbar med barn mellan 0-16 år. 

Daniel – Har socionomexamen och arbetar som socialsekreterare på individ- och 

familjeomsorgen Vuxen, främst mot missbruk  

Anna – Socionom och arbetar inom barn- och ungdomsenheten som mottagningssekreterare 

med barn upp till 18-20 år. 

Sofia – Socionom och arbetar inom barn- och ungdomsenheten som mottagningssekreterare 

med barn upp till 18-20 år. 

Victoria – Är socionomutbildad och har arbetat som socialsekreterare i sin kommun i 2 år. 

Victoria har inom våld i nära relationer, spetsutbildningen ”Alternativ till våld” 

Caroline – Är inte socionom, hon har läst sociologi och statsvetenskap. Hon har arbetat som 

socialsekreterare i sin kommun i ca 7,5år, där har de blandade tjänster och arbetsuppgifterna 

kan därför variera mellan vuxna, barn, barnavårdsutredningar och missbruk. Caroline har 

inom våld i nära relationer, spetsutbildningen ”Alternativ till våld” 

5.2 Barnperspektivets skiftande innebörd 

Eftersom vi vill förstå hur barnperspektivet beaktas i socialsekreterares möte med familjer där 

våld förekommer bad vi våra informanter att förklara vad ett barnperspektiv innebär för dem. 

Kan de se svårigheter eller problem med att i praktiken upprätthålla barnperspektivet, vilket 

den tidigare forskning vi tagit del av tyder på? Eftersom barnperspektivet är ett tolkningsbart 

begrepp ville vi veta vad det innebär för dem vi har intervjuat. Först då kan vi förstå och 

analysera huruvida de beaktar det eller inte, samt se eventuella strategier som de använder sig 
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av för att hantera svårigheterna. Eftersom det är socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat som 

har direktkontakten med klienterna är det också de som måste göra tolkningen av vad 

begreppet barnperspektivet innebär.  

 Att barnets behov ska vara i fokus är något som alla informanter lyfter fram, men deras 

svar skiljer sig till viss del åt kring hur man upprätthåller det. Flera av informanterna 

resonerar kring begreppet barnperspektivet, det är ett fint ord att använda och det används 

ofta, men det kanske inte läggs särskilt stor vikt vid dess egentliga innebörd. Informanterna 

menar också att det kan finnas skillnader mellan vad olika personer kan lägga för fokus i 

begreppet. Vissa menar att det räcker att ha barnen i åtanke vid val av insatser, andra menar 

att man pratar med barnen om våldet. Jacob säger att han tror att det är viktigt att ha en 

diskussion på arbetsplatsen kring vad som menas med barnperspektivet. Själv uttrycker han 

sig så här: 

Jag väljer att fylla begreppet med mycket det som jag pratade om, det här att föräldrar har 

inte rätt till sina barn, det är barn som har rätt till sina föräldrar. Det är jag som är barnets 

socialsekreterare inte föräldrarnas, det är inte föräldrars problem som ska va i fokus utan det 

är barnets situation. (Jacob) 

Det som Jacob säger här, att han är barnets socialsekreterare är något han anser är viktigt att 

hela tiden tänka på, att det är barnet som är hans huvudperson, inte föräldrarna. Jacob säger 

också att det inte är föräldrarnas problem som ska vara i fokus. Vi tolkar det som att i möten 

med familjer där våld förekommer är det inte våldet mellan föräldrarna och problemet mellan 

dem som ska vara det primära, utan det är vad barnet får för behov av att leva i våldet. Det är 

det Jacob ska se och tillgodose när han är barnets socialsekreterare. Att barnet är huvudperson 

och inte föräldrarna kommer vi att analysera närmare under rubriken Vem är klienten – barnet 

eller föräldrarna?  

 Det är flera av socialsekreterarna som betonar att det är barnets behov som ska vara i 

fokus, inte föräldrarnas problem och det är det som likställs med ett barnperspektiv. 

Jag kan ju bara tala för mig men… just det att ett barns behov ska ju inte på något sätt 

behöva komma i konflikt med en vuxens problem vare sig det gäller våld eller missbruk.(…) 

en vuxens behov, en vuxen som har självbestämmande, som har en makt att påverka ska ju 

aldrig komma före ett barn för de har ju inte det själva, (…) de är ju utlämnade till vuxna. 

Och tar inte den primäre vuxne sitt ansvar så får ju någon annan göra det. (Daniel) 
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Daniel menar liksom Jacob att barnet ska vara nummer ett, föräldrarnas problem ska inte ta 

överhand. Tar inte föräldrarna sitt ansvar och sätter barnet först måste barnets 

socialsekreterare göra det: 

(…) det var en pappa som slagit kvinnan från det att hon blev gravid och sen så var det 

någon incident, eller incident ska jag inte säga nu låter det som jag föringar det, men flickan 

var några månader när pappan skulle slå mamman, men då hade hon flickan i knät så då 

sparkade han henne i huvudet så att skallbenet, jag kommer inte ihåg om det sprack eller hur 

det va, jo det sprack nog och hon ville ju gå tillbaka till honom. Men det fick hon inte för 

oss. Eller jo, hon fick välja vi tog ett LVU på barnet och hon fick välja om hon skulle vara 

med barnet eller inte (…) (Margaretha) 

Här exemplifierar Margaretha hur barnet inte bara upplevde våldet utan själv också blev utsatt 

och trots det ville mamman gå tillbaka till pappan. Mamman tog inte det ansvar som Daniel 

pratar om, att sätta barnet i främsta rummet, utan det fick socialsekreteraren göra. Hade inte 

socialsekreteraren gripit in och sett till barnets bästa hade det kunnat få till konsekvens att 

barnet under ytterligare en period blivit mer utsatt för våld. Socialsekreteraren som 

gräsrotsbyråkrat använde den makt som denne har för att gripa in i en persons situation 

(Lipsky, 2010). Barnet har en rättighet till en tryggad uppväxt, detta är något som flera 

socialsekreterare lyfter: 

Alltså, jag tror, det är väl så här barnet har ju rättigheter, föräldrar har skyldigheter. Och det 

får man bara förstå, och det är jättesvårt för många föräldrar. Särskilt om man har det jobbigt 

så ser man, man kan ha svårt att se vad man har för skyldigheter som förälder och men barn 

kan man inte begära det utav och där får vi ju hjälpa till. (Caroline) 

 

Ja, att alltid sätta barnets behov i centrum då. Att tänka, utifrån de beslut jag fattar hur 

påverkar det barnet. Jag tänker utifrån de insatser jag föreslår hur påverkar det barnet?(…) 

jag tänker att det är en viktig del i vårt jobb att se till barns rättigheter och lyfta de 

rättigheterna och visa föräldrar, hur deras handlande alltså inte bara i detta (syftar till våld i 

familjen) utan i alla frågor, hur det påverkar barn. Så att det kan bli bättre. (Margaretha)  

Här ser vi att socialsekreterarna har en uppgift att se och lyfta barnets rättigheter. Caroline 

förklarar hur svårt det kan vara för föräldrar i familjer där våld förekommer att se vilka 

skyldigheter de som föräldrar har. När de utsätter barnet för att bevittna våld ger de inte 

barnen en trygg och säker uppväxtmiljö. Därför behöver socialsekreterarna förklara för 

föräldrarna vilka rättigheter barnet har och ge dem en förståelse för hur våldet mellan 

föräldrarna påverkar barnet. Flera av informanterna menar att det som Margaretha säger, att 
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alltid i alla moment tänka på hur något påverkar barnet, är en utgångspunkt vid beaktandet av 

barnperspektivet.  

Alltså barnperspektivet är ju, vad ska man säga, det är ju det vi måste jobba med hela tiden i 

varje samtal så ska vi ha barnets bästa i fokus så är det, det måste vi ha. Alltså i allt 

beslutfattande så ska vi ha det här tänket. (Anna) 

Hur ett beslut, en insats eller liknande blir för barnet är något informanterna menar att de 

tänker på för att hålla ett barnperspektiv. Anna säger att de i alla samtal ska ha barnets bästa i 

fokus, således även i samtalen med föräldrarna. Socialsekreterarna kan inte flytta för mycket 

fokus till vad den våldsutsatte uttrycker för behov eller vad förövaren ger för förklaringar. 

Några menar också att barnperspektivet ger vuxna en möjlighet att tolka ett barns situation, 

det är inte enbart utifrån hur barnet ser på det.  

(…) det är ju både så självklart utifrån hur barnet ser. Men det är ju också ett sätt för oss 

vuxna att tolka barnets situation, och det är ju en uppgift vi har, att försöka läsa signaler och 

försöka förstå barnet där barnet befinner sig. (Caroline) 

Caroline pratar om att läsa signaler där barnet befinner sig, vilket innebär att se barnet och 

dess behovssignaler i hemmet där våldet förekommer. Socialsekreteraren måste alltså se 

barnets sociala situation och göra avgörandet/diagnostiseringen av vilka behov som finns. 

Utifrån Lipskys (2010) tankar om att gräsrotsbyråkraten har krav på sig själv att ge hjälp, kan 

vi se att socialsekreterarna i vår studie vill ge de barn som bevittnat våld den hjälp de behöver. 

Det kan framställas som en naiv beskrivning av socialt arbete, för trots att gräsrotsbyråkraten 

har ett stort handlingsutrymme och därmed kan påverka sitt arbete mycket, styrs de som 

Lipsky (2010) säger av organisationen och de effektivitetskrav som finns. Arbetet som 

socialsekreterare innebär alltså ett dilemma av att kontrolleras av organisationen och samtidigt 

vilja ge hjälp till sina klienter och bemöta deras behov (Lipsky, 2010). Det som Caroline 

lyfter här att det är vuxna som tolkar barnets situation är något av det komplexa med 

barnperspektivet. Ordet barnperspektiv betyder rent bokstavligt att det ska vara barnets 

perspektiv, men kan vuxna människor ha ett barnperspektiv? Vuxna kan inte tänka som barn, 

det är en total omöjlighet. Det vuxna människor kan göra är att utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper försöka tänka sig in i vad som är det bästa för barnet ur barnets perspektiv. Att ett 

ord som är omöjligt att uppnå är av så stor vikt för det sociala arbetet kan vara en orsak till att 

det är svårt att upprätthålla och att det finns stora skillnader. Eftersom det är ett tolkningsbart 
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begrepp kan utgången för barnen i vissa fall se olika ut trots att omständigheterna är de 

samma eller snarlika. Sundhall (2008) visar i sin analys att skillnaderna mellan vilket 

utrymme barnen får av socialsekreterarna skiftar. En del barn får göra sin röst hörd och vikt 

läggs vid det barnet säger. Andra kan bli lyssnade till men det läggs ingen vikt vid vad de 

säger. Det finns också de som inte alls får göra sin röst hörd (Sundhall, 2008). 

5.2.1 Barnperspektivet – är det ett realistiskt mål? 

En del tycker att det är lätt att ha barnperspektivet som en målsättning men svårt att alltid 

uppfylla det i handling. Andra anser att barnperspektivet alltid finns hos dem då de arbetar 

utifrån BBiC. Att tappa fokus på barnet är en av de svårigheter som socialsekreterarna vi 

intervjuat stött på, Jacob säger: 

Jag tror det är svårt i alla situationer att behålla barnperspektivet för att det är så fantastiskt 

komplicerade ärenden och det är så, människor med så mycket behov och det är så mycket 

problem. (Jacob) 

För att lyckas hålla sig kvar vid ett barnperspektiv trots svårigheterna att hamna i föräldrarnas 

behov och problem har vi kunnat uttyda några strategier hos socialsekreterarna. Flera nämner 

BBiC som ett bra verktyg och menar att det hjälper dem att hålla kvar fokus på barnet. Barnet 

står alltid i centrum av triangeln
3
, även om föräldrarna kommer in är barnet i centrum och det 

är utifrån vad som är bäst för barnet som föräldrarnas behov kommer in. En annan strategi vi 

kan identifiera i vår empiri är att ta hjälp av sina kollegor:  

Men det man får försöka tänka är väl att man har sina kolleger till det. Det är väldigt lätt att 

hamna in på till exempel då, mammas problem. Men då får kollegerna, handledning och 

ledning och så här försöka, men hur lever barnen i det här? Och det är väl de som får försöka 

vara den här objektiva personen då som försöker dra en tillbaka, för det är inte alltid man 

klarar det själv. Det är väldigt svårt att hålla reda på barnens, barnen i centrum i all den här 

misären. (Jacob) 

Jacob menar att för att inte fastna i föräldrarnas problem och behov kan kollegorna vara en 

hjälp. Han menar att de lättare kan fokusera på barnet, eftersom de inte är inne i familjen, de 

får inte hela tiden mer och mer information och berättelser från föräldrarna. Kollegorna kan 

lättare fortsätta att vara objektiva i fallet. Det är enbart Jacob som nämner denna strategi, 
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vilket kan bero på att han är relativt ny i sin yrkesroll, har mindre erfarenhet, och därför har 

svårare att hantera balansen, att inte bli för subjektiv. Enligt Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkratin utvecklar gräsrotsbyråkraten strategier för att hantera situationer där de inte 

kan leva upp till de krav som de ställer på sig själva.  

5.3 Vilka behov ser socialsekreteraren i familjer där våld förekommer?  

När vi började med denna studie hade vi en föreställning om att de olika familjemedlemmarna 

kunde ha olika behov och att dessa behov kunde ”krocka” med varandra. Vi tänkte att när det 

handlar om att mamman utsätts för våld blir hon lätt huvudpersonen och barnens behov 

kommer i andra hand. Denna tanke hade vi dels utifrån tidigare forskning men också utifrån 

vad vi själva mött och sett i praktiken. Vilket gjorde att vi ville ta reda på om de 

socialsekreterare vi intervjuat upplever att det är på det viset. Kan de se att det finns olika 

behov i familjen, vems behov är då i fokus för deras arbete? Kan socialsekreterarna se och 

känna att det blir konflikter/svårigheter mellan behoven? Utifrån gräsrotsbyråkratin kan 

dilemman uppstå när socialsekreterare står mitt emellan klientens önskningar och behov och 

organisationens ramar. Kan vi se några sådana exempel i vår empiri?  

 Genomgående bland våra informanter är att de tycker det är svårt att säga generellt hur 

behoven ser ut.  

Men behoven är ju så svårt att säga generellt det är ju ofta så multiproblematiska situationer 

så att man säger medling, samtalsstöd, samtalsstöd för barnen absolut, gruppverksamhet för 

barnen vet jag finns ju många olika varianter. (Daniel) 

Daniel lyfter fram att det är svårt att se alla behov eftersom det ofta handlar om så otroligt 

mycket problem på en gång. Det handlar kanske inte endast om våld i familjen utan också om 

missbruk och vanvård. För att ändå försöka säga något generellt om behoven är det skydd, 

stöd, medling och motivation som de flesta av informanterna ser som behov i familjer där 

våld förekommer.  

Men det är ju olika behov, barn och kvinnor, nu blev det så igen då att det är mannen som 

slår, är ju ofta i behov av skydd, och mannen är ju i behov av hjälp också. Alltså han behöver 

ju också hjälp med att inte slå. (Caroline) 

Här menar Caroline att varje familjemedlem har olika behov. Är det så att mamman blir 

slagen av pappan behöver hon skydd, likaså barnet. Caroline pekar också på vikten av att även 
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pappan behöver hjälp och stöd, hon säger vid ett annat tillfälle, liksom några av de andra 

informanterna att de erbjuder och försöker motivera pappan till att gå med i Utväg
4
. Utifrån 

våra informanter är det den organisation som de flesta använder sig av för att ge stöd åt 

männen.   

Och det är ju behov nummer ett, att bli skyddad. Det ideala hade ju varit att plocka bort den 

som är förövaren eller vad man säger, våldsverkaren. Och det är ofta inte så lätt då. Så det 

hade ju varit det ideala att plocka bort den som har utsatt någon annan för våld. Ofta blir det 

ju tvärtom, att man plockar bort barnet och kvinnan. (Anna) 

Anna liksom Caroline och flera andra pratar om att skydda mamman och barnet från pappan 

som är förövaren. Utifrån vårt material verkställs det oftast genom att flytta de utsatta till en 

kvinnojour, ett skyddat boende eller liknande och att förövaren är kvar i hemmet (om han inte 

är anhållen av polisen). Vi kan tolka Anna som att det inte är en optimal situation för barnet 

att flyttas från sitt sammanhang till ett helt nytt. Det optimala enligt Anna vore istället att 

flytta på barnet och låta det vara kvar i sitt sammanhang. För att kunna flytta på förövaren 

måste en frivillighet från föräldrarnas sida finnas, förövaren måste vilja ta emot en insats. Det 

saknas i många fall. Utifrån det Anna säger, (att det vore bättre att förflytta förövaren men att 

det inte går) kan vi dra slutsatsen att socialsekreteraren begränsas av sin organisation. Lagen 

styr därmed socialsekreteraren från att göra det som hade varit det bästa för barnet. En 

anledning till att frivillighet saknas kan enligt Karin vara att föräldrarna inte förstår vad våldet 

har för påverkan på barnen. 

Ja, ett stort behov är ju att få föräldrarna att se, att förstå att barnen faktiskt är helt medvetna 

om vad som försiggår. Jag tror att det kanske är en förälder på 30 som kan säga att ja det 

måste vara hemskt för barnet att ligga och höra på när vi bråkar och slåss eller vad som 

händer. Ofta säger föräldrarna att nej men han låg och sov det är inga problem, han var i 

annat rum eller han var ute, men barn har ju tentaklerna ute och är fullt medvetna om vad 

som sker och att saker och ting inte är som de ska och det är ett stort behov som jag kan se, 

att få föräldrar att förstå hur illa det gör barnen, att leva med den här knuten i magen, det är 

verkligen skräck för dem. (Karin)  

Karins strategi för att kunna ge insatser och förbättra för barnen är att motivera föräldrarna 

genom att ge dem en förståelse för som Överlien och Hydén (2007) uttrycker det, att barn inte 
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 Utväg är en organisation som samverkar med olika myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer.  
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bara bevittnar våldet utan att de upplever det med alla sina sinnen. Även Margaretha förde 

fram sådana tankegångar: 

Då tycker jag det är viktigt att man pratar om det, att detta har förekommit man behöver inte 

prata om det där som hände utan man kan faktiskt säga att du gjorde detta och detta, eller du 

såg mamma var med om och detta eller du har varit med om detta och så. (…) i de 

situationer där man träffar barn, så är det barn som är utsatta. Som har vart utsatta på något 

sätt. (…) att det är viktigt att lyssna på barnet och lyssna på deras egna berättelser av vad det 

är som har hänt. (Margaretha) 

Här kan vi tolka Margaretha som att hon ser ett behov hos de olika familjemedlemmarna att 

prata om våldet. Att hon som socialsekreterare är öppen med vad det är som har hänt och 

”lägger korten på bordet” inför familjen. På det viset kan hon bekräfta barnet och även 

föräldrarna i vad de har varit med om. Vilket enligt tidigare forskning är en viktig 

förutsättning för att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser (Eriksson & Näsman, 2009). 

Det är också ett sätt att bemöta barnen med respekt och förståelse, vilket enligt Stanley et al. 

(2012) och Weinehall (1997) är något som barnen tidigare känt besvikelse för. Barnen har inte 

känt sig bemötta med respekt vilket då lett till misstro gentemot de professionella. Att 

Margaretha öppet lyfter det familjen varit med om kan ses som ett sättför att få tillit och ett 

sätt att bekräfta det som hänt för att familjen ska kunna gå vidare och frivilligt kunna få hjälp 

och stöd.  

5.3.1 Upplever socialsekreteraren att det finns konflikter mellan behoven? 

Vi har konstaterat att när socialsekreterarna möter familjer där våld förekommer kan det 

finnas olika behov och det kan finnas svårigheter att bemöta dessa behov. Socialsekreterarna 

som gräsrotsbyråkrater har i dessa möten makt och utrymme att avgöra vems behov som 

kommer i första hand och hur mycket plats var och en i familjen får. 

Och det är klart att i en del fall kan man se en konflikt mellan föräldrarnas behov och 

barnens väl och ve. (…)Att man blir väldigt kluven om man både ska jobba med mammans 

behov och barnets behov. (…) Och att man måste göra någon sorts moralisk eller 

professionell övervägan vems behov som ska gå först och det kanske man vet är barnets 

enligt lagstiftning och så där men det kanske inte alltid är så jäkla självklart när man väl står 

i situationen. (Daniel) 

Daniel beskriver här vad som kan vara svårt, att den professionelle kan hamna i en situation 

där den måste välja. Det innebär som sagt att socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat utifrån 
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sitt handlingsutrymme och sin organisation (ramar, lagar etc.) måste avgöra vilket behov som 

ska tillgodoses. De måste utesluta vissa och tillgodose andra (Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). 

Som Daniel säger kan det innebära svårigheter för socialsekreterarna, Lipsky (2010) menar att 

det kan hindra socialsekreterarna från att gen den personliga service som de önskar ge. Marie 

är också medveten om det, men hanterar det så här: 

Trygga barnet först och sen så kan man ju gå in och jobba med föräldrarna och se om de vill 

göra en förändring med familjebehandling. (Marie) 

Marie menar att ge barnet trygghet är nummer ett, det är det viktigaste behovet hon ser och 

arbetar utifrån. Däremot som vi kan se, innebär inte det att hon bortser helt från föräldrarnas 

behov utan hon tänker sig att hon kan bemöta dessa efter att barnet känner sig trygg. På det 

sättet kan hon tillgodose både föräldrarnas och barnets behov.  

 De flesta av våra informanter pratar om att mamma och barn ska skyddas, eftersom de 

menar att det vanligast förekommande är att en kvinna blir utsatt för våld av en man. 

Motsatsen förekommer, men enligt våra informanter är det ovanligt att de möter en man som 

är utsatt för våld av en kvinna. Arbetsplatserna/Organisationerna är också uppbyggda på det 

viset vilket Anna visar här: 

(…) våra uppbyggnader är ju mest utifrån att det är kvinnan som blir utsatt eftersom det är 

vanligast. Och där har vi ju ett extra uppdrag kan man säga från regeringen så att vi har ett 

uppdrag att se till de behoven som finns och det är ju… Alltså vårat uppdrag är ju först och 

främst barnets behov. (Anna) 

Anna menar precis som Marie att barnen är nummer ett, men att även mammans behov är 

deras ansvar. Vi kan också tolka det Anna säger som att de har ett extra uppdrag från 

regeringen att tillgodose kvinnans behov. Det skulle kunna vara en förklaring till att det är så 

lätt för socialsekreterarna att hamna i mammans behov och problem. Att organisationen är 

uppbyggd utifrån att det är kvinnan som blir slagen, visar Sofia med ett exempel här: 

Vi har ganska många kvinnojourer som vi kan använda oss av. Så att om kvinnan önskar 

skyddet så kan hon ju få det samma dag. (…) Däremot om det skulle vara i en situation där 

mannen är den som är utsatt, då är det inte lika enkelt för den enda mansjouren som jag vet, 

den ligger i Skövde. (Sofia) 

Är det är mannen som blir slagen, och mannen och barnet behöver skydd finns det en mycket 

större begränsning för vad socialsekreterarna kan göra. Då styrs de än mer av sin organisation, 



 

 

 

28 

 

alltså socialtjänsten i den kommun där de arbetar, men inte bara det utan de begränsas av hur 

socialt arbete i Sverige är uppbyggt. Är det mannen som är offret kan de alltså inte erbjuda en 

likartad behandling som då kvinnor blir slagna. De kan heller inte erbjuda en insats anpassad 

till den unika situationen eftersom det inte finns resurser till det. De hamnar alltså i dilemmat 

mellan det som Hjörne et al. (2010) kallar lyhördhet kontra standardisering och det om 

behovet/efterfrågan kontra utbud/resurser (Hjörne et al., 2010).  

5.4 Barns vilja/röst 

Tidigare forskning påpekar hur viktigt det är att barnen får komma till tals och göra sin röst 

hörd i utredningar kring våld i familjen. Maria Eriksson (2003) visar till exempel på hur 

socialtjänsten brister i det, att de inte pratar med barnen om våldet eller hur de upplever sin 

situation. Som vi tidigare nämnt menar Eriksson och Näsman (2008 & 2009) att det är en 

viktig del i barnets process att förstå och tolka det som de har upplevt. Finns det ingen som 

klarar av att lyssna och bekräfta barnens upplevelser kan de heller inte påbörja en bearbetning 

av upplevelserna (Eriksson & Näsman, 2009). Vi har därför frågat socialsekreterarna om de 

pratar med barnen om våldet. Är det barnens egna berättelser som får vara en grund till det 

arbete som görs, eller är det föräldrars, socialsekreterares och andra vuxnas tolkningar? Hur 

resonerar socialsekreterarna kring dessa frågor, får barnen berätta om sina upplevelser av 

våldet, får de säga sin vilja eller önskan och lägger man vikt vid det barnet säger? Att lyssna 

till barnen och låta deras röst komma fram är en del av att beakta barnets bästa (Leviner, 

2011) och därigenom också ett sätt att upprätthålla ett barnperspektiv. 

Ja, det är ju att de ska få sin röst hörd. Och då är ju det deras vilja kan man ju tänka. 

(Margaretha) 

 

Ja absolut, de ska alltid få säga vad sin önskan är. Sen är det ju vuxenvärlden och 

myndigheternas ansvar att göra det som är bäst för barnen men de ska ju alltid få uttrycka sin 

önskan. Även små barn kan ju kommunicera vad de vill, även om det är motstridigt och en 

ambivalens så kan de kommunicera vad de vill. Sen kan man ju inte göra vad barnen vill 

tvärs av, utan man får ju ta i beaktning, vad bedömer vi är det bästa för barnet? (Jacob) 

En del av dem, bland annat Margaretha och Jacob säger att det är viktigt att de ska få sin röst 

hörd. Jacob resonerar vidare kring vilken vikt man lägger vid vad barnen säger och vad som 

är bäst för dem. Det är viktigt att beakta att Jacob representerar sin organisation. Vi menar att 

när han bedömer vad som är bäst för barnet görs det med utgångspunkt i organisationen. Det 
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kan således innebära att avgörandet för barnets bästa styrs av vad organisationen har för 

ramar, mallar, resurser osv., inte enbart det som utifrån barnets önskningar och vuxnas 

tolkningar hade varit det bästa i den unika situationen. Ett av gräsrotsbyråkratins dilemman är 

att socialsekreteraren ska å ena sidan se klientens behov och å andra sidan hålla sig inom 

organisationens ramar och mallar (Hjörne et al., 2010; Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). Att 

hitta en bra balans i det kan vara svårt. 

 Ellen och Victoria säger att det är bra att hänvisa vidare till andra 

organisationer/verksamheter som de menar har mer kompetens att prata med barnen.  

(…) väldigt bra att ta hjälp då av XXX och deras verksamhet som då jobbar mer i familjen 

och som jobbar med samtal och i hemmet. (Ellen) 

 

Om vi tycker det är för tungt om man säger så hänvisar ju vi till utväg som jobbar med 

barngrupper och så då, och även med enskilda. Men i utredningen så pratar vi alltid med 

barnen, det gör vi. (Victoria) 

Vi kan tolka de här citaten på två sätt. Antingen som att det inte är socialsekreterarens uppgift 

att prata med barnen om våldet, att de inte överväger det, utan att de istället skickar dem 

vidare till en annan verksamhet. Vi kan också tolka det som att när de känner att de saknar 

kompetens att samtala med barnen om våldet använder de sig av annan verksamhet. En 

verksamhet som har mer kompetens och kanske även resurser för att ge barnen det stöd de 

behöver i bearbetningen av sina upplevelser av våld. Vi kan i vår empiri se att en del pratar 

om våldet med barnen och andra inte.  

 Barnets ålder är en annan faktor som har betydelse för huruvida socialsekreterarna 

pratar med barnen eller inte, någon menar att alla barn har ett språk redan från födseln, andra 

menar att man inte pratar med barnen förrän de är i 8-9års åldern, att det är först när det går att 

hålla ett ”normalt” samtal med barnen som de får göra sin röst hörd. 

Ja en 2-3åring tänker vi nog att vi inte pratar med. Utan att vi kan prata med dem 

tillsammans med mamma och pappa hemma och se hur barnet, hur barnet är, träffa barnet då 

men inte prata med barnet. Ofta förstår man ju inte ens vad de säger. (Margaretha) 

 

Och sen har vi alltid med barnen med, fast det hänger ju lite på ålder också. Hur pass mycket 

man pratar med ett barn. Det är ju inte direkt så att vi kan sitta och prata med en 2åring eller 

så. (Victoria) 

Margaretha och Victoria menar att det inte går att prata med ett barn som är 2-3 år och som 

inte har utvecklat ett verbalt språk. Vi förstår att våra informanter kan tolka våra frågor på 
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olika sätt, och en del är kanske inte ens medvetna om att de faktiskt kommunicerar och 

bekräftar barnen då det händer så oväntat. Här nedan följer ett sådant exempel där man 

faktiskt kan säga att Anna pratar med en 2-åring. 

Jag kom hem till en lägenhet och där på natten hade mannen gett sig på kvinnan och slagit 

sönder halva lägenheten dessutom, och polisen hade kommit och tagit honom. Så jag var ju 

där redan på morgonen, de hade i stort sett precis vaknat. Och då hade hon en liten bebis på 

kanske 8-9 månader och en 2 ½ åring. Det var blod och alltså det hade varit ganska 

allvarligt. Och han var så skärrad den här pojken, han tog mig i handen och gick runt och 

visade titta där och titta där och så tittade han på sin mamma och började gråta, så han var ju 

i chocktillstånd den här lille pojken liksom. Berättade så på sitt sätt vad pappa hade gjort då. 

(Anna) 

Av Annas citat förstår man att även väldigt små barn kan ha behov av att få berätta vad som 

skett i hemmet och att få någon slags bekräftelse på sin upplevelse. Vi tänker oss att prata 

med barnen behöver inte betyda att socialsekreteraren sitter tillsammans med dem på 

kontoret, utan det kan som vi visat från citatet gå till på andra sätt. Karin är en av de 

informanterna som lyfter att även små barn har ett språk. Hon tänker så här: 

Intervjuare: Hur tänker ni med ålder då? Med hur gammalt barnet är när ni pratar med dem? 

 

Det gör vi väl så tidigt som möjligt, men med viss modifikation, man får ju tänka sig för, 

men med de flesta barn så snart de har börjat prata så har de ju ändå ett språk och har de inte 

börjat prata så har de ju ändå ett bildspråk. (Karin) 

Karin tycker att samtal kan hållas med barn så fort de börjar prata. Hon säger också att man 

kan göra det med viss modifikation. En annan informant vi mött, Marie, säger så här om att 

prata med barn när vi frågar henne om hon tycker det är svårt.  

Nej, jag tycker det är kul. Men man kan använda olika tekniker. För man kan ju inte sitta 

såhär och prata med ett barn för då får man ingen information (…), det beror ju på tillfälle. 

Ibland får man ju använda färger eller sitta och bygga upp klossar, eller bygga upp stolar. 

Eller skapa tillfällen för barn, om vi pratar yngre barn, att kunna få gömma sig, sätta sig i 

rummet så att de slipper se mig när de berättar om det som har skett. Men det kan ju handla 

om andra saker med, så att de slipper se mig. Ibland vill de inte berätta rakt ut och då kan 

man hitta på olika förslag, om man vrider alla fåtöljer på olika håll så kan det vara lättare, 

om man hittar en låtsaskompis så kan de få prata med sin låtsaskompis, sånt kan man göra, 

eller jag gör det i alla fall. (Marie) 

Här illustrerar Marie hur man kan tala med barnet på deras vis, med hjälp av olika metoder 

och nivåer för att på det viset göra det som passar barnet bäst. Marie är beredd på att anpassa 

sig efter barnet och ha ett möte på dennes villkor. Hon använder sitt eget handlingsutrymme 
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till att delvis anpassa sig själv till situationen, istället för att enbart anpassa klienten till 

organisationen såsom Järvinen och Mik-Meyer (2003a) skriver om. 

 Marie använder sitt handlingsutrymme för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

prata med barnen. Sofia menar däremot att de inte ska se barn som en källa till information. 

Och vi har ju pratat många gånger om att i vissa situationer, vi ska egentligen inte se barn 

som en källa till information, alltså orsaken till att vi träffar barn är ju egentligen att förklara 

för dem varför vi finns med. (Sofia) 

Det här citatet bekräftar det vi har presenterat i tidigare forskning. Maria Eriksson (2003) har 

från intervjuer med familjerättssekreterare visat att de inte ser barn som informanter i 

utredningar, något som flera forskare menar är fel och något som familjesekreterarna bör bli 

bättre på att ta fram (Eriksson & Näsman, 2008; Eriksson & Näsman, 2009). Trots att 

forskning visar att barn faktiskt vill bli lyssnade på och att de när de blir äldre önskar att de 

hade fått prata mer om det som skedde i hemmet (Weinehall, 1997), finns det fortfarande en 

tydlig uppfattning inom socialtjänsten att det inte är bra att prata för mycket med barnen om 

våldet (Eriksson, 2003). Anna ger ett exempel på det här: 

Ja, det kan ju hända att vi träffar barnen om de sitter här på socialkontoret och kommer hit 

och då får man ju prata med barnen. Sen så behöver ju inte vi prata så ingående med barnen 

för de ska inte behöva berätta sina historier för många gånger så att man får vara lite försiktig 

med det här tänker jag så att de hamnar på rätt ställe med sin berättelse, det kanske är så att 

polisen vill höra dem också. (Anna) 

Anna förklarar att barnen måste hamna på rätt ställe innan det är läge att börja prata om 

våldet, till exempel när det handlar om ett brott och polisen håller på med en utredning är det 

de som behöver prata med barnen i första hand. Karin tänker istället så här: 

När vi gör ett samråd till exempel då kanske jag ringer och konsulterar, ringer och anmäler 

och faxar. Då får vi alltid rådet att prata aldrig med barnet utan då ska vi invänta 

polisförhöret, men det är bara det att det kan ta så lång tid innan ett polisförhör och vi blir 

jättefrustrerade, men herregud, gör det här och nu, vad är det ni väntar på? Det ska inte 

behöva ta en och en halv månad innan de, och barnen har ju glömt då. Det är ju helt 

inaktuellt, utan ta det här och nu. (Karin) 

Enligt Karin kan det ta alldeles för lång tid och hon klarar inte av att vänta för länge innan hon 

får prata med barnet. Hur lång väntan det är kan säkert variera beroende på i vilken kommun 

man arbetar.  
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 Jacob som arbetar i en annan kommun säger så här om att hålla barnsamtal och om 

utbildning i det: 

(…) det är ju resursbrist, vi kan inte få utbildningar, för att det inte finns pengar och 

utrymme för oss vilket vi helst vill allihopa. Men, det är ju, man får lita på vad, alltså andras 

erfarenheter och andras kunskaper och så får det ju bli en process. Och det är ju jävligt 

tråkigt att det är så. Men det som är viktigt att tänka på är att i svåra fall så är vi ju oftast 2 

handläggare när vi pratar med barn. Så man sitter ju aldrig själv där, utan det finns någon 

annan som sitter med och lyssnar och tänker. (Jacob) 

Här beskriver Jacob hur han känner sig begränsad av de resursbrister som organisationen har. 

Jacobs handlingsutrymme begränsas eftersom det inte finns vare sig tid eller ekonomisk 

möjlighet för honom att få utbildning. Vi kan tolka det som att han inte känner sig kunna ge 

barnet tillräckligt stöd. Vilket är ett exempel på när Jacob hamnar i en situation där han ser 

barnets behov men begränsas av organisationens budget, då han inte kan få den utbildning han 

behöver (Hjörne et al., 2010; Johansson, 2007; Lipsky, 2010).  

 Överlien & Hydén (2009) talar för att barn ska få vara sin egen agent, få berätta sin 

berättelse och delta i processen. BBiC, Barns Behov i Centrum, är ett verktyg för att inte 

tappa barnet, men utöver det verkar inte alla organisationer vara anpassade för att ha barnet 

som klient. Flera informanter nämner som sagt att de tar hjälp av andra som är specialiserade 

på att prata med barn eftersom de inte har den kompetensen inom sin egen organisation. Detta 

skiljer sig från kommun till kommun, Margaretha nämner att flera kollegor har gått utbildning 

i Trappan
5
, flera andra påpekar att de inte har tillräcklig kompetens för att handskas med det 

barnen kan komma att berätta. Skillnaden mellan kommuner kan bero på vad chefen är 

intresserad av. Stödjer ledningen de eldsjälar som finns kan organisationen utvecklas framåt. 

Margaretha berättar till exempel att hennes tidigare chef var väldigt engagerad i frågorna om 

våld i familjen, arbetsplatsen är därför präglad av detta och har mycket kunskap kring 

området. Det kan gynna barnen genom att de kan få mer stöd och hjälp i bearbetning av sina 

upplevelser.  

                                                 

5
 För förklaring se sid. 4 
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5.5 Vem är klienten – Barnet eller föräldrarna? 

I mötet mellan socialsekreteraren och familjen skapar socialsekreteraren på ett mer eller 

mindre omedvetet sätt en klient som gör dennes arbete mer lätthanterligt. Klientrollen skapas 

för att personen ska passa in i organisationens ramar (Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). En 

socialsekreterare har oftast ett specifikt uppdrag, till exempel att utreda om ett barn far illa 

och då är det samma saker de fokuserar på hos varje klient. Utifrån det som klienten sedan 

berättar kan gräsrotsbyråkraten rama in problemen och utifrån organisationens möjligheter ge 

klienterna de insatser som behövs (Järvinen & Mik-Meyer, 2003a).  

 Vi frågar oss då om ett barn egentligen anses vara en klient i möten med familjer där 

våld förekommer. Svaret på den frågan varierar delvis utifrån vilken befattning 

socialsekreteraren har. Är det en socialsekreterare som utreder om barn far illa kan det tyckas 

självklart att barnet är i fokus och därmed huvudklienten, men som vi har nämnt tidigare säger 

flera informanter att fokus lätt kan hamna på föräldrarna och att barnet kommer i kläm.  

 De flesta av socialsekreterarna som vi intervjuat pratar om att det är barnen som de 

jobbar för och som de representerar. Det är dock inte alltid som de kan lyssna rakt av till vad 

barnet berättar. För att komma åt barnen är det via föräldrarna de behöver jobba. Några av 

informanterna tycker att det är nödvändigt att faktiskt tillgodose föräldrarnas (läs mammans) 

behov först och sedan tänka på vad barnen behöver. De menar att när det handlar om att 

mamman är så pass utsatt, är det primära att ge skydd. Det finns då inte mycket tid för att ge 

barnen den uppmärksamhet som de nog skulle behöva. 

Ja, vi jobbar ju med BBiC och det står för barns behov i centrum och det är ju barnet som vi 

sätter fokus på, men samtidigt är det ju ett arbete med att föräldrarna ska må bra för att 

barnet ska må bra så det går ju lite hand i hand. (Ellen) 

  

Det är barnen som är huvudmännen att det är dem som vi är socialsekreterare för, men det är 

väldigt lätt att man hamnar i föräldrarnas problem. (Jacob) 

Ellen och Jacob vet att barnen ska gå först, men att det inte riktigt fungerar i praktiken. BBiC 

beskrivs av många informanter som ett hjälpmedel för att hålla fokus på barnet, det 

grundläggande är att barnens behov ska stå i centrum i barnavårdsutredningar. Barnet är i 

centrum av triangeln, inte föräldrarna, föräldrarnas behov ska alltså inte vara i centrum. Det 

blir dock att hela familjen ses som klienter eftersom allas behov hänger samman med våldet. 
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 Utifrån det som sagts ovan kan vi också urskilja en hel del olikheter mellan 

informanterna i hur stor utsträckning det är acceptabelt att föräldrarna blir klienterna eller 

inte. 

(…) det är ju också väldigt svårt för barn kan ju inte tala för sig, de flesta. Utan då blir det ju 

nån form av företrädarskap som man har och då blir det att man ska va, arbeta för dens 

intresse. (Jacob) 

Jacob vet vem det är han ska företräda, och vem som är klienten, alltså barnet. Han verkar 

hålla hårt på det eftersom barnet kan ha svårt att föra sin talan. Han ser det då som sin uppgift 

att vara barnets företrädare. Att barnet anses vara en klient kan precis som Lipsky (2010) och 

Johansson (2007) skriver vara en hjälp för gräsrotsbyråkraten (socialsekreteraren) då hon/han 

ska fatta sina beslut om till exempel insatser.  

5.6 Hur mycket styrs socialsekreterarna av organisationens budget? 

En socialsekreterare befinner sig längst ner i organisationens hierarki, men trots det har de ett 

stort handlingsutrymme, som innebär att de i nästan alla beslut har ett stort inflytande över det 

sociala arbetets praktik (Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). Järvinen och Mik-Meyer (2003a) 

samt Lipsky (2010) lyfter dock fram en del hinder som kan styra gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme, såsom mål och riktlinjer utifrån organisationen. Från våra intervjuer 

uppfattas det lite olika och som vi har tolkat det handlar det till stor del om vem man är som 

person som styr hur man uppfattar och använder sitt handlingsutrymme. En driven person 

som finner möjligheter i det mesta istället för att se hinder kan vidga sitt handlingsutrymme. 

Socialsekreteraren kan som Jacob beskriver nedan, kringgå de riktlinjer som organisationen 

och ledningen ger. Utifrån Lipsky (2010) och Johansson (2007)  är det detta som på något vis 

utmärker en gräsrotsbyråkrat, att de trots sin låga position har en stor makt.  

Så det är väldigt mycket vilken övertygelse man har som enskild socialsekreterare. Om jag 

verkligen vill driva en linje, så kan jag hitta lagstöd för det, jag kan hitta prejudicerade 

domar, jag kan hitta liksom någon myndighet som uttalat sig positivt för det här. (Jacob) 

 

Jag tycker att när jag tror på något och ser ett behov så tycker jag att mitt handlingsutrymme 

är stort vad gäller att argumentera för det och då ger jag ju mig inte om jag ser ett behov. 

(Karin) 
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Som framgår av dessa citat har informanterna hittat argument och verktyg som man lärt sig 

använda för att kringgå riktlinjer och ramar. Johansson (2007) beskriver att det kan vara svårt 

för gräsrotsbyråkrater att finna en balans i det, men han understryker samtidigt att 

handlingsutrymmet är en resurs för gräsrotsbyråkraten och att de kan använda det 

handlingsutrymme för att försvara sig mot organisationens ramar och riktlinjer. Karin drar 

nytta av detta och för henne ingår det argumentation i handlingsutrymmet. Även om till 

exempel budgeten stramar låter hon inte det stoppa henne i första taget. Hon fortsätter:  

Vi har ju en budget som är väldigt snäv. Vi ska tänka pengar och jag tycker lite att det är inte 

mitt jobb. Jag tänker inte tänka på pengar hela tiden utan jag måste tänka på vad som blir 

bäst för de här familjerna. Så att när jag verkligen tror att vi kan göra något ingripande som 

kostar så får det kosta då. Vi tjänar ju på det i längden så jag tycker att mitt 

handlingsutrymme, det handlar bara om att ta det. Att faktiskt våga öppna munnen och slåss 

för det man tror på, annars lär det ju inte hända så mycket. (Karin) 

Karin tycker inte att det är hennes uppgift att tänka på budgeten utan att man ska se till 

behoven som finns. Även Marie och Margaretha resonerar kring budgeten: 

Men budgeten är ju ett jättestort hinder, vi har ju inte så mycket pengar, men har man ett 

specifikt syfte eller man verkligen känner att det här behöver de, då är det ingen som stoppar 

en, om ett barn far illa. (Marie) 

 

Och sen har jag nog känt som socialsekreterare, att vi ska se vilka behov barnen har, (…) vi 

behöver inte, eller det behöver vi väl, men det är inte vårt uppdrag att följa budgeten. Utan 

vårt uppdrag är att se vad barn behöver. Sen ska vi göra det kostnadseffektivt så klart. Men 

jag har nog inte känt att jag varit begränsad av budgeten. Och sen tycker jag utifrån 

lagstiftningen kan man göra i princip vad som helst. Det uppskattar jag. (Margaretha) 

Utifrån våra intervjuer behöver alltså inte budgeten och resurserna innebära ett hinder för 

socialsekreterarna i deras arbete såsom Lipsky (2010) och Johansson (2007) diskuterar 

dilemman för en gräsrotsbyråkrat. En möjlig förklaring som flera informanter lyfter fram 

skulle kunna vara att de arbetar med utsatta barn. De flesta av informanterna menar att när det 

handlar om barn låter man alltid tillfredsställa deras behov. Några påpekar ändå att politiker 

kan tycka att man ska hålla sig med de insatser som finns inom kommunen och helst inte köpa 

in utifrån, men få informanter lägger vikt vid detta. De tänker helt enkelt inte på pengar och 

tycker inte att det är deras ansvar. Här ser vi att socialsekreteraren har stor makt att påverka 

sitt arbete trots organisationens riktlinjer.  
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5.7 Kan lagen begränsa socialsekreterarnas handlingsutrymme?  

Socialtjänstlagen uppfattas av några informanter som helt fantastisk medan andra inte alls kan 

hålla med om det. En del beskriver det som att de i princip kan göra vad de vill, och det är 

egentligen bara brist på uppfinningsförmåga som skulle kunna stoppa dem. 

Socialtjänstlagen är ju en fantastisk lag, den ger oss vilka möjligheter vi vill. Det finns inga 

begränsningar överhuvudtaget. (Anna) 

 

Det är inte mycket du kan göra fel när det gäller att du vill skydda ett barn. Du har ju väldigt 

fria tyglar med vilka kontakter du får ta. (Daniel) 

De behov som socialsekreteraren identifierar i familjer där våld förekommer kan tillgodoses 

på flera sätt, och om det behövs insatser som inte finns inom en kommun kan man i de allra 

flesta fall köpa in det utifrån. Det som gör att socialsekreterarna kan känna sig begränsade 

handlar däremot om att de inte alltid kan få med föräldrarna på deras förslag. Det är här som 

socialsekreteraren kan känna som mest frustration vad gäller att göra det som är bäst för 

barnet. Socialsekreterarna ser att ett barn behöver hjälp, men föräldrarna varken kan eller vill 

förstå det själva. Alla socialsekreterare vi har intervjuat nämner att de arbetar med att få 

föräldrarna att förstå att barnen, även om de är i ett annat rum, vet vad som sker, och att de 

psykiska konsekvenserna för dessa barn kan bli många. Socialsekreteraren har ambitionen att 

på ett eller annat vis hjälpa sin klient. Järvinen och Mik-Meyer (2003a) liknar detta med att 

gräsrotsbyråkraten vill ge service till mottagaren. När föräldrar då har rätten att säga nej till 

hjälp, trots att barnet enligt socialsekreterarna anses behöva det, skapas ett dilemma för 

socialsekreteraren, eftersom denne inte kan ge den hjälpen som denne ser ett behov av. Flera 

av informanterna tycker som sagt att socialtjänstlagen ger dem oändliga möjligheter, men i 

socialtjänstlagen handlar allt om frivillighet. När föräldrarna säger nej måste 

socialsekreterarna helt enkelt backa om det inte finns skäl att omedelbart omhänderta barnet 

genom LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en svår process som 

också kan bidra till att socialsekreteraren kan känna sig begränsad i sitt arbete.  

Ibland kan man väl bli väldigt frustrerad på att det är så svårt att omhänderta barn faktiskt. 

(Daniel) 

Den frustration som Daniel nämner handlar om när socialsekreteraren vet att barnen inte mår 

bra, men föräldrarna vägrar ta emot hjälp och ett omhändertagande är alldeles för långt bort. 
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Då finns det oftast inte särskilt mycket mer socialsekreterarna kan göra än att lämna ärendet 

och hoppas att det snart kommer in en ny anmälan som kan styrka ett eventuellt LVU.  

 En annan frustration som teorin om gräsrotsbyråkratin synliggör och som vi fått 

exempel på i våra intervjuer är dilemmat lyhördhet kontra standardisering (Hjörne et al., 

2010) eller som Järvinen och Mik-Meyer (2003b) uttrycker det, en balans mellan att erbjuda 

likartad behandling och att ta hänsyn till individens unika situation. Socialsekreteraren har 

organisationens mallar och regler att följa i ena handen och i den andra handen klientens 

behov och önskningar (Hjörne et al., 2010; Järvinen & Mik-Meyer, 2003a).  

Och flickan gick i samtal också och berättade ju väldigt mycket(…). Hon berättade väldigt 

mycket, att han skrek, på henne och på mamma, och hon berättade att hon trodde att mamma 

skulle dö och såna saker. De hade en lång samtalsserie, men mamma ville ju ändå gå tillbaka 

till mannen och så gjorde hon det. Och flickan sa ju att hon var rädd för honom, och vi 

pratade med mamman om detta men hon menade ju att hon är inte rädd längre, det kommer 

bli bra nu, det kommer aldrig hända igen och så vidare, och så vidare. (…) Då var vi i detta, 

men hur ska man behöva leva så här, (…) för mamma vill inte ha nån hjälp, hon ville inte ta 

emot nån hjälp och då får man ju överväga om man kan använda LVU eller inte. Men då 

började ju pappa med en samtalskontakt och mamma säger att det aldrig kommer hända igen 

och pappan säger att det aldrig kommer hända igen och han har ju tagit emot 

samtalsbehandling och då fanns det ju ingen möjlighet att driva det som ett LVU. Då var 

man ju tvungen att släppa det och då känns det ju som att man inte har lyssnat på barnet, för 

att man, hon har ju berättat att hon är rädd och ändå får hon bo kvar i detta. Så det är klart att 

det är väldigt svårt. Och man kan ju tycka inte bara i det här ärendet utan även i andra 

ärenden att föräldrarätten är ju ganska stor. Att föräldrar har stor rätt till sina barn men barn 

har kanske inte lika stor rätt, eller inte lika stora rättigheter. Så att man kan ju säga att 

föräldrarna får stort utrymme, att sätta agendan, utifrån att de har så stor makt över sina barn 

och de har en så stor makt i lagstiftningen också. (Margaretha) 

Margaretha gav ett exempel från ett fall där hon på grund av de lagar hon och hennes 

organisation styrs av inte kunde lyssna till barnets berättelse. Detta exempel visar hur 

socialsekreteraren kan uppleva ett dilemma där denne står med barnet som sin klient, den 

person hon är till för att hjälpa eller ge service åt, men samtidigt begränsas av de lagar som 

styr arbetet. Hon har ingen möjlighet att ge sin klient det som önskas utan måste följa de 

rutiner och regler som finns hos organisationen. Vi tolkar det här som att hon tycker det är 

svårt att leva upp till de serviceideal som en socialsekreterare har (Järvinen & Mik-Meyer, 

2003a). De organisatoriska ramarna gör det svårt att se helheten, eftersom organisationen 

enligt gräsrotsbyråkratins klientskapande enbart är intresserad av vissa delar (Johansson, 

2007; Lipsky, 2010). 
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Ja, men man får bara släppa det, man vänjer sig. Om det inte finns skäl (talar om LVU) nog 

så får man ju fortsätta motivera dem och kan man inte det så då har man ju inte tillräckligt 

som man måste och då får man bara släppa det (…) Man måste lära sig det, alltså man 

behöver inte leva i en perfekt värld. (Marie) 

Margareta kände en frustration över att inte kunna ingripa till barnets fördel, Marie däremot 

säger att man bara får släppa det. Vi kan tolka det som att hennes arbetslivserfarenhet inom 

socialtjänsten har hjälpt henne att inte bli känslomässigt engagerad i sina fall. Det är dock fler 

än Margaretha som inte tar det så lättvindigt:  

Ja vi kan ge hjälp helt enkelt, erbjuda hjälp och stöd och fungerar det inte att få med 

föräldrarna på frivillig väg så kan vi utföra påtryckningar via LVU då istället. Och det 

händer att vi gör det och det är tragiskt att det ska behöva hända, men så är det. Och ibland 

kan det vara nyckeln då för mamman, att faktiskt, att man pressar mamman in i ett hörn, och 

att hon inser att, oj mitt barn är gisslan här, nu får jag välja barnet eller honom, barnet eller 

att gå tillbaka till våldet. Och jag menar det kanske är så att det här paret med tiden skulle 

kunna gå ihop igen och att det skulle kunna bli bra, men jag har hittills inte träffat ett enda 

par där det har fungerat, där de väl har börjat slå, men sen vet jag ju inte, det kanske händer i 

framtiden, men hittills har jag inte gjort det. (Karin) 

I en frustration likt den Margaretha beskriver använder sig Karin av hot om ett 

tvångsomhändertagande. Det är en strategi för att få någon slags kontroll över situationen och 

få sin vilja fram. Karin nöjer sig inte enbart med att motivera mamman, utan det övergår i ett 

hot, trots att det innebär en stor psykisk belastning för kvinnan. Karin tycker dock att om hon 

kan få mamman att förstå att hon inte har något val, är det bra att kunna använda denna 

strategi, eftersom hon anser att det bästa för barnet är att komma bort från våldet. Återigen 

används strategin för att komma runt de ramar som socialsekreteraren begränsas av.  

5.8 Sammanfattning 

Eftersom syftet med vår studie är att förstå hur barnperspektivet beaktas i socialsekreterares 

möte med familjer där våld förekommer ville vi börja med att ge informanternas definition av 

barnperspektivet. Informanterna talar om att begreppet syftar till: att man alltid ska ha barnet i 

tankarna vid beslut, att vuxna kan tolka barnet, samt att socialsekreteraren funderar över hur 

barnen påverkas av aktuella insatser eller åtgärder. Det lyfts även att barnperspektivet 

påminner de själva om att barn har rättigheter och föräldrar skyldigheter. Socialsekreterarna 

ser det då som sin uppgift att få föräldrarna att förstå hur våldet påverkar barnet.  
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 Hur lätt eller svårt det är att upprätthålla ett barnperspektiv varierar bland våra 

informanter. En del menar att det är en eftersträvansvärd målsättning, men att det i praktiken 

kan vara svårt att uppnå, då föräldrarnas behov och problem kan ta över. Socialsekreterarnas 

beskrivningar av vad barnperspektivet innebär, svarar delvis på vår första frågeställning: Hur 

tar socialsekreterare hänsyn till barnen i möten med familjer där våld förekommer? Utifrån 

vårt material kan vi dra slutsatsen att våra informanter tycker att det är viktigt att barnet ska få 

komma till tals och prata om våldet, men att det skiljer sig åt hur de ska få göra det. Vi har 

visat att vissa socialsekreterare är uppfinningsrika och hittar sätt att på barns nivå prata med 

dem. Andra tycker att det kan vara svårt och låter därför utomstående organisationer med mer 

erfarenhet och kompetens sköta samtalen med barnen. Vi kan också dra slutsatserna att 

barnets ålder spelar in för om de överhuvudtaget får göra sin röst hörd, samt vilka resurser 

arbetsplatsen har att utbilda sina anställda.  

 För att besvara vår andra frågeställning: Vilka behov identifierar socialsekreterare i 

familjer där våld förekommer, hur hanterar de dessa och kan det finnas en konflikt mellan 

olika behov? kan vi konstatera att det primära behovet, i ett akut skede, är att ge skydd åt 

barnet och mamman (om det är hon som är utsatt för våldet). Det ges genom att mamman och 

barnet får flytta till en kvinnojour eller skyddat boende. I ett mer långsiktigt perspektiv kan vi 

utifrån vårt material se att det är viktigt att hela familjen får prata om våldet. Att det sätts ord 

på de upplevelser och händelser som familjen varit med om är viktigt, för att barnens 

berättelser inte ska förringas. Informanternas berättelser har gett oss en bild av att föräldrarna 

ofta förnekar det som har hänt, som en försvarsmekanism. För att familjen ska kunna gå 

vidare och påbörja en bearbetning av händelserna kan vi se behovet av att föräldrarna får upp 

ögonen för och förstår vad de utsatt sina barn för. Socialsekreterarna bemöter behoven genom 

att samtala med familjemedlemmarna, och som vi skrivit tidigare tar de hjälp av andra 

organisationer om de inte anser sig själva som tillräckligt kompetenta. Organisationen Utväg 

är då ett möjligt alternativ. Vidare har vi konstaterat ett behov av motivationsarbete för att få 

pappan att söka hjälp för sitt våldsbeteende. Det är ett svårt arbete för socialsekreterarna, men 

väldigt viktigt för att barnet ska kunna känna sig tryggt. 

 Vi har nu visat på vilka behov som finns och hur de hanteras. En följdfråga på det var 

om det kan finnas en konflikt mellan de olika behoven. Den slutsats vi har kunnat dra är att 

det är lätt att mammans behov överskuggar barnens. Mamman behöver komma bort från 
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mannen, men för barnet innebär det att det måste bryta upp från hela sitt sammanhang, vilket 

inte är en idealisk situation. 

 Vi kan dra slutsatsen att barnets behov är det som ska vara i fokus för 

socialsekreterarna, eftersom de ska arbeta utifrån barnperspektivet och eftersom de använder 

sig av BBiC. Det gör att de kan ha kvar fokus på barnet trots att mammans behov lätt 

överskuggar det. Ska man se detta utifrån gräsrotsbyråkratin kan vi dra slutsatsen att barnet är 

klienten, men även mamman och pappan, hela familjen bli klienter eftersom alla problem och 

behov som identifierats hänger samman med våldet.  

 Den tredje frågeställningen vi har är: Hur uppfattar socialsekreterarna sitt 

handlingsutrymme? Socialsekreterarna har stort handlingsutrymme och inflytande i de flesta 

beslut som fattas. Enligt vår analys är den enskilda socialsekreterarens utnyttjande av sitt 

handlingsutrymme, sin ”makt”, avgörande för vilka åtgärder som sätts in i ett ärende. Vi har 

tolkat det som att det till stor del handlar om vem man är som person som styr hur man 

uppfattar och använder sitt handlingsutrymme.  

 Gräsrotsbyråkratin som vi använder oss av belyser att socialsekreterarna kan begränsas 

och styras av sina organisationer. En styrande faktor är budgeten, men för socialsekreterarna i 

vår studie är det enligt dem inte något som de låter sig begränsas av. Detta eftersom de menar 

att de arbetar med utsatta barn och då ska inte budgeten styra. En annan faktor som kan styra 

handlingsutrymmet är lagen, för våra informanter rör det sig framförallt om socialtjänstlagen, 

men även lagen om särskild vård av unga (LVU). Socialtjänstlagen är en ramlag, som ger 

socialsekreterarna stort handlingsutrymme. Socialsekreterarna menar att svårigheter eller 

begränsningar uppstår när föräldrar inte vill samarbeta och det saknas skäl för ett LVU. Då 

kan socialsekreterarna se ett behov som de inte kan tillgodose. I övrigt menar de att lagen till 

största del ger de möjligheter. Vi kan dock dra slutsatsen att de ibland begränsas av den, 

exempelvis när de inte kan flytta förövaren trots att det vore det bästa. 

 

6. Slutdiskussion 

Vi har visat att socialsekreterarnas möjligheter att tänja på sitt handlingsutrymme till stor del 

styrs av vem socialsekreteraren är som person. En driven person som finner möjligheter i det 
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mesta istället för att se hinder kan vidga sitt handlingsutrymme. Är det rimligt, ska det för 

klientens insatser spela någon roll vem de möter hos socialtjänsten?  

 Kanske borde det finnas en mer nationell enighet inom socialt arbete med mer tydliga 

riktlinjer kring vad som ska ingå i barnperspektivet. För trots att det idag finns riktlinjer är 

utrymmet till tolkning stort och förutsättningarna för att ett barn ska få det stöd och den hjälp 

det behöver kan skilja sig åt. Utifrån den forskning vi har tagit del samt vad delar av resultatet 

visar tänker vi att det är bra för barnen att få berätta sin historia så snart som möjligt, för att 

bryta tabun som finns kring våldet inom familjen. Vi tänker också att om polisens arbete drar 

ut på tiden och barnet står själv med sin berättelse för länge kanske de börjar tveka. 

Bekräftelse över det som har hänt är något av det viktigaste för dessa barn (Eriksson & 

Näsman, 2009). Resultatet visar också på att eventuella budgetbegränsningar kan innebära att 

socialsekreterarna slåss om resurserna. Är det rättsäkert? Ska hur engagerad barnets 

socialsekreterare är bli avgörande för vilken hjälp de kan få? Dagens handlingsutrymme gör 

att det finns en stor variation inom socialt arbete i Sverige, på både gott och ont. Det kan till 

exempel innebära att socialsekreterarna kan gå utanför sina ramar. De kan trots att föräldrarna 

inte vill ta emot hjälp, hota om LVU för att de ser att det är det bästa för barnet men det kan 

också som vi skrev vara en risk för att vissa inte får den hjälp de behöver. Hur hade det då sett 

ut med ett mer begränsat handlingsutrymme? Hade det automatiskt blivit mer rättsäkert? Det 

är svårt att säga, vi tror att det kan vara bra med en variation och ett handlingsutrymme för 

socialsekreterarna, men vissa tydligare riktlinjer kring barnperspektivet kan vi se ett behov av.  

 Den tidigare forskning vi tagit del av visar att barn som inte längre bor tillsammans med 

sin aggressiva pappa kan ha svårt att känna sig helt trygga. Något som vi då tycker är viktigt 

är att även arbeta motivationsinriktat med papporna så att de vill ta emot hjälp. Vi har under 

våra intervjuer förstått att det arbetet är under uppbyggnad i flera av kommunerna, en del 

socialsekreterare har fått utbildning inom det och andra har nämnt att de försöker tänka på och 

arbeta mer med pappan.  

 Vi har med vår studie haft ambitionen att förstå hur barnperspektivet beaktas i 

socialsekreterares möte med familjer där våld förekommer. Det är som vi sagt ett relativt nytt 

område inom forskningen, men den forskning som bedrivits har visat på vissa brister i arbetet 

med barnperspektivet. Att inom forskningen fortsätta lyfta fram och öka kunskapen i arbetet 

med barn som upplever våld anser vi är av vikt för en framtida utveckling.  



 

 

 

42 

 

Referenser 

Arnell, Ami & Ekbom, Inger (2010). och han sparkade mamma: trappanmodellen i möte med 

barn som bevittnat våld. 3. uppl. Stockholm: Gothia 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Burcar, Veronica (2008) Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – och barn som upplever 

våld, en forsknings- och kunskapsöversikt. Polishögskolans serie i polisiärt arbete: 

Sörentorp Solna 

Ekbom, Inger & Landberg, Åsa (2007), ”Fokuserade terapigrupper för förskolebarn” I 

Eriksson, Maria (Red.), Barn som upplever våld: nordisk forskning och praktik, 1. uppl., 

Stockholm Gothia förlag 

Eliasson, Mona (2000) Mäns våld mot kvinnor Norhaven A/S, Viborg, Danmark 

Eriksson, Maria (2003) I skuggan av pappa – familjerätten och hanteringen av fäders våld. 

Diss. Uppsala Universitet, Stehag: Gondolia 

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabeth (2008) ”Barn som offer och aktörer” Sociologisk 

forskning vol. 45 nr 2: 81-86 

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabeth (2009) ”Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares 

bemötanden och barns strategier”. Socialvetenskaplig tidsskrift nr 1 

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2007) ”Rädsla, förvirring, glädje - barnets position vid 

övervakat umgänge”. I Eriksson, Maria (Red.), Barn som upplever våld: nordisk forskning 

och praktik, 1. uppl., Stockholm Gothia förlag 

Hindberg, Barbro (1990). Familjevåld som drabbar barn. Stockholm: Socialstyr. 

Hindberg, Barbro (2001). När omsorgen sviktar: om barns utsatthet och samhällets ansvar. 

2.uppl., Stockholm: Rädda barnen 

Hjörne, Eva, Juhila, Kirsi & van Nijnatten Carolus (2010) “Negotiating dilemmas in the 

practices of street-level welfare work”, International Journal of Social Welfare 19: 303-

309 ISSN 1369-6866 

Hydén, Margareta (1995). Kvinnomisshandel inom äktenskapet: mellan det omöjliga och det 

möjliga. 1. uppl. Stockholm: Liber utbildning 

Johansson, Roine (2007). Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete. 3. uppl. Lund: Arkiv 



 

 

 

43 

 

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna  (2003a), ”Inledning: Att skabe en klient”, I: 

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (red.) At skabe en klient: institutionelle 

identiteter i socialt arbejde. Köpenhamn.: Hans Reitzel 

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna  (2003b), Institutionelle paradokser, I: Järvinen, 

Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (red.) At skabe en klient: institutionelle identiteter i 

socialt arbejde. Köpenhamn.: Hans Reitzel 

Karlsson, Kay (2008). Anknytning: om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. 1. 

uppl. Stockholm: Gothia 

Källström Cater, Åsa (2004) Negotiating normality and deviation – fathers violence against 

mother from children’s perspectives Örebro Studies in social work 5. Diss. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Leviner, Pernilla (2011). Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2011 

Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services. 30th anniversary expanded ed. New York: Russell Sage Foundation 

McAlister Groves, Betsy (2001) “When home isn’t safe: Children and domestic violence”. 

Smith College Studies in social work Vol. 71 no 2: 183-207 

Norström, Carl & Thunved, Anders (2010). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och 

förordningar som de lyder den 1 januari 2010. 23. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 

Repstad, Pål (2007) Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 4:e upplagan 

Studentlitteratur 

Rosell, Sven (2011) ”Dåligt skydd för våldsutsatta kvinnor och barn”. Socionomen nr 6: 66-67 

Stanley, Nicky, Miller, Pam & Richardson Foster, Helen (2012) “Engaging with children’s 

and parent’s perspectives on domestic violence”. Child & family social work vol: 17 no 2: 

192-201 

Sundhall, Jeanette (2008) ” Tystade barn? om barns röster i utredningstexter”. I Maria 

Eriksson, Åsa Källström Cater, Gunilla Dahlkild-Öhman & Elisabeth Näsman, (red.): 

Barns röster om våld, att tolka och förstå. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Thomassen, Magdalene (2007) Vetenskap, kunskap och praxis - introduktion i 

vetenskapsfilosofi. 1:a upplagan Malmö: Gleerups utbildning 



 

 

 

44 

 

Weinehall, Katarina (1997) Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i 

hemmet. Diss. pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

Överlien, Carolina (2007) ”Barn som upplever våld mot mamma – vad säger forskningen?” 

Nordisk socialt arbeid volym 27 nr 4, 238-250 

Överlien, Carolina & Hydén, Margareta (2007) ”Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar 

pappas våld mot mamma”. Barn: nytt fra forskning om barn i Norge Vol. 25 nr 1: 9-25 

ISBN: 0800 - 1669 

Överlien, Carolina & Hydén, Margareta (2009) “Children’s actions when experiencing 

domestic violence”, Childhood- A global journal of child research vol. 16 no 4: 479-296 

Öystein Steinsvåg, Per (2007) Få slut på våldet – om säkerhetsarbete för barn, I Eriksson, 

Maria (Red.), Barn som upplever våld: nordisk forskning och praktik, 1. uppl., Stockholm 

Gothia förlag 

Elektroniska källor: 

Brå (2012) Misshandel mot kvinnor  http://www.bra.se/bra/brott--

statistik/kvinnomisshandel.html Brott & Statestik/Kvinnomisshandel/ Misshandel mot 

kvinnor [2012-10-08] 

Brå Rapport (2009:12). Våld mot kvinnor och män i nära relationer: våldets karaktär och 

offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_

n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d

47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%

255fwebb.pdf 

Socialstyrelsen, (2005), När mamma blir slagen [Elektronisk resurs] : att hjälpa barn som 

levt med våld i familjen. (2005). Stockholm: Socialstyrelsen 

Tillgänglig på Internet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-131-9 

 

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/kvinnomisshandel.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/kvinnomisshandel.html
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%255fwebb.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%255fwebb.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%255fwebb.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%255fwebb.pdf


 

 

 

45 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi heter Katharina Jansson och Elinore Thuresson, vi läser socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Nu arbetar vi med vår C-uppsats, som syftar till att förstå hur 

barnperspektivet beaktas i socialsekreterares möte med familjer där våld förekommer.  

 Vår studie handlar om socialsekreterares upplevelser av vilka behov som dessa familjer 

ger uttryck för och hur socialsekreteraren bemöter dessa. Vi kommer att kontakta er för att 

fråga om någon är intresserad av att delta i vår studie och ställa upp på en intervju. Det är 

frivilligt att deltaga, vilket innebär att du som intervjuperson har rätt att avbryta intervjun och 

du väljer själv om du vill besvara de frågor som ställs. Du kommer att vara helt anonym, vi 

kommer fingera namn och vi kommer inte att nämna arbetsplatsen i arbetet. Intervjuerna 

kommer enbart transkriberas och användas i vår studie och förutom oss själva är det enbart 

examinator och handledare som har rätt att ta del av intervjun. När arbetet är slutfört kommer 

de transkriberade utskrifterna att förstöras. 

 Vi kommer inom den närmsta tiden kontakta er via telefon för att höra om vi får komma 

och boka in tid för intervju. Om ni vill nå oss kan vi nås på telefon och mail.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Katharina Jansson & Elinore Thuresson 

 

Katharina Jansson Elinore Thuresson 

Mail: xxx Mail: xxx 

Telefon: xxx Telefon: xxx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Inledning 

 Presentation av oss själva, varför vi är där och vad vårt mål/syfte med arbetet är. 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 Vi har tänkt använda oss av fiktivt namn i vår studie, hoppas det är okej med dig, så 

vida du inte vill ha med ditt namn.  

 Du har rätt att när som helst avbryta deltagandet i studien. 

 Du väljer själv vilka frågor du vill svara på. 

 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv, vem du är, vilken utbildning du har och vad du 

arbetar med? 

 Vad har du för/ är dina arbetserfarenheter med familjer där våld 

förekommer/förekommit? 

Forskningsfrågorna  

 Vilka behov ser du i mötet med familjer där våld mot mamma förekommer? (pappas, 

mammas, barnets/barnens) ex. vid ditt senaste fall, vilka behov kunde du se då? 

o Hur bemöter du/ni dessa behov?  

o Kan du se konflikter/svårigheter mellan olika behov? (Balans?)  

o Vilket eller vilka behov står i fokus?  

 

 Spelar barnets ålder, kön etc. in?  

o Är det lättare att det lite äldre barnen missas/försvinner?  

o Är det den som visar mest som får mest stöd? Eller den som sitter tyst?  

 

 Vilka är de största behoven hos barnen? 

o Vem uttrycker/tolkar dessa behov? Kan det vara mamman, pappan, barnet eller 

du själv som tolkar. Vem lyssnar man på? 

o Pratar man med barnen?  
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 Hur? 

 Vem gör det? 

o Umgänge, behov av närhet från pappa & mamma? 

o Är det viktigt att hela familjen träffas och är med under utredningen? 

 

 Vilka akuta respektive långsiktiga insatser kan ni ge till barnen?  

o Vilket ger man i första hand Finns det något som är vanligare? 

o Gör man uppföljningar av insatserna?  

 Om ja, vad fokuserar man då främst på? Vad är det då som är viktigt? 

 

 Vad innebär barnperspektivet för dig?  

o Enligt lagen ska alltid barnperspektivet beaktas när åtgärder rör barn, hur 

upplever du att det är i praktiken?  

 Känns det som realistiska mål?  

 När kan det bli ett problem?  

 

 Vad har du som socialsekreterare för möjligheter eller begränsningar att påverka ditt 

handlande med tanke på:  

o Handlingsutrymme? Är det något du vill göra men inte kan göra? (möjligheter 

& begränsningar med insatser. Finns det insatser som du tycker saknas?) 

o Lagar? Kan ni känna er begränsade av lagarna eller fungerar de bra som de är? 

Skulle ni vilja att det såg ut på ett annat sätt? 

o Kommunens budget? (Får ni hålla tillbaka på resurserna eller är det bra?) 

 

 Pratar/diskuterar man om våld inom familjen på ert arbete? Finns det kurser? 

Riktlinjer?
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Bilaga 3 – BBiC triangeln 
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http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic 
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