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Abstract 
Author: Hilda Westman  

Title: In the shadow of violence – A qualitative study of the support for children who 

has witnessed domestic violence [I skuggan av våldet – En kvalitativ studie om stödet 

till barn som bevittnat våld i nära relationer]  

Supervisor: Weddig Runquist  

Assessor: Jan Petersson 

 

The aim of this study is to examine which support the communities in Kalmar have to 

offer children who have witnessed domestic violence. The study also includes how 

social services justify this actions based on the childs needs. The study includes six 

respondents; four socialworkers, one head of unit at “Alternativ till våld” and one 

manager at “Barnahuset” in Kalmar.   

The method used in this study is a qualitative research approach with semi-structured 

interviews.  

 

The study concludes that children who have witnessed domestic violence seldom are 

known by social services, but when a child is recognized the social service use 

“Alternativ Till Våld” or a general support. It also reveals that those children often have 

a lower priority when weighed against children who has been abused.  
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1 Inledning 
1.1  Bakgrund  
 
     Erik: 

Jag sprang fram till fönstret, det som är utåt gatan, och där såg jag mamma  

och pappa. Pappa slog och sparkade mamma och hon ramlade omkull […].   

(Arnell & Ekbom 2006, s.18) 

 

Mörkertalet är stort för hur många barn i Sverige som lever med våld i nära relationer. 

Socialstyrelsen (2013) definierar våld i nära relationer som ett mönster av olika 

handlingar – det kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Enligt 

verksamheten Alternativ Till Våld i Kalmar (2013) innebär våld i nära relationer, att 

förövaren och offret har en relation till varandra antingen som partner, förälder, 

styvförälder, före detta partner eller barn. Regeringens tillsatta Kommittén mot 

barnmisshandel försökte i sitt betänkande från början av 2000-talet att uppskatta antalet 

barn som levde med våld i familjen. År 2001 beräknades 10 procent av Sveriges barn ha 

upplevt våld i familjen någon gång och att 5 procent gör det ofta (SOU 2001:71 s. 128; 

Socialstyrelsen 2005, s. 8). Även författarna Arnell och Ekbom (2006) anger att fler än 

100 000 barn utsätts för att bevittna våld i sina familjer i Sverige.  

 

Psykoterapeuten Per Isdal (2001, s. 41–64) menar att våld är varje maktmissbrukande 

handling som är riktad mot en annan person och som genom denna handling skadar, 

skrämmer, smärtar eller kränker och genom detta få den andra att göra något mot sin 

vilja eller som bidrar till att denne slutar göra något som den vill göra. Isdal tar även upp 

olika former av våld. Den första formen av våld är det fysiska våldet som riktas mot en 

annan människa. Den andra formen är sexuellt våld som kränker en annan människas 

sexualitet. Den tredje formen är psykiskt våld som innebär att förövaren kontrollerar 

och styr en annan människa utan att använda sig av fysiskt våld. Den fjärde formen är 

materiellt våld som tar sig i uttryck genom att våldsutövaren använder sig av föremål 

eller ting och den femte formen är det latenta våldet som styr våldsutsattas beteende för 

att undvika att nytt våld uppkommer. 

 

Konsekvenserna för barnet att bevittna våld av närstående 

Barn som utsätts för att bevittna våld handlar om mycket mer än att ”bara” se. Broberg 

et al. (2011) konstaterar, att de upplevelser som barn har av våldet mellan föräldrarna 



  
 

2 

eller vårdnadshavarna ofta förekommer i formerna syn-, hörsel- och känselintryck. 

Dessa intryck är minst lika skrämmande som omedelbara upplevelser av våld. Överlien 

(2012) framhåller att begreppet barn som bevittnat våld innefattar att se, höra, höra om 

och uppleva konsekvenserna som våldet medför. Likaså hävdar Edleson (1999) att 

denna typ av våld inkluderar alla sätt som barn upplever en våldsepisod. Barn kan både 

se våldet, vara en del av det, men det vanligaste är att barn hör våldet och upplever 

efterspelet av våldet. Barn som utsätts eller bevittnar våld i familjen besitter en högre 

risk för att utveckla posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD), psykologiska- och 

beteendeproblem (Evans, Davies & DiLillo 2008, s.132). Den av regeringen tillsatta 

Barnskyddsutredningen framhöll i sitt betänkande, att barn som bevittnar våld riskerar 

att fara lika illa och ta lika stor skada som barn som är direkt utsatta för våld (SOU 

2009:68). Ett skäl till detta är att våldet som barnet bevittnar och som riktas mot en 

närstående kan pågå under lång tid och vara ett regelbundet återkommande inslag i 

hemmiljön. ”För de barn som tvingas växa upp i dessa miljöer följer en stor otrygghet”, 

noterar i regeringen i sin proposition om stärkt stöd och skydd för barn och unga (prop. 

2012/13:10, s. 97).  

 

Att kalla barn vittne till det våld som sker i hemmet, kan uppfattas som vilseledande, 

eftersom begreppet vittne ofta skapar associationer till att personen ifråga står utanför 

händelsen (Eriksson et al. 2007). I en rapport, skriven på uppdrag av Socialstyrelsen 

(2005), framhävs att barn som bevittnat våld även hör och förstår våldet genom att 

exempelvis avläsa stämningen och iaktta konsekvenserna av våldet i form av skador och 

känslouttryck. Hydén (1995) framhåller dock i sin doktorsavhandling, att det kan vara 

missvisande att använda begreppet bevittnat, då barnet trots allt inte är ett utomstående 

subjekt utan händelsen är en del av barnets vardag. Begreppet bevittna borde därför 

användas ihop med begreppet utsatt för att bevittna (Socialstyrelsen 2005), eftersom 

utsatt betecknar barnets offerposition – när en förälder blir slagen av den andre föräl-

dern eller partnern, så drabbas barnet direkt av handlingen. I min studie kommer därför 

huvudsakligen barn som utsätts för att bevittna våld i nära relationer att användas, men 

i vissa fall även barn som bevittnat våld för att texten inte ska bli allt för ”tungläst”. 

 

Barn talar sällan om det våld som förekommer inom hemmets fyra väggar – många 

gånger på grund av rädsla, förvirring, lojalitet, skuld, otrygghet och skam. Detta medför 

en risk, nämligen att barnet inte uppmärksammas trots den utsatta situation som det 

befinner sig i. Barn som växer upp i en hemmiljö som involverar våld riskerar inte bara 
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att påverkas av våldet utan även att själva utsättas för våld och andra övergrepp av en 

närstående person. När våld förkommer i en familj är det många gånger turbulent kring 

familjen vilket kan orsaka att barnets behov av stöd och hjälp inte uppmärksammas 

direkt utan upptäcks först senare. Viktigt är att socialtjänsten uppmärksammar att barn 

som har utsatts för att bevittna våld ofta även själva blivit utsatta för våld eller andra 

övergrepp (Socialstyrelsen 2011). Enligt en svensk studie från år 2010 framkom att 58 

procent av de unga som upplevt våld hemma själva hade blivit direkt utsatta för våld, en 

eller flera gånger, av en förälder eller vårdnadshavare (Överlien 2012). Överlien (2012) 

framhäver även att de barn som utsätts för att både bevittna våld mot mamma och själva 

blir utsatta för fysiskt våld, uppvisar mer psykologiska och beteendemässiga problem än 

de barn som utsätts för en form av våld, något som också lyfts fram av juristen Anna 

Singer (2012).    

 

Samhällets insatser – lagstiftning m.m. 

Det våld i nära relationer som uppmärksammas mest i samhället är mord och grov 

misshandel, men våld är så mycket mer vilket framgår av Isdals (2001) typologi och 

som jag berörde inledningsvis. Samhällets inställning till våld styrs mycket av den 

rådande kulturen. Exempelvis är det idag nolltolerans mot våld men attityden till våld 

har inte alltid sett så ut. Under tidigt 1900-tal var våldet som riktades mot barn en del av 

den gängse kulturen (Bergenlöv 2006). Det som idag benämns ”våld” betecknades 

tidigare som barnaga och som en legitim form av barnuppfostran (SOU 2001:18). 

Sverige var, år 1979, första land i världen att införa förbud mot barnaga i hemmet. Från 

och med år 1982 faller alla former av misshandel, som skett på enskild plats (däribland i 

hemmet), under allmänt åtal. Före år 1982 var denna möjlighet begränsad. I dåvarande 3 

kap. 11 § Brottsbalken (BrB), fanns en åtalsregel som innebar att misshandel som inte 

ansågs grov och som inte förövats på allmän plats, enbart fick åtalas om målsäganden 

själv angav brottet till åtal eller att åtalet var påkallat ”ur allmän synpunkt”.  

 

Begreppet ”barn som far illa” är vanligt förekommande, bland annat i 14 kap. 1 § soci-

altjänstlagen (SoL) vad gäller anmälningsplikten, men i lagtexten saknas en preciserad 

definition. I förarbetena anges dock vissa situationer som typiskt sett innebär att barn 

riskerar att fara illa (SOU 2001:72, s. 120–124; prop. 2002/03:53, s. 47–49). Barn 

riskerar att fara illa när de utsätts för någon form av fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar eller att den som har vårdnaden för barnet försummar barnets 

grundläggande behov för en gynnsam utveckling och det finns en risk att dess psykiska 
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utveckling skadas (ibid.). Singer (2012) påpekar att deskriptiva definitioner i 

kombination med att det finns en samsyn i samhället om innebörden av försummelse 

och misshandel av barn, är en av många viktiga förutsättningar för att kunna upptäcka 

barn som far illa samt kunna förebygga det.  

 

För att socialtjänsten ska kunna ingripa när barn far illa är det väsentligt att anställda vid 

myndigheter som regelmässigt kommer i kontakt med barn fullgör sin 

anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL. Det är viktigt att anmälningsskyldigheten 

efterlevs, men även att socialtjänsten får information om barn som utsätts för att 

bevittna våld eller andra övergrep (Socialstyreslen 2011, s. 106). Anmälningsskyldig-

heten avser de myndigheter vars verksamhet primärt omfattar barn och unga men 

innefattar även hälso- och sjuktvård, socialtjänst, kriminalvård och annan 

rättspsykriatiskt undersökningsverksamhet. När det finns indiktationer på att ett barn far 

illa eller misstänkts fara illa inträder anmälningsskyldigheten och detta gäller både 

anställda i offentlig verksamhet och anställda i inom den privata sektorn. Däremot gäller 

anmälningsskyldigheten, som huvudregel, inte anställda inom familjerådgivning på 

grund av den speciella förtroendesituation som föreligger i denna verksamhet, men 

skulle familjerådgivaren få kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för 

fysisk eller psykiskt våld i hemmet är denne skyldig att anmäla detta.  

 

Målet med anmälningsskyldigheten är att så fort den anställde får kännedom om att ett 

barn far illa eller misstänkts fara illa ska detta anmälas. Därigenom kan barn som far illa 

eller misstänks fara illa uppmärksammas. Det kan även ske via socialtjänstens egna 

iakttagelser, exempelvis i ärenden som involverar våld i hemmet eller i ärenden som 

avser ekonomiskt bistånd. För att underlätta, sprida kunskap och hjälpa professionella i 

sitt agerande kring anmälningsskyldigheten har en handbok utarbetats av Socialstyrel-

sen (2004), som är tänkt att bidra till att fler barn uppmärksammas, identifieras och att 

missförhållanden anmäls (prop. 2012/13:10, s. 44–45: Singer 2012; Backlund, Wiklund 

& Östberg 2012). Sedan januari år 2013 har anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § 

blivit mer stringent formulerad och innebär ett klargörande att skyldigheten för vissa 

yrkesgrupper och myndigheter att anmäla att barn far illa (eller misstänks göra det) inte 

förutsätter att det finns en objektiv vetskap om att ett barn far illa; det räcker med att det 

finns en grundad misstanke. Den tidigare lagformuleringen ”något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” har nu ersatts med ”får kännedom 

om eller misstänker att ett barn far illa” (SFS 2012:776, prop. 2012/13:10). Backlund, 
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Wiklund och Östberg (2012) framhåller i en rapport som de skrivit på uppdrag av Rädda 

Barnen, att det faktum att det finns en lagstadgad anmälningsskyldighet innebär större 

möjligheter att tidigt upptäcka barn som far illa.  

 

När det gäller barn som utsätts för att bevittna våld i nära relationer tillfördes 5 kap. 11 

§ SoL fr.o.m. den 15 november 2006 en bestämmelse enligt vilken socialtjänsten ”bör 

beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna 

är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp” och att dessa barn ska ses som 

brottsoffer (prop. 2005/06:166). Därmed öppnades det också upp för att dessa barn 

skulle kunna få särskild ersättning enligt brottskadelagen om brottet ifråga ”varit ägnat 

att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person” 

(4 a §). Bakgrunden var ett lagförslag som presenterats i en intern departementsprome-

moria (Ds 2004:56) enligt vilken det fanns påtagliga behov av att förbättra de rättigheter 

och stöd till barn som bevittnat eller drabbats av brott av eller mot en närstående person. 

Rädda Barnen (2009) hade något år tidigare publicerat en undersökning över antalet 

polisanmälningar som handlade om misstänkta fall av mäns våld mot kvinnor och där 

barn hade varit närvarande vid misshandeln. Studien visade att endast en tredjedel av 

anmälningarna kom till socialtjänstens kännedom.  

 

Endast sju månader efter ovannämnda lagändringen, dvs. från och med den 1 juli 2007, 

skärptes lagbestämmelsen i socialtjänstlagen såtillvida att socialnämnden inte längre 

enbart ”bör” beakta att dessa barn ”kan vara i behov av stöd och hjälp”, utan nämnden 

”skall … särskilt beakta” barnens behov av stöd och hjälp (SOU 2006:65; prop. 

2006/07:38). Bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL är könsneutral och omfattar sedan den 1 

januari i år alla typer av våld eller andra övergrepp som ett barn tvingas bevittna ”av 

eller mot närstående”. Bestämmelsens ansvar begränsas således inte enbart till att gälla 

gruppen ”närstående vuxna”. I förarbetena framhålls, att ”även de barn som bevittnat 

våld eller andra övergrepp av eller mot närstående ska få det stöd och den hjälp som de 

behöver” (prop. 2012/13:10, s. 98).  

 

Kopplat till den förändrade lagstiftningen år 2007 utfärdade regeringen i november 

2007 en Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

och förtryck samt våld i samkönade relationer (Reg. skr. 2007/08:39). Denna hand-

lingsplan avsåg att skapa bättre förutsättningar för kvinnor som utsatts och barn som 

bevittnat någon form av våld, och för att kunna agera snabbare och bättre i ärenden som 
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involverar någon form av våld (ibid., s.1, 6). Handlingsplanen innehöll bland annat ett 

uppdrag till Socialstyrelsen om att förbättra socialtjänstens kunskapsstöd, runt om i 

landet, i ärenden gällande våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Detta 

regeringsuppdrag resulterade i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) och en 

särskilt framtagen ”handbok” (Socialstyrelsen 2011), som är avsedd för praktiker på 

lokal nivå. Handboken vidareutvecklar teman som återfinns i de allmänna råden men tar 

även upp frågor som inte alls berörs i allmänna råden (framför allt insatser som vänder 

sig till våldsutövande män). Handboken har två särskilda kapitel som är av intresse i 

detta sammanhang: ett kapitel om barn som bevittnat våld och ett kapitel om insatser till 

barn som bevittnat våld. Förstnämnda kapitel omfattar socialnämndens ansvar och 

utredningsansvar, konsekvenserna av att bevittna våld, utredning av barnets behov och 

hur detta kan tillgodoses, vad utredningen ska omfatta och dess innehåll, sekretessfrågor 

och analys och bedömning av insatser. Det andra innehåller allmänt om insatser och 

stöd- och behandlingsinsatser. Genom denna handbok får socialtjänsten en vägledning 

om hur prioriteringar, uppföljning, eventuella hinder och barnets rätt till delaktighet ska 

hanteras och hur detta ska ske i praktiken med barn som bevittnat våld i nära relationer. 

Jag återkommer till denna fråga senare i denna studie.   

 

Innan handboken var klar publicerade Socialstyrelsen i december 2009 ett särskilt 

meddelandeblad där man framhöll att socialnämnden i verksamheter som avser våldsut-

satta kvinnor samt barn som bevittnat våld regelbundet bör kartlägga omfattningen i 

kommunen av just dessa barn. Den av regeringen tillsatta Brottsskadelagsutredningen 

följde upp detta och kunde i sitt betänkande konstatera att ingen av de tre storstäderna 

hade genomfört en sådan kartläggning (SOU 2012:26, s. 238).  

 

1.2 Problemformulering 
Bakgrundsavsnittet visar bland annat att trots det faktum att barnaga i hemmet krimina-

liserades för mer än 30 år sedan, förekommer det dessvärre alltjämt att barn blir slagna, 

försummade eller kränkta av vuxna. När barn utsätts för misshandel finns det resurser 

och metoder för hur det omgivande samhället ska agera. Men hur ser socialtjänstens 

resurser, agerande, prioriteringar, uppföljning, hinder och identifieringen ut för barn 

som utsätts för att bevittna våld i nära relationer? Det handlar således om barn som inte 

själva utsätts för våld, men som ändå drabbas hårt, vilket naturligtvis inte hindrar att 

dessa barn dessutom själva kan ha blivit utsatta för någon form av våld av någon av sin 

vårdnadshavare.  
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Bakgrundsavsnittet visar också att Socialstyrelsens (2011) handbok för praktiker, dess 

allmänna råd (SOSFS 2009:22) m.m. inte ens har lett till att socialtjänsten i de tre 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har genomfört den kartläggning som 

Socialstyrelsen har rekommenderat att socialtjänsten regelbundet ska göra av antalet 

barn som bevittnat våld i nära relationer. Därmed tycks socialtjänsten i många kommu-

ner sakna grundläggande planeringsunderlag för att kunna arbeta långsiktigt med såväl 

förebyggande insatser som direkta interventioner. Med tanke på att Socialstyrelsens 

rekommendationer är relativt nya är det dock oklart hur och på vilket sätt den lokala 

socialtjänsten har lyckats implementera dessa. Denna uppsats avser att närmare försöka 

undersöka hur några kommuner i Kalmar län har försökt organisera det stöd man erbju-

der barn som utsätts för att bevittna våld och som hamnar ”i skuggan av våldet” samt 

hur berörd socialtjänstpersonal resonerar kring dessa barn.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att granska de stödinsatser berörda kommuner erbjuder och för-

medlar till barn som utsätts för att bevittna våld i nära relationer samt hur socialtjänst-

personal motiverar dessa insatser utifrån barnets behov och insatsens evidens. 

 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

• Hur prioriteras socialtjänstens intervention för barn som bevittnat våld jämfört 

med andra barn som far illa? 

• Vilka svårigheter anser berörd personal att det kan finnas att tillhandahålla ett 

varierat utbud av insatser?  

• Hur motiverar socialtjänstpersonal val av insatser för barn som utsätts för att be-

vittna våld i nära relationer?  

• Hur följer socialtjänsten upp pågående insatser? 

• På vilket sätt är barnen delaktiga i samband med utformning och uppföljningen 

av insatsen? 

 

Studien kommer inte omfatta barn som själva blivit misshandlade för att undvika att 

hamna i frågor som rör samhällets tvångsomhändertagande av barn. Som ovan framhål-

lits kan dessa barn mycket väl tidigare varit utsatta för misshandel från någon av sina 

föräldrar. Mitt fokus är på stöd- och hjälpinsatser till barn som utsätts för att bevittna 

våld i nära relationer och professionellas uppfattningar och agerande. Studien kommer 

inte att utgå från ett barnperspektiv, då syftet inte är att undersöka barnens upplevelser. I 
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centrum står professionellas förutsättningar i hanteringen av stöd- och hjälpinsatser. 

Studien kommer inte avgränsas till någon specifik våldsform detta för att få ett så brett 

spektrum som möjligt av hur stödinsatserna ser ut för barn som bevittnat våld i den 

utvalda kommunen. Utanför studien ligger också frågan om insatser m.m. vad gäller 

våldsutövare i nära relationer.   

 

1.4 Fortsatt framställning 
I kapitel 2 presenteras vägen till insats och vilka olika former av stödinsatser det finns 

för barn som bevittnat våld. Under kapitel 3 redovisas en kunskaps- och 

forskningsöversikt. Kapitel 4 belyser studiens teoretiska ansats. Under kapitel 5 

redosvisas metod och metodologiska överväganden. Detta kapitel innehåller även en 

diskussion kring tillförltlighet, trovärdighet och etiska överväganden samt en 

presentation om hur den insamlade datan har bearbetats och analyserats. I kapitel 6 

redovisas den insamlade empirin integrerat med analysen. I kapitel 7 presenteras 

sammanfattande slutsatserna från kapitel 6. Det avslutande kapitlet, kapitel 8, innehåller 

en avslutande diskussion.  
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2 Vägen till insats och olika typer av stödinsatser 
 
 

Statistik visar att det har skett en förändring i landets kommuner vad gäller att bevilja 

stödinsatser till barn som utsatts för våld och att detta område fortfarande expanderar 

(Eriksson 2010). År 2006 erbjöd 26 kommuner stödinsatser och fyra år senare hade 

detta ökat till 147 kommuner (se vidare längre fram i detta kapitel om typ av åtgärder). 

Denna ökning är ett tecken på att det har skett en positiv kunskapsutveckling och att 

utformningen av insatser till barn som bevittnat våld har professionaliserats utifrån den 

problembild som dessa barn jämte deras föräldrar uppvisar (ibid.).  

 

När socialtjänsten får kännedom om att barn har utsatts för våld kan detta ha skett på 

olika sätt. Barnet kan självt ha kontaktat en socialsekreterare och berättat om sin situa-

tion, men det kan även ha inkommit via en extern anmälan, en ansökan osv. När ett barn 

självt kontaktar socialtjänsten kan det leda till att man inleder en utredning av barnets 

behov av en eventuell hjälp- och stödinsats. När socialtjänsten (eller formellt sett: 

socialnämnden) har fått kännedom om att ett barn har bevittnat våld bör myndigheten 

skyndsamt göra en förhandsbedömning om en utredning ska inledas eller inte. Om 

anmälan eller ansökan som inkommit inte leder fram till att en utredning påbörjas, ska 

detta dokumentras och i denna dokumentation ska det tydligt framgå att utredning inte 

inletts, datum för ställningstagande, motivering och namn och författning på personen 

som gjort ställningstagandet (SOSFS 2006:5, Socialstyrelsen 2011).  

 

Att nämnden får kännedom innebär inte att nämnden måste vara helt säker på att barnet 

faktiskt har bevittnat våld i nära relationer, det räcker med att omständigheterna pekar 

på det. Det ska som tidigare påpekats finnas en grundad misstanke. Om utredningen 

visar att våldet har upphört innebär detta emellertid inte att barnet inte skulle vara i 

behov av stöd och hjälp längre. Snarare tvärtom, barnets upplevelser kan vara av den 

karaktären att det behöver socialtjänstens insatser för att kunna bearbeta sina upplevel-

ser (Socialstyrelsen 2011). Vid situationer när barn uppger att de bevittnat våld hemma 

men på grund av rädsla inte vill medverka i utredningen, kan handläggaren träffa barnet 

för att få en bild av hur situationen ser ut och få en preliminär uppfattning om dennes 

behov och för att upplysa om vad socialtjänsten kan erbjuda för åtgärder till gagn för 

barnet. Dessa möten kan ske utan vårdnadshavarens samtycke och utan att denne är 

närvarande (11 kap. 10 § SoL). Om en anmälan görs eller utredning inleds på grund av 



  
 

10 

den informationen som framkommer är det viktigt att barnet blir informerat om, hur och 

när vårdnadshavaren kommer underrättas. Om det finns en risk för barnets hälsa, vid 

underrättelsen till vårdnadshavaren, så finns det möjlighet till omedelbart omhänderta-

gande enligt LVU (lag [1990:52] med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det 

kan då bli aktuellt att placera barnet i någon form av skyddat boende, exempelvis fa-

miljhem (Socialstyrelsen 2011).  

 

När ett barn har bevittnat våld bör socialtjänsten bland annat utreda; vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att skydda det från att bevittna förnyat våld, våldets karaktär och 

omfattning, hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldern, barnets egen 

uppfattning om våldet, huruvida barnet också blivit utsatt för våld och vilka behov 

barnet har av stöd och hjälp både på kort och lång sikt (SOSFS 2009:22). Under utred-

ningens gång kan barnet vara i behov av hjälp i form av öppna insatser, exempelvis 

kontaktperson, familjepedagog, samtalskontakt eller att barnet får hjälp med en kontakt 

till barn- och ungdomspsykiatrin. Om förhandsbedömningen visar att skyddsbehovet 

behöver tillgodoses kan en placering utanför hemmet vara ett alternativ, exempelvis 

familjehem. Vid en sådan placering är det viktigt att familjehemsföräldrarna har tillräck-

ligt med kunskap om barn som bevittnat våld och andra övergrepp, detta för att kunna 

ge barnet en lämplig omvårdnad (Socialstyrelsen 2011, s. 116–117). I de allmänna 

råden (SOSFS 2006:12) klargörs att när en insats har beslutats och påbörjats bör även en 

uppföljning ske med utgångspunkt av syftet och målet med bland annat den upprättade 

planen. Detta ska enligt Socialstyrelsen även göras för att systematiskt kunna avgöra om 

insatserna inneburit någon förbättring.  

 

Barnets rätt att komma till tals poängteras på flera ställen i socialtjänstlagen. Bland 

annat i 1 kap. 2 § SoL framhålls, att behandlingsinsatser som rör barn ska beslutas med 

hänsyn till barnets bästa. Enligt en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2013 ska 

”barnets åsikter och inställning (…) tillmätas betydelse i förhållande till hans eller 

hennes ålder och mognad” (11 kap. 10 § SoL, 1:a st.), vars innebörd är densamma som i 

Barnkonventionen artikel 12.1 ”Relevant information” ska ges barnet om hur planering-

en ser ut för barnets framtid (11 kap. 10 § SoL, första stycket), anpassad efter barnets 

                                                
1 Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftning-
ens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet (Unicef 2013). 
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ålder och mognad. Denna information behöver ges i ett tidigt stadium i syfte att lugna 

barnet, då situationen kan upplevas som skrämmande och obekant (Socialstyrelsen 

2011).  

 

Alla barn som bevittnat våld har inte samma behov, därför menar Hindberg (2006) att 

individuella bedömningar är ett måste. För en del barn räcker det med krissamtal, me-

dan andra är i behov av mer omfattande behandlingsinsatser. Det centrala i stödet är att 

tystnaden kring våldet bryts och att det skapas möjligheter för barnet att tala om våldet 

och att de därmed kan börja bearbeta sina upplevelser. Barn ska inte behöva berätta om 

sina upplevelser inför allt för många personer. Tanken är att ett så kallat Barnahus ska 

bidra till att barnet inte behöver slussas till flera olika myndigheter för exempelvis 

polisförhör eller läkarundersökning. När barn utsatts för någon form av våld är det ofta 

flera olika myndigheter som kopplas in i ärendet. För att göra processen mindre belas-

tande för barnet ska dessa myndighetspersoner och andra aktörer finnas på eller komma 

till barnahuset. Barnet får där berätta sina upplevelser en gång istället för flera gånger på 

olika myndigheter och vid olika tillfällen (Hindberg 2006, s. 99; Polisen 2013). Johans-

son (2011) konstaterar i sin avhandling att vissa Barnahus inkluderar barn som bevittnat 

våld medan andra däremot inte gör det. Anledningen till att vissa Barnahus har bestämt 

sig för att inte inkludera denna målgrupp är att dessa barn inte kan vara målsägande i 

kommande rättsprocess eller förundersökningar. Med anledning av Rädda Barnens 

rapport och förslag om att barn som bevittnat våld ska få bli målsägande, vilket skulle 

medföra fler fördelar som nämnts tidigare, är det för utomstående anmärkningsvärt att 

det finns olika inklusionskritererar på barnahusen runt om i Sverige; framför allt när 

denna målgrupp, barn som bevittnat våld, har blivit allt mer uppmärksammad i samhäl-

let utifrån vetskapen om hur utsatta dessa barn är.  

 

Brottskadeersättning till barn som bevittnat våld 

År 2006 infördes en ny lagstiftning i Brottsskadelagen 4a § där det tydligt framhävs hur 

utsatta dessa barn är samt att de har rätt till ersättning från staten i deras egenskap av 

brottsoffer. Därutöver har även Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten under de 

senaste åren tagit fram specifika ”handböcker” som vänder sig till poliser och åklagare 

som är verksamma på lokal nivå. Dessa handböcker berör allmänt sett brott i nära 

relationer men har särskilda avsnitt som specifikt handlar om barn som bevittnar våld 

och övergrepp av eller mot närstående. Åklagarmyndigheten påpekar i sin handbok – 

som uppdaterades så sent som våren 2012 – för att barnperspektivet ska kunna beaktas 
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vid straffmätningen2 och barnets rätt till ersättning enligt brottsskadelagen (i det fall 

barnet bevittnat våld i nära relationer), så krävs att förundersökningen verkligen inne-

håller dokumentation om att barnet faktiskt har varit närvarande vid brottet och uppgif-

ter om vad som hänt. Enligt denna handbok bör den ingripande polismannen i sitt 

skriftliga PM ange att barn varit närvarande vid brottet och att polisen ställt frågor till 

barnet och att svaren dokumenteras i polisens rapport. Om det brister i något av dessa 

avseenden får det bland annat till följd att barnet går miste om brottsofferersättning, 

eftersom den myndighet som fattar beslut ”inte godtagit att det bara nämns att barnen 

varit hemma, utan har krävt att det ska framgå av domen eller förundersökningen att 

barnen har sett eller hört det inträffade” (SOU 2012:26, s. 235). I en rapport från Rädda 

Barnen (2009) framkommer det att i de polisanmälningar där det framgår att barn blivit 

fysiskt misshandlade, beskrivs barnets situation relativt ingående och det finns ofta flera 

exempel på hur barnet blivit misshandlat. I dessa ärenden är barnet självt målsägande 

vilket medför fullständiga personuppgifter bland annat. Jämfört med de barn som be-

vittnat våld i hemmet syns en stor skillnad på hur och om barnen uppmärksammas. I 

dessa ärenden är inte barnet målsägande, och redogörelsen om deras situation och 

personuppgifter är ofta ofullständiga i anmälan.  

 

Trots att barn som bevittnat våld inte på något sätt drabbas mindre än barn som utsätts 

för fysiskt våld visar Rädda Barnens (2009) rapport att barn som bevittnat våld i hem-

met vid flertal tillfällen glöms bort av samhället. Rapportförfattarna tog del av 40 polis-

anmälningar från sju olika polisdistrikt i Sverige, där barn som bevittnat våld i hemmet 

finns omnämnda. Av de 40 anmälningarna omnämndes 17 procent av barnen med namn 

och/eller ålder samt vart de befunnit sig under misshandeln. Beskrivningarna var många 

gånger mycket kortfattade och bestod ofta endast av konstateranden, exempelvis att 

”barnet befann sig i lägenheten”. 34 procent av barnen omnämndes varken med namn 

eller ålder och i polisanmälan fanns ingen situationsbeskrivning med. Av de 40 anmäl-

ningarna fanns det inte en enda som angav barnens fullständiga personuppgifter (Rädda 

Barnen 2009).  

 

Rädda Barnen (2009) poängterar även att barn som bevittnat våld ska kunna vara  

målsägande. Om så vore fallet skulle barn som bevittnat våld bli mer jämställda med de 

barn som utsatts för fysiskt våld. Barn som bevittnat våld skulle inte lika enkelt kunna 
                                                
2 Enligt 29 kap. 2 § punkt 8 BrB ska som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet 
vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp särskilt beaktas om brottet varit ägnat att skada 
tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.  
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”hamna mellan stolarna”. Fler barn skulle komma till socialtjänstens kännedom och få 

hjälp och stöd. Många av dessa barn får inte någon brottsskadeersättning, eftersom det 

inte finns någon dom eller att den sökande inte tillhör målgruppen som har rätt till 

ersättning. En annan anledning till avslag är att båda vårdnadshavarna inte skrivit under 

ansökan. Ytterligare anledningar till avslag är att Brottsoffermyndigheten inte anser att 

misshandeln är tillräckligt grov eller allvarlig eller att ”vittne” och den misshandlade 

inte varit nära släkt med varandra. Exempel på avslag vid bedömning av misshandelns 

allvarlighet är att Brottsoffermyndigheten har ansett att barnet varit för litet för att 

kunna ha uppfatta vad som pågått. Detta medför att barnet inte kan anmäla att brott har 

skett mot dem eller få en särskild företrädare vid förundersökningar eller rättegångar.  

 

Barnen kan få brottskadeersättning från staten, som nämnds ovan, förutsatt att båda 

vårdnadshavarna har undertecknat ansökan om sådan ersättning, alternativt att en god 

man utses för barnet och skriver under ansökan, samt att det rättsliga förfarandet är 

avslutat (Rädda Barnen 2009).3 Brottsskadelagsutredningens slutsats i maj 2012 efter 

det att lagändringen varit i kraft drygt fem år var att ”reformen har inte fått önskvärt 

genomslag hos berörda myndigheter. Det troliga är att reglerna inte är kända i tillräcklig 

omfattning” (SOU 2012:26, s. 242, 244).  

                                                
3 Statistik mellan år 2006 (då brottskadeersättningen infördes i lagen kap. 5 §11 SoL) och år 2009 visar att 
det inkommit 617 ansökningar om särskild ersättning och av dessa har 273 lett till ersättning. Brottskade-
ersättningen som delades ut mellan år 2006 och år 2009 var uppdelad på följande sätt, värt att poängtera 
är att ersättnignen som betalts, även gäller idag för vad dessa barn kan få för de olika formerna av våld de 
bevittnat. För bevittnande av brott vid enstaka tillfällen 5000 kr, ingen uppgift på hur många barn som fått 
detta om någon fått det. Bevittnande av våld vid flertal gånger 10 000 kronor och detta har 54 barn fått. 
Högre ersättningsbelopp är sällsynta men har förekommit bland annat har 21 barn tilldelats 15 000 kronor 
för att ha bevittnat mycket grovt våld exempelvis grov våldtäkt mot modern, mordförsök eller mord. 3 
barn har tilldelats 20 000 kronor för bevittnande av grov kvinnofridskränkning med dödshot respektive 
moderns död av knivhugg. Ett barn har tilldelats 25 000 kronor för bevittnade av sexuella övergrepp mot 
systern till barnet (Brottsoffermyndigheten 2009).  
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3 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras, även om redovisningen inte 

gör anspråk på att vara fullständig. Då det än så länge inte finns mycket forskning som 

tar sikte på mina övergripande frågeställningar (se avsnitt 1.3 ovan) har jag därför 

medvetet valt att presentera forskning kring hur våldet som barn bevittnat påverkar dem 

både fysiskt och psykiskt. För att kunna ge läsaren en ökad kunskap om de allvarliga 

konsekvenser som denna typ av våld kan innebära för barnens vidkommande samt vilka 

effekter som olika insatser från socialtjänstens sida kan ha för barnen (även om det här 

inte handlar om randomiserade effektstudier).   

 

Under de senaste tio åren har forskningen ökat om barn som utsatts för att bevittna våld 

i nära relationer. Risken för att dessa barn själva ska utsättas för våld är sex gånger 

större i jämförelse med barn som inte lever under sådana förhållanden (Överlien 2012, 

s. 14, 24). Evans et al. (2008) belyser de effekter som barnet exponeras för när det 

förekommer våld i hemmet och menar att dessa barn har större risk att utveckla depres-

siva symtom, ångest och oro jämfört med barn som inte har våld som en del av sin 

vardag. De konstaterar även att barn som bevittnat våld har en ökad risk för fysisk 

aggression och allvarliga trauman som bl.a. kan återkomma i barnens drömmar. Barbro 

Hindberg, tidigare ämnessakkunnig i sociala barnavårdsfrågor vid Socialstyrelsen, 

konstaterar (2006) att barn som växer upp i en hemmiljö som innefattar våld är extremt 

skyddslösa och utlämnande. Tillvaron för barnen blir kaotisk och oförutsägbar. Hemmet 

som ska vara den trygga platsen blir istället den plats där livshotande brott kan inträffa. 

Det har även visat sig att våldet som barn utsätts för att bevittna inte ses som lika allvar-

ligt, men konsekvenserna för bevittnande av våld kan orsaka att tilliten och tryggheten 

till vuxna rubbas.  

 

Alla barn som utsätts för våld behöver inte utveckla psykiska symtom eller svårigheter. 

Det finns barn som genom utvecklade individuella resurser och stöd från olika myndig-

heter lyckats hantera svåra upplevelser och utan att dessa upplevelser och erfarenheter 

ska behöva riskera att påverka barnens psykiska hälsa och utveckling på ett negativt 

sätt. Bland annat visar forskning att det viktigaste stödet är att skydda barnen mot 

förnyat våld och att det finns någon eller några vuxna utanför familjen som barnet har 

en positiv anknytning till, exempelvis mor- eller farföräldrar eller grannar (Werner & 
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Smith 2003, s. 211–214). En annan skyddsfaktor är att lära barn olika strategier för att 

undvika nytt våld, bland annat genom samtalsbehandling där barnet lär sig att exempel-

vis dra sig undan när våld förekommer (Margolin 2005, s. 73). Det har framkommit i 

forskning och olika utvärderingar att de barn som givits möjlighet att berätta om sina 

upplevelser löper en mindre risk att utveckla beteendeproblem respektive posttrauma-

tiskt stressyndrom (Broberg et al. 2011).  

 

Våldet som barn bevittnar kan se olika ut, allt från livshotande eller dödligt våld till mer 

diffusa hot som för barnen upplevs som skrämmande. Våldet kan ha pågått under 

kortare eller längre tidsperioder, men även våld som varit en engångsföreteelse kan 

påverka barnets medvetenhet och barnets vardag (Broberg et al. 2011, s.12). ”För de 

barn som tvingas växa upp i dessa miljöer följer en stor otrygghet”, noterar regeringen i 

prop. 2012/13:10 (s. 97) om stärkt stöd och skydd för barn och unga. Att växa upp i en 

miljö där det förekommer eller har förekommit våld kan innebära att barnets möjligheter 

till att tänka, handla och känna begränsas både på kort och lång sikt. Framför allt kan 

tryggheten och tilliten till föräldrarna försvagas men även till andra vuxna. Föräldern 

eller vårdnadshavarna som borde ha skyddat barnet från rädsla, hot och smärta är just de 

som utsätter barnet för det. Den närstående – exempelvis barnets mamma – som ofta har 

varit måltavlan för våldsutövningen befinner sig själv i en akut kris som mer eller 

mindre försvårar eller omöjliggör för denna att också skydda barnet i den uppkomna 

situationen (Överlien 2012, s. 13).  

 

Symtomen för barn som utsätts för att bevittna våld skiljer sig inte från de barn som på 

annat sätt farit illa, samtidigt finns det barn som inte uppvisar några symtom överhuvud-

taget. I Socialstyrelsen handbok (2011) poängteras att barn som utsätts för att bevittna 

våld inte är en homogen grupp utan barn har olika strategier för att hantera våldet hem-

ma. Vissa drar sig undan, andra drar uppmärksamheten till sig genom att vara oroliga 

eller överaktiva, eller blir mer hjälpsamma och ansvarstagande. Att barnens symtom ser 

så olika ut bidrar även till att de sällan uppmärksammas eftersom barnen av omgivning-

en kan uppfattas vara välfungerande. Detta innebär att barn behöver olika typer av stöd 

(ibid.). Alla barn kan eller behöver inte få samma stöd utan det måste anpassas till var 

och ens behov.  

 

Det finns även tydliga skillnader mellan flickors och pojkars symtom. Generellt brukar 

flickor ta starkare avstånd från våldet samt utveckla en låg självkänsla och depressiva 
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symtom. Detta visar sig genom att flickor allmänt sett brukar bli mer tysta och dra sig 

undan. Pojkar däremot utvecklar ofta ett aggressivt beteende som i sin tur leder till 

högre subjektivt upplevd självkänsla. Det vill säga pojkar blir mer utagerande (ibid.). 

Att beskriva dessa barn som avvikande och instabila, menar Överlien (2012), är att göra 

dessa barn en stor otjänst.  

 

Stöd och hjälp ska erbjudas till familjer med olika typer av svårigheter och då helst 

genom frivillighet och samarbete. Detta utesluter inte att det kan bli aktuellt med 

tvångsingripande för barn i utsatta situationer när frivilliga insatser inte anses tillfyllest 

av socialtjänsten (Andersson & Sallnäs 2012, s. 23). En sådan åtgärd rättfärdigas ofta av 

socialtjänsten som en sistahandsåtgärd (last resort) (Emerson 1981; för en diskussion 

utifrån en svensk kontext vad gäller tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, se 

Runquist 2012). Med sistahandsåtgärd avser Emerson en åtgärd som av exempelvis 

socialsekreteraren framställs som den enda möjliga insatsen efter att ha dessförinnan 

prövat ”alla” andra alternativ eller att den aktuella insatsen motiveras med att det är den 

enda möjliga på grund av problemets art. 
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4 Teoretisk ansats 
 

Vid analysen av empirin har jag valt att huvudsakligen utgå från Lipskys (2010/1980) 

teoretisering kring frontlinjebyråkraters – i min studie: socialsekreterare – handlingsut-

rymme och nära kopplat till detta handlingsutrymme även hur deras ställningstaganden 

kan variera beroende på den trovärdighetsbedöming som de gör. Frågan om socialsekre-

terares trovärdighetsbedömningar kommer – inom ramen för hur de använder sitt hand-

lingsutrymme vad gäller barn som bevittnat våld i nära relationer – att delvis belysas 

utifrån Luhmanns (2005/1968) analys om förtroende mellan människor. Dessa båda 

teorier anser jag vara fruktbara vid analysen av hur socialarbetarna resonerar, agerar och 

prioriterar i ärenden som involverar barn som har bevittnat våld i nära relationer.  

 

4.1 Frontlinjebyråkraters diskretionära handlingsutrymme 
Att vara socialarbetare handlar om att kommunicera, stärka och hjälpa människor men 

även arbeta med administration, placering och att kontrollera människor samt att skapa 

förutsättningar för människorna i samhället. Att arbeta som socialarbetare innebär att 

vara representant för en organisation, som både kan vara offentlig, privat eller ideell. 

Oavsett typ av organisation har socialarbetaren direktkontakt med människor som är i 

behov av hjälp (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 15). Ett kännetecknande drag 

hos frontlinjebyråkratier är nämligen att de har ”en direktkontakt med medborgarna i sitt 

dagliga förvärvsarbete och (…) har avsevärd discretion i utförandet av sina arbetsupp-

gifter” (Lipsky 2010/1980, s. 3). Lipsky (2010/1980, s. xi-xii) utvecklar i sin klassiska 

bok om frontlinjebyråkraters diskretionära handlingsutrymme i så kallade människobe-

handlande organisationer (eller street-level bureaucracy som Lipsky kallar dessa orga-

nisationer), av vilka socialtjänsten är ett sådant exempel, även om han inte närmare 

definierar innebörden av detta handlingsutrymme. 

 

En människobehandlande organisation kännetecknas av att den inte låter sig styras eller 

regleras i detalj, utan socialarbetaren måste i sin myndighetsutövning utföra bedöm-

ningar och fatta egna beslut, visserligen inom vissa ramar för verksamheten men dessa 

kan samtidigt vara tänjbara. Socialarbetaren har med andra ord ett visst handlingsut-

rymme vid olika ställningstaganden och som ofta påverkar klienten direkt både vad 

gäller dess välfärd men även klientens livssituation. Genom sina bedömningar och 

beslut blir socialarbetaren en aktiv medskapare till de normer och regler som tillämpas i 
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det enskilda fallet (Lipsky 2010/1980). Behovet av ett flexibelt handlingsutrymme ska 

bland annat ses mot bakgrund av att socialtjänstlagen är en så kallad ramlag, vilket 

ställer krav på kompletterande föreskrifter och anvisningar från både den egna kommu-

nen och nationell nivå (Socialstyrelsen). Även Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) betonar att socialarbetaren företräder organisationen eller myndigheten i mötet 

med klienten. I denna kontakt ska de professionella inte bara representera organisation 

utan även möta klienten utifrån dennes behov av stöd och hjälp. Detta innebär att soci-

alarbetarens handlingsutrymme och självständighet i formell mening är relativt stor och 

att det är upp till socialarbetaren att avgöra hur han eller hon vill använda den. Som 

frontlinjebyråkrat besitter man således makt visavi klienten och maktutövandet kan ske 

på olika sätt, men där klientens förutsättningar och behov ska beaktas i de beslut som 

fattas (Lipsky 1980/2010). Maktrelationen är alltså inte helt och hållet asymmetrisk.  

 

Handlingsutrymmet avser de områden där socialarbetaren kan och får agera gentemot 

klienten. Utrymmet är utformat efter bland annat interna föreskrifter, institutionalisera-

de uppfattningar inom verksamheten om vilka klientkategorier som är prioriterade och 

vilka insatser eller åtgärder som ska beslutas. Handlingsutrymmet kan å andra sidan 

utövas på olika sätt mellan olika handläggare vid samma enhet men också av samma 

handläggare beroende den aktuella situationen och vilken klient som avses, både vad 

gäller stödjande respektive repressiva åtgärder som riktas mot klienten (Runquist 2012, 

s. 379–382). Handlingsutrymmet kan också begränsas från arbetsgivarens sida som ett 

sätt att försöka kontrollera och strömlinjeforma socialsekreterares beslutsfattande, men 

aktuell engelsk forskning tyder på att behovet av diskretionärt beslutsfattande snarare 

ökar än minskar i det läget (Evans & Harris 2004).  

 

I mötet med medborgaren är socialarbetaren formad efter organisationens uppdrag, 

vilket kan innebära ett dilemma. Det dilemma som kan uppstå, menar Lipsky, är att 

socialarbetaren hamnar i en konfliktartad situation genom att socialarbetaren både ska 

möta klienten som medmänniska men också beakta organisationens krav och uppdrag. 

Detta kan leda till en ambivalent hållning hos socialsekreteraren som kan ta till sig 

vissa av organisationens krav men samtidigt förkasta andra. Åkerström (2006) har i en 

studie visat hur frontlinjebyråkrater inom ungdomsvården hanterar nya policies såsom 

resurser, vilka kan användas selektivt och utvecklas lokalt inom den egna organisatio-

nen eller enheten. Som frontlinjebyråkrat har man som uppgift att jämka medborgarnas 

behov och organisationens uppdrag, för att alla parter ska bli ”nöjda”. För att lyckas 
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med detta har – konstaterar Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) – socialarbetaren 

sin specifika kunskap, utbildning och de resurser som finns i organisationen vilka 

således kan användas selektivt med hänvisning till Åkerströms forskning ovan. De 

insatser som beslutas och genomförs skiljer sig således åt även om situationen kan te 

sig likartad. Detta kan starkt ifrågasättas av klienten om beslutet inte framstår som 

”rättfärdigt”, dvs. legitimt. Lipsky menar dock rent principiellt, att ”lika behandling kan 

kräva att man behandlar människor olika för att uppnå samma resultat, särskilt när det 

handlar om en heterogent sammansatt befolkning” (Lipsky 2010/1980, s. 232).  

 

Handlingsutrymmet påverkas även av rutiner, professionella tolkningar och traditioner, 

individuella faktorer hos socialarbetaren och klienten, som ska skapa ett fungerande 

samspel dem emellan – men också socialsekreterarens egen inställning och vilja att i 

vissa fall ”tänja” på regelverket. Som socialarbetare finns det trots allt en stor frihet att 

styra det dagliga arbetets utformning även om arbetet är mer eller mindre regelstyrt till 

följd av lagar, regler, överenskommelser och traditioner på arbetsplatsen (typ ”det sitter 

i väggarna”). Däremot kan friheten och ansvaret se olika ut – som framhölls ovan – 

beroende på hur utrymmet hanteras av enskilda handläggare och kan styras av vilken 

erfarenhet som socialarbetaren besitter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 16–

17). Handlingsutrymmet handlar till syvende och sist om att hitta kreativa möjligheter 

att välja hur man som socialsekreterare ska navigera utifrån organisationens krav, vilket 

ska bygga på dennes samlade professionell kunskap och erfarenheter så att besluten – 

såväl förhandsbedömningar och slutgiltiga beslut om en viss insats – blir rimliga och 

meningsfulla. Utrymmet handlar om att finna ett samspel mellan organisationens krav 

och professionell kunskap (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 23–24).  

 

Lipskys teoribildning ska i denna studie vara ett hjälpmedel att förstå förutsättningarna 

och villkoren för socialarbetarnas situationsbundna beslutfattande.   

 

4.2 Frontlinjebyråkraters trovärdighetsbedömning 
Trovärdighetesbedömning är något som Niklas Luhmann (2005/1968) berör i sin bok 

Förtroende – en mekanism för reduktion av social komplexitet. Där påpekar han bland 

annat att förtroende handlar mer än om bara trovärdighet. Han menar att förtrogenhet är 

mer att betrakta som ett fenomen och att det inte handlar om en känsla eller handling 

utan en attityd mot en annan människa. Sztompka (2003) hävdar att det finns en primär 

trovärdighetsbedöming som handlar om vad man faktiskt åtstakommer och hur man 
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agerar. I praktiken handlar det om vilken roll och för vilka syften någons trovärdighet 

ska bedömas: det kan handla om historiska och situationella förutsättningar men även 

kulturella och individuella skillnader.  

 

Luhmann (2005/1968) har utvecklat tre alternativ för att identifiera trovärdighet: för det 

första handlar det om det personliga förtroendet, dvs. att bedömaren litar på den bedöm-

ning som görs; för det andra om att omgivningen har förtroende för den fattade bedöm-

ningen, för det tredje om den samhälleliga trovärdigheten. Omgivningens förtroende är 

mer relevant när det handlar om socialtjänstens handläggare. Med detta menar Luhmann 

att om kollegor och chefer har förtroende för handläggaren kan dennes bedömning av en 

klientens trovärdighet ”snabbare” bli accepterad. Men trovärdighetsbedömningen av en 

person handlar även om en medveten analys av den enskilda berättelse som presenteras 

för socialsekreteraren. En annan aspekt av trovärdighetsbedömningen handlar om att 

socialarbetaren måste välja mellan att tro på en version och misstro en annan. Detta 

leder i sin tur till att man tar ställning för en person, både vad gäller sanningshalten men 

även den moraliska delen. Trovärdighetsbedömning används både för att producera en 

så kallad sanning men även för att reducera delar av ärendet för att kunna dra en entydig 

slutsats och fatta ett beslut i ärendet (ibid.).  

 

I det inledande skedet av en social utredning eller vid exempelvis en extern anmälan är 

klientens trovärdighet – oavsett vilket ärende det än handlar om – under ständig utvär-

dering. Eftersom beslut ofta ska ske snabbt och med en begränsad kunskap om ärendet 

ska det ändå finnas belägg för ställningstagandet, som ska kunna försvaras både inför 

klienten och kollegor, chefer m.fl. (Sahlin kommande). Detta kan kopplas ihop med 

Lipskys handlingsutrymme där socialarbetaren ska både beakta klienten önskemål och 

organisationens krav.  

 

I min egen studie är trovärdighetsbedömningen central i den förhandsbedömning som 

socialsekreteraren gör i det enskilda fallet – ska socialsekreteraren lita på barnets utsaga 

eller misstro barnets uppgifter? Men även om socialsekreteraren har tillit till en viss 

utsaga kan denne ändå ge ärendet en låg prioritet, dvs. det läggs ”på hög” (jfr Lipsky 

2010/1980, s. 29ff.). I de flesta utredningar och bedömningar fastställs individens 

situation och även vilka åtgärder som är lämpliga inom de ramar, rutiner och resurser 

som finns att tillgå. Men att bedöma trovärdigheten i en person livssituation är som att 

sätta betyg: att inte anse något trovärdigt innebär att man förnekar, betvivlar eller för-
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dömer någons berättelse, situation och även problem och behov (Sahlin kommande). 

Denna beslutshandling blir därmed känslig och medför även vissa risker, exempelvis att 

beslutet blir felaktigt eller att man prioriterar bort något som faktiskt är allvarligt.   

 

Denna teori är användbar i analysen av hur socialarbetarna gör olika bedömningar och 

prioriteringar när ärendet inkommer eller när socialtjänsten får kännedom om att barn 

bevittnat våld i nära relationer. Teorin kan tillsammans med Lipskys teori om hand-

lingsutrymme och diskretionärt maktutövande skapa en större förståelse om vad som 

ligger bakom socialsekreterares olika förhandbedömningar och insatser för barn som 

bevittnat våld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

22 

5 Metod och metodologiska överväganden 
 

I detta kapitel redogör jag för valet av metod, tillvägagångssätt vid insamling och hur 

det empiriska materialet har bearbetats, mina etiska överväganden under forskningspro-

cessen m.m.  

 

5.1 Val av forskningsansats  
Studiens syfte har varit att undersöka vilka stödinsatser som berörda kommuner erbju-

der och förmedlar till barn som bevittnat våld i nära relationer samt hur socialtjänstper-

sonal motiverar dessa insatser utifrån barnets behov och insatsens evidens. I denna 

studie har jag använt en kvalitativ forskningsansats för att kunna uppfylla syftet och 

besvara forskningsfrågorna. Med tanke på att syftet är att försöka få en djupare förståel-

se för hur socialarbetare resonerar kring barn som utsatts att bevittna våld i nära relatio-

ner är kvalitativ metod ett givet val, då just fördjupad förståelse för ett socialt fenomen 

utgör en av forskningsansatsens syften (Bryman 2013). En nackdel som många kvalita-

tivt inriktade forskningar är överens om, är att metoden är tidskrävande. En annan 

nackdel som brukar framhållas att resultatet inte är generaliserbart (Holme & Solvang 

1997, s. 79), men sådana anspråk har däremot inte en kvalitativt inriktad forskare, vars 

ambition istället är att exempelvis påvisa bredden av olika uppfattningar kring ett visst 

socialt fenomen som är fokus för undersökningen.  

 

I denna studie handlar det om att ge en ökad förståelse kring bedömningar som ligger 

bakom socialtjänstens arbete och stödinsatser till barn som utsatts för att bevittna våld i 

nära relationer. Undersökningen är begränsad i sin omfattning, men trots detta har jag 

kunnat samla in ett fylligt intervjumaterial som påvisar socialsekreterarnas olika upp-

fattningar. 

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer  
I en kvalitativ studie kan olika metoder användas – gruppbaserade fokusintervjuer, 

vinjettmetod där deltagarna får ta ställning till olika fiktiva fallbeskrivningar, enskilda 

samtalsliknande intervjuer osv. Jag har i denna studie genomfört renodlade kvalitativa 

intervjuer, det vill säga utan kompletterande vinjettmetod. Enligt metodlitteraturen bör 

den kvalitativa intervjun genomföras som ett vanligt samtal, men med professionell 

metodik och specifik frågeteknik (Kvale & Brinkmann 2009, s. 39). Intervjuarna är 
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semistrukturerade, det vill säga jag har använt färdigformulerade grundfrågor som sedan 

under intervjuns gång har kompletterats med följdfrågor. Detta upplägg ger, till skillnad 

från strukturerade intervjuer, större möjlighet för informanten att mer detaljerat och fritt 

kunna utveckla sin uppfattning på de olika teman som tas under intervjun (Denscombe 

2009, s. 234). Den samtalsliknande intervjun kan därför ses som en interaktion mellan 

intervjuare och respondent, där det ömsesidiga samspelet skapar en ”gemensam” berät-

telse (Kvale & Brinkmann 2009, s. 32). De frågescheman (intervjuguider) som använts 

redovisas i bilagorna B–F.  

 

Den semistrukturerade intervjun är en kombination av såväl en strukturerad som en 

ostrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun är inte lika strikt i sin utform-

ning som den strukturerade, men inte heller lika ”öppen” som en ostrukturerad (ibid., s. 

43). Samtidigt är metodliteraturens benämning ”ostrukturerad” något missvisande 

eftersom intervjuaren trots allt har förberett vilka teman som ska behandlas. Skillnaden 

jämfört med en semistrukturerad intervju är dock att de enskilda frågorna i den först-

nämnda intervjuformen kan variera inom ramen för samma teman.  

 

Den semistrukturerade intervjun, som jag använt mig av, är sammanfattningsvis mer 

flexibel, allsidig och samtalsliknande vilket gör att informanten kan tala mer otvunget 

samtidigt som det är enklare att komma med följdfrågor, och ny information kan upp-

komma som i sin tur kan skapa nya frågor under intervjuns gång (Bryman 2013, s. 415).  

 

5.3 Urvalsprocessen 
Jag har använt mig av två olika urvalsmetoder: dels ett målinriktat urval, vilket betyder 

att respondenterna har valts ut för att kunna ge underlag för att kunna besvara studiens 

övergripande frågor. Respondenterna har inte utgjorts av handläggare i största allmänhet 

utan specifikt av de som arbetar med ärenden, eller som dessförinnan har gjort det, som 

har anknytning till barn som bevittnat våld i nära relationer. Det målinriktade urvalet har 

gällt kontakter vid Barnahuset i Kalmar och verksamheten Alternativ Till Våld. I studi-

en har jag även använt mig av så kallat snöbollsurval, vilket syftar till att ett mindre 

antal personer kontaktas och med hjälp av dem etablera kontakt med nya respondenter 

som skulle vilja ställa upp på intervju (Bryman 2013, s. 434 ). Snöbollsurval har använts 

i kontakten med socialtjänsten.  
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Kontakt med olika socialkontor och andra myndigeter har skett via telefon och e-post. 

Vid kontakt med olika socialkontor har enhetschefen vidarebefordrat min förfrågan till 

sin personal om att delta i en forskningsintervju, och därefter har jag skickat ett infor-

mationsbrev till berörda om studiens upplägg etc., se bilaga A. Enhetschefens roll i detta 

sammanhang innebär både fördelar och begränsningar. En fördel är att de aktivt kan 

hjälpa till att få någon bland handläggarna att delta, en nackdel är att urvalet kanaliseras 

via en så kallad gatekeeper. Det mest optimala hade naturligtvis varit om jag hade 

kunnat presentera projektet för personalgruppen och då kunnat besvara eventuella frågor 

för att sedan direkt kunna boka in intervjuer. Men den proceduren hade varit allt för 

tidskrävande.  

 

Undersökningen har omfattat personal från socialtjänsten i Kalmar län som arbetar med 

stödinsatser och utredning för barn som bevittnat våld i nära relationer. Sju kommuner 

kontaktades av vilka en kommun valde att inte delta, dels på grund av det var få barn 

som hade använt sig av verksamheten Alternativ Till Våld (ATV) i den aktuella kom-

munen och dels på grund av bristande tid. Den geografiska spridningen av både under-

sökningsplatser och informanter stärker studiens allsidighet trots att antalet informanter 

enbart uppgår till sex personer. De intervjupersoner som slutgiltigt har låtit sig intervju-

as är följande, och samtliga verksamma inom Kalmar län: 

 

• Två socialsekreterare ur mottagningsteamet från Nybro (ip 1) och Kalmar 

kommun (ip 2). Handläggarna har kunskap om vilka stödinsatser som kan aktu-

aliseras, disponeras, hur uppföljningen fungerar och hur socialtjänsten använder 

sig av verksamheten ATV i Kalmar till vilken dessa två kommuner är anslutna 

genom samarbetsavtal.  

• Enhetschefen vid ATV (ip 3) för att få en övergripande bild av denna verksam-

het och den insats som erbjuds barn som bevittnat våld. Enhetschefen arbetar 

även som behandlare på verksamheten. Verksamheten ATV kommer ursprung-

ligen från Norge och finns på två platser i Sverige, Kalmar och Täby. ATV ar-

betar med våld i nära relationer och erbjuder samtalsbehandling till våldsutsatta 

och våldsutövare. Verksamheten erbjuder krisbearbetning, rådgivning och stöd 

genom samtalsbehandling individuellt eller i grupp både för barn, kvinnor och 

män. ATV är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i Kalmar län: Kal-

mar, Nybro, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda, Torås och Borgholm (Alter-

nativ Till Våld 2013).  
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• Enhetschefen vid Barnahuset i Kalmar (ip 4) för att undersöka och få informa-

tion om hur deras kommande verksamhet är tänkt att fungera och vilka barn 

som ingår i deras arbete. Vid ett barnahus samverkar och arbetar ett antal olika 

myndighetsföretärdare sida vid sida, såsom polis, socialtjänst, åklagare, gyneko-

log, och att barnet ska få skydd och stöd ur ett helhetsperspektiv (Socialstyrel-

sen 2011; Johansson 2011).  

• En 1:a socialsekreterare i Oskarshamn (ip 5), som inte är ansluten till verksam-

heten ATV. Denna tjänsteman har berättat om vilka insatser för de barn som 

bevittnat våld i deras kommun och där således barnen inte erbjuds ATV i Kal-

mar.  

• En enhetschef inom individ- och familjeomsorgen i Mönsterås (ip 6) som har 

tillgång till insatsen ATV 

 

Urvalet av informanter gör att det i undersökningen finns en spridning på olika kommu-

ner i Kalmar län – totalt fem, vilka befolkningsmässigt är olika stora. Detta gör att 

undersökningen kan förmedla en mer heltäckande bild av hur socialtjänsten i olika 

kommuner organiserar och resonerar kring sitt arbete för att stödja barn som bevittnat 

våld i nära relationer. Däremot hade det varit en fördel att kunna intervjua mer än en 

handläggare per kommun, vilket dock inte var praktiskt möjligt på grund av den utdrag-

na processen att få access till fältet.  

 

5.4 Intervjuernas genomförande 
Innan kontakt togs med respondenterna utformades intervjuguider, se bilagorna B-F, 

vilka sinsemellan skiljer sig åt. Anledningen till detta är att respondenterna arbetar inom 

olika organisationer och har därmed olika arbetsuppgifter, varför det är nödvändigt att 

variera intervjufrågorna. Totalt genomfördes, som nämnts ovan, sex kvalitativa inter-

vjuer av vilka två skedde ansikte-mot-ansikte (face-to-face) och fyra telefonledes. 

Anledningen till att fyra respondenter kontaktades via telefon var det geografiska av-

ståndet i förhållande till min bostadsort. Fördelen med att göra en telefonintervju är att 

intervjupersonen inte behöver vara i närområdet, men en nackdel är att intervjuaren inte 

kan ”avläsa” informantens kroppsspråk vilket kan vara relevant för att kunna ställa vissa 

följdfrågor (Bryman 2013, s. 432–433). Att intervjua ansikte-mot-ansikte och att göra 

det per telefon skilde sig åt i olika avseenden: för det första genom att respondenten i en 

ansikte-mot-ansikte-intervju kan signalera via sitt kroppsspråk om denna förstått frågan 

vilket inte kan avläsas i en telefonintervju. För det andra var det vid ansikte-mot-ansikte 
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intervjuerna lättare att få en omedelbar kontakt mellan mig och respondenten och man 

kunde tydligt uppfatta kroppshållningen och deras inställning till frågorna, vilket var 

svårare under telefonintervjuerna. När intervjuerna skedde via telefon var jag mycket 

mer uppmärksammad på hur svaren formulerades, om det var långa pauser osv. jämfört 

med vid ansikte-mot-ansikte-intervjuerna.  

 

Vid de intervjuer som genomfördes ansikte-mot-ansikte gjordes dessa på respektive 

informants arbetsplats, vilket gjorde att intervjuerna skedde i en för dessa invand och 

naturlig miljö. Detta är något som Jacobsen (2012) påtalar som viktigt, eftersom miljön 

i vilken intervjun genomförs har en påverkan på innehållet, den så kallade ”kontextef-

fekten”. Men oavsett var intervjun genomförs påverkar miljön intervjun. I de fall där jag 

av ”forskningsekonomiska” skäl gjorde telefonintervjuer, så hade detta både för- och 

nackdelar. Utan telefonintervjun hade dessa intervjuer inte kommit till stånd. Men som 

påpekats ovan blir interaktionen lidande när intervjun inte sker ansikte-mot-ansikte, 

vilket inte hindrar att även dessa intervjuer i många fall var fylliga och givande.   

 

De största skillnaderna med att göra en telefonintervju jämfört med att göra en ansikte-

mot-ansikte-intervju var dock att telefonintervjuerna var mer nervöst att genomföra för 

min egen del. Kanske har det att göra med att man inte ser personen som man talar med 

i telefonen, vilket även medför att man går miste om vissa signaler som kan ha betydel-

se för hur intervjun kommer att utveckla sig. Under vissa intervjuer blev svaren väldigt 

korta från respondentens sida, något som kan vara svårtolkat: svarade respondenten kort 

och koncist för att denne inte ville gå in på frågan mer i detalj eller för att det inte fanns 

mer att säga? Detta blev extra svårt att avläsa under telefonintervjuerna. Innan varje 

intervju övade jag på att ställa frågorna, spela in och lyssna på inspelningen för att få en 

uppfattning om ljudkvaliteten, och därmed undvika tekniska problem under själva 

intervjun. Under intervjuerna förkom det inte några tekniska problem utan allt fungera-

de bra.  

 

Samtliga respondenter var förberedda på att intervjuerna skulle spelas in eftersom detta 

framgick av informationsbrevet och de gav också sina informerade samtycken till detta. 

Samtliga önskade läsa igenom råutskriften av sin intervju, men de hade inga synpunkter 

på textinnehållet. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter.  

 



  
 

27 

5.5 Berarbetning och analys av intervjumaterialet 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och skrevs ut ordagrant, vilket är en förutsätt-

ning för att på ett tillförlitligt sätt kunna analysera materialet i efterhand (Bryman 2013, 

s. 428–432). Att göra minnesanteckningar under intervjun skulle störa interaktionen och 

samtalet mellan mig som intervjuare och respondent, förutom att resultatet skulle kunna 

ifrågasättas. Att göra ljudinspelningar ger möjlighet för andra att bedöma om mina 

slutsatser är rimliga genom att jag i resultat- och analyskapitlet (kapitel 6) återger vissa 

framträdande citat i olika intervjuer.  

 

Även om det finns klara fördelar med detta sätt att bearbeta kvalitativa intervjuer kan 

det också uppstå problem. Bryman (2013) menar att det vid transkribering kan finnas en 

risk att intervjuaren i efterhand inte kan uppfatta allt som sades i intervjun. En annan 

nackdel är att transkriberingen är oerhört tidskrävande. Dessa principiella nackdelar har 

dock inte påverkat mitt eget arbete med att bearbeta intervjumaterialet. Ljudkvaliteten 

har, som framhölls ovan, varit god och intervjuerna har kunnat skrivas ut i sin helhet. 

Fördelen med den ordagranna transkriberingen är att alla relevanta aspekter av intervjun 

kan beaktas vid analysen, viket är en förutsättning för att kunna använda exemplifieran-

de citat i resultat- och analyskapitlet. Citat som redovisas i resultat- och analysdelen har 

dock redigerats varsamt för att underlätta läsningen; exempelvis har ord som ”asså” 

skrivits om till det korrekta ”alltså” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 299–301).  

 

När intervjuerna hade genomförts och transkriberingen hade avslutats läste jag igenom 

alla intervjuer utan att markera eller stryka över meningar och ord i syfte att få en första 

överskådlig bild av intervjuerna. Därefter läste jag igenom materialet en gång till, men 

nu gjorde jag små markeringar och noteringar på intressanta delar i intervjuutskrifterna. 

När detta var avklarat läste jag igenom materialet ytterligare en gång för att nu välja ut 

citat och delar som kunde vara lämpliga att illustrera med resultat- och analyskapitlet. 

Jag sorterade sedan citaten utifrån de teman som hade berörts under intervjuerna. Aktu-

ella teman var: anmälan och förhandsbedömning, skillnad i anmälans innehåll gällande 

bevittnat våld och misshandel, allvarlighetsgraden, socialsekreteranas syn på barn som 

bevittnat våld respektive blivit misshandlade, insatser till barn som bevittnat våld, 

Alternativ Till Våld (ATV), kraven för behandling kan orsaka problem, insatser i övriga 

kommuner – allmänna synpunkter, delaktighet för barn som bevittnat våld, uppföljning 

av insatser, Barnahuset i Kalmar.  
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5.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp vilka emanerar från en kvantitativt inriktad forsk-

ningstradition och som inte utan vidare kan tillämpas i kvalitativa studier. Reliabilitet 

innebär till exempel i den förstnämnda forskningstraditionen att resultatet ska bli det-

samma vid en förnyad mätning och oberoende av vem som göra denna mätning. Men i 

en kvalitativt inriktad studie är det svårt att tänka sig att en förnyad intervju som forska-

re Y gör med samma informant som dessförinnan har intervjuats av forskare X, skulle 

leda fram till exakt samma resultat som för forskare X eftersom ”utfallet” av en kvalita-

tiv intervju bygger på ömsesidigt samspel mellan intervjuare och informant (se ovan 

under avsnitt 5.1). Vissa kvalitativt inriktade forskare har därför utvecklat andra och 

mer anpassade begrepp och definitioner för att säkerställa att deras studier ska hålla en 

hög vetenskaplig kvalitet (se vidare Jacobsson 2008; Runquist 2012, s. 149ff.).  

 

Bryman (2013) lyfter fram begrepp som trovärdighet, pålitlighet och tillförlitlighet vilka 

han menar kan användas i en kvalitativt inriktad studie och som ett alternativ till validi-

tet och reliabilitet. För att urvalet i en kvalitativ studie ska bli tillförlitligt ska det enligt 

Bryman (2013, s. 354–355) vara trovärdigt, vilket innebär att man som forskare ska 

kunna visa att studien följer de regler som finns i hur en forskningsstudie ska vara 

uppbyggd och innehålla, men även att de som deltagit i studien har möjlighet att bekräf-

ta att det som framkommit stämmer. Studiens tillförlitlighet är inte en fråga som enbart 

bör ventileras vid ett enda tillfälle under forskningsprocessen, utan måste diskuteras i 

olika skeden under denna process. Inledningsvis utarbetar forskaren en plan om upplägg 

och genomförande av studien och då är det viktigt att studiens design är tillförlitlig i 

förhållande till studiens syfte. Exempelvis måste valet av metod anpassas till de över-

gripande frågor som undersökningen avser att besvara. När studien sedan är genomförd 

är det viktigt att empirin är tillförlitlig, dvs. exempelvis att intervjufrågorna är relevanta 

i förhållande till det som ska studeras. Tillförlitligheten måste vara en röd tråd genom 

hela undersökningen – från design till genomförande.  

 

För att studien ska hålla en hög vetenskaplig kvalitet måste det finnas tydliga motiver-

ingar till utgångspunkterna och vad studiens syfte och frågeställningar är. Dessa finns 

med i denna studie. Även punkter som val av ämne, problem, materialinsamling, bear-

betning och publicering ska finnas med för att studien ska uppfylla kvalitetskraven. 

Publiceringen är en viktig för att andra ska beredas möjlighet att diskutera och kontrol-

lera det som studien utger sig för att ha undersökt (Gustafsson et al. 2011, s. 23-24, 88). 
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Forskningsprocessen under arbetet med detta examensarbete har varit transparent ge-

nom att uppsatsen har nagelfarts av handledare och vid ett avslutande uppsatsseminari-

um, för att sedan slutligen ha behandlats vid en examination. Uppsatsen publiceras 

slutligen vid Linnéuniversitetets DIVA-portal. Sammantaget innebär detta att forsk-

ningsprocessen håller en hög standard.  

 

5.7 Etiska överväganden  
Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2011) framhåller, att som forskare ska 

forskningen utgå från fyra forskningsetiska principer vilka Vetenskapsrådet (2002) har 

formulerat.  

 

Den första är informationskravet som innebär att forskaren måste upplysa 

respondenterna om studiens syfte. Detta har gjorts genom ett informationsbrev (bilaga 

A), som skickades ut innan intervjun genomfördes. Brevet innhöll information kring 

studiens syfte, respondenternas deltagande etc. Den andra principen är samtyckeskravet 

som innebär att informanten har rätt att avbryta, bestämma över sin medverkan och på 

vilka villkor han/hon gör det på. I studiens informationsbrev beskrivs respondenternas 

rätt till att avbryta deltagandet i studien när som helst. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet, vilket i vissa fall kan innebära att intervjupersonens identitet och 

organisationstillhörighet ska anonymiseras så långt det är möjligt och att ljudfiler och 

intervjuutskrifter ska förvaras säkert och att inga utomstående ska ha tillgång till materi-

alet. Respondenterna som deltagit i studien har anonymiserats, men kommunen de 

arbetar inom har angivits vid dess riktiga namn, vilket har godkänts av samtliga 

respondenter. Den fjärde och sista etiska principen är nyttjandekravet, som innebär att 

materialet som insamlats endast får användas i den tänkta forskningen och ej får lämnas 

ut till andra forskningssammanhang. Det insamlade materialet har enbart använts i 

studien och kommer även att förstöras efter det att uppsatsen har godkänts av examina-

torn.  

 

5.8 Litteratururval  
Ämnet barn som bevittnat våld är ett relativt nytt forskningsområde. Genom att syste-

matiskt gå igenom olika utvärderingar, statliga betänkanden, artiklar och avhandlingar 

har jag fått en god bild av kunskapsläget. Denna efterforskning har i sin tur lett mig till 

nya källor. Jag har använt mig av olika databaser såsom SwePub, Libris och Google 
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Scholar. Därutöver har jag givetvis haft tillgång till Linnéuniversitetets universitetsbib-

liotek och dess databaser, hemsidor för berörda kommuner samt verksamheten Alterna-

tiv Till Våld i Kalmar. Sökord som använts vid bland annat artikelsöknings är: Child, 

Barn, Våld, Violence, Domestic Violence, Family Violence, Social work, Socialt arbete, 

Stöd, Support.  

 

5.9 Studiens sidomfång 
Studien har ett rejält omfång. För att läsaren ska få en ökad förståelse om studiens 

undersökningsområde har det krävts en mer omfattande bakgrund för att läsaren ska bli 

medveten om utvecklingen på detta område under de senaste åren, men även vilka 

förutsättningar och resurser som socialtjänsten har för att kunna tillgodose dessa bar-

nens behov. Det faktum att studien omfattar fem övergripande frågor bidrar till att 

resultat och analyskapitlet blir mer omfattande, vilket dock har skett i samråd med min 

handledare.  
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6 Resultat och analys 
 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys som en integrerad del. Kapitlet är 

uppdelat i olika underrubriker som utgår från de huvudteman som vaskats fram vid 

genomgången och kodningen av empirin. Under var och en av dessa infogas citat ur 

intervjuerna för att både illustrera och förstärka respondenternas svar och reflektioner. 

 

För att påminna läsaren om vilka ip-nummer som respondenterna har tilldelats (se 

kapitel 5.3) väljer jag att upprepa dem här igen: 

 

• Socialsekreterare från Nybro (ip-1) 

• Socialsekreterare från Kalmar (ip-2) 

• Enhetschef vid ATV (ip-3) 

• Enhetschef för Barnahuset (ip-4) 

 

• 1:a socialsekreterare som från 

Oskarshamns (ip-5) 

• Enhetschef indvid och familj från 

Mönsterås (ip-6) 

 

6.1 Anmälan och förhandsbedömning 
När socialtjänsten får kännedom om att barn bevittnat våld sker detta vanligtvis genom 

exempelvis en extern anmälan från polis, grannar, skola, förskola, anhöriga, sjukvård, 

förälderar eller att brottsoffret själv ansöker om hjälp. Några av respondenterna kom-

menterar särskilt vem som har initierat anmälan:  

 
”Normalt sätt skulle jag nog vilja påstå att det antingen kommer via polisen eller så ansöker 

kvinnan själv”. (ip-5, Oskarshamn) 

 

Det aktualiseras genom en anmälan och anmälan kan inkomma från precis vart som helst, dom 

flesta anmälningarna inkommer från polisen och skolan, men kommer även från grannar, 

anhöriga, föräldrar, privatpersoner, vem som helst. (ip-1, Nybro) 

 

Den mest förekommande anmälningskällan som alla respondenter talar om är polisen. 

Med tanke på att polisens anmälningar ofta inte synliggör de barn som bevittnat våld i 

sina rappoteringar visar detta ändå att polisen har en central roll för att socialtjänsten ska 

få kännedom om dessa barns livssituation. Att det finns ett bra sammarbete mellan dessa 

myndigheter verkar vara en av förutsättningarna för att genom denna väg kunna 

uppmärksamma dessa barn.  

 



  
 

32 

Det kan ju vara att det varit ett familjebråk till exempel och att polisen har blivit ditkallade av 

grannar eller någonting, och då kommer det ju en anmälan till oss från polisen, orosanmälan, 

barn i olämplig miljö eller barn som bevittnat våld.  (ip-2, Kalmar) 

 

När anmälan eller ansökan inkommit till socialtjänsten, oavsett hur den har initierats, 

sker en inledande förhandsbedömning för att utröna om detta är ett ”fall” för socialtjäns-

ten och hur detta i så fall internt ska kategoriseras och bedömas (Lipsky 2010/1980). 

Luhmann (2005/1968) påpekar att en trovärdighetbedömning handlar om att göra en 

medveten analys av den inkomna informationen. Detta kan man koppla till när en 

anmälan eller ansökan inkommer till socialtjänsten, och då det görs en bedömning om 

ärendet ska leda till utredning eller ”avskrivas” utan vidare åtgärd. Förhandsbedöm-

ningen ska göras skyndsamt och ska leda fram till om utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

ska inledas eller inte. Om det i ansökan eller anmälan framkommer att skyddsbehovet 

behöver tillgodoses för barnet kan en förhandsbedömning göras direkt. Men när det 

finns risk att barnet bevittnat våld bör sannolikt en utredning påbörjas för att kunna 

kartlägga vilket behov barnet kan ha av hjälp och stöd från socialtjänstens sida. De 

bedömningar som det här är frågan om benämns olika beroende på vem som är respon-

dent – skyddsbedömning, riskbedömning, säkerhetsplanering – men alla har det gemen-

samt att de handlar om att säkerställa barnets position och behov.  
 

Så fort man får in en uppgift om att barn har bevittnat våld då gör man en skyddsbedömning och 

en riskbedömning och då ska vi liksom skyndsamt skaffa oss en uppfattning om hur farligt eller 

vilken fara barnet är i. (ip-1, Nybro) 

 

Har vi bestämt att det ska utredas och att man ska göra en säkerhetsplanering, (…) så när det 

kommer in på kvinnan och hon ansöker så går det alltid en signal eller anmälan till socialbyrån 

då barn och familj och sen inleder dem en utredning där, (…) kanske behöver ett skyddat boen-

de, man behöver ordna med ekonomin man ska polisförhöras så det är ganska stor apparat att just 

i inledningsskedet som drar igång, alltså det är ju lite avhängande på hur vårdnadshavaren tänker 

sig att, alltså om hon då, ofta är det en kvinna då, skyddar barnet eller inte. (ip-5, Oskarshamn) 

 

Under förhandsbedömningen ska information samlas in för att kunna ge underlag till om 

en barnavårdsutredning ska inledas eller inte. I förhandsbedömningen ska hänsyn tas till 

barnets totala livssituation och dess behov, och för att kunna avgöra detta måste barnets 

synpunkter – med beaktande av dess ålder och mognad – efterhöras (11 kap. § 10 SoL; 

Singer 2012, s. 31). Målet med samtalet är att bygga upp en förtroendefull relation 

mellan barnet och socialsekreteraren samt informera om socialtjänstens insatser. Infor-
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mationen ska även innehålla hur en utredning görs, vilket skydd som kan ges om beho-

vet finns och vilka insatser som socialtjänsten kan ge (Socialstyrelsen 2011). 
 

Mottagningsgruppen här på barn och familj och jag tar emot allting som kommer in och så det är 

ju min uppgift att göra dom bedömningarna första dagen. (ip-1, Nybro) 

 

Vi ska ju träffa barnen, sen är det lite beroende på ålder, men vi har ju hårda direktiv från Social-

styrelsen att vi ska ha träffat barnen så att man ska kunna visa på det och ändå kunna förmedla 

till dom att det finns hjälp att få och att man kan vända sig hit, hit och hit. (ip-2, Kalmar) 

 

Redan i förhandsbedömningen kan bedömningen se olika ut beroende på handläggaren, 

eftersom alla har olika erfarenheter men även kunskap som kan göra att handlingsut-

rymmet ser olika ut. Förhandsbedömningarna görs oftast vid socialtjänstens mottag-

ningsenhet. Denna enhet bestämmer, via informationen som inkommit, om ärendet ska 

leda till utredning eller inte. Om ärendet ska utredas är det utredningsenheten som 

genomför den.  

 
När vi vet att dom har blivit bevittnade då inledare man ju en särskild barn utredning och där är det ju 

först en förhandsbedömning (…) och att fokusera på då den berättelsen som finns bakom. (ip-6, 

Mönsterås) 
 

Vi är en enhet som heter mottagning, sen finns det ju på andra sidan utredningsteamet så om vi 

har en förhandsbedömning och inleder utredning då lämnar vi över till utredningsteamet som gör 

utredningen, dom här fyra månaderna man har på sig. (ip-2, Kalmar) 

 

Det kan uppstå situationer då barnet inte vill göra någon anmälan (för att det ska kunna 

göra en egen anmälan förutsätter det att barnet har uppnått en viss ålder och mognad) 

eller medverka i en utredning på grund av rädsla, oro etc. Då kan socialsekreteraren 

trots barnets ringa ålder träffa barnet utan att vårdnadshavarna underrättas (11 kap. 10 § 

SoL), varvid socialsekreteraren kan kartlägga hur barnets situation och behov ser ut. En 

av socialsekreterarna i denna studie hävdar dock motsatsen: att det krävs ett godkännan-

de från föräldrarna för att få göra det: ”Aaa, fast man träffar ju barnet själv också… om 

föräldrarna godkänner det också” (ip- 2, Kalmar). Detta uttalande och detta synsätt 

måste sägas vara anmärkningsvärt, eftersom det strider både mot lagstiftarens intentio-

ner, berörd lagbestämmelse i SoL och Socialstyrelsens (2011) anvisningar. Socialsekre-

terarens utsaga vittnar om att det här finns en diskrepans mellan hur socialtjänsten ska 

agera enligt regelverket och hur man agerar i praktiken. I förlängningen kan denna 
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lokala tillämpning innebära att barn som inte vågar anmäla på grund av rädsla inte heller 

kan uppmärksammas på annat sätt. Detta konstaterade kan kopplas till socialsekreterar-

nas diskretionära handlingsutrymme (Lipsky 2010/1980). 
 

6.2 Skillnad i anmälans innehåll gällande bevittnat våld och 

misshandel 
Den process som startar inom socialtjänsten när myndigheten får en anmälan om att ett 

barn har blivit misshandlat visar att denna process skiljer sig åt beroende på om barnet 

blivit utsatt för misshandel jämfört med om samma barn bevittnat våld i nära relationer. 

När det handlar om misshandel är flera myndigheter inkopplade, till exempel polis, 

sjukvård osv. För barn som bevittat våld ser processen lite annolunda ut, då det inte är 

lika många myndigheter som kopplas in på ärendet.  
 

Om det kommer in en anmälan att vi misstänker att barn har varit utsatta för våld så är det ju 

skyddsaspekten ännu större och det kan ju handla om att vi måste snabbt komma i kontakt med 

polis, sjukvård för att säkra eventuella skador och det ska dokumenteras. Är det så att barnet 

varken kan vara hos mor eller far utan måste placeras i familjehem, måste vi göra ett LVU och 

såna saker. (ip-6, Mönsterås) 

 

Det blir en annan process i det, de är ju sen är det ju har man blivit utsatt av någon i sin familj för 

våld, då måste vi ju direkt göra en skyddsbedömning asså direkt, samma stund asså finns det 

någon som kan skydda barnet eller hur ser det ut eller behvöer vi gå in och faktiskt agera? (ip-2, 

Kalmar) 

 

Det framkommer ur intervjuerna att socialtjänstens agerande skiljer sig åt beträf-

fande hur man motiverar och prioriterar i ärenden som involverar barn som 

bevittnat våld respektive barn som utsatts för misshandel, trots att regeringens 

förarbeten, reviderade och nytillkomna lagbestämmelser i SoL och Socialstyrelsens 

(2011) nationella vägledning och allmänna råd (SOSFS 2009:22) poängterar att 

denna uppdelning inte ska förekomma i det sociala arbetets praktik. Istället ska alla 

barn som har våld som ett insalg i sin vardag hanteras utifrån samma angelägen-

hets- och allvarlighetsgrad. Att dömda av intervjuerna anses dock barn som utsatts 

för fysisk misshandel vara ett mer prioriterat och allvarligt fall jämfört med ett barn 

som ”bara” bevittnat våld inom familjen. Den uppdelning som sker på det lokala 

planet är ett exempel på Luhmanns (2005/1968) teori om trovärdighetsbedömning, 

dvs. att socialsekreteraren väljer att fästa större tilltro på en typ av berättelse än en 

annan och att barn utifrån typen av våld i nära relationer ges olika prioritet.  
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6.3 Allvarlighetsgrad 
Våldets allvarlighetsgrad och hur länge det har pågått har betydelse för hur 

socialarbetarnas agerande. Här handlar det om att handläggaren gör en bedömning och 

tar hänsyn till de normer och kriterier som tillämpas av myndigheten i denna typ av 

ärenden. Detta är vad Lipsky (2010/1980) åsyftar när han skriver att socialarbetare är 

medskapare till hur man agerar; frontlinjebyråkraten tar reda på hur man har agerat 

tidigare, rådfrågar kolleger som haft likande ärenden osv. Lipsky menar att dessa 

normer och kriterier inte är ”huggna i sten” utan kan förändras över tid.  

 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns en viss diskrepans i synen på våldets allvar-

lighetsgrad. Ip-2 från Kalmar menar att allvarlighetsgraden inte spelar någon roll då 

man alltid har rätt till eller får frågan om stöd och hjälp, men samtidigt betonas att om 

våldet som barnet har bevittnat är allvarligt så inleds alltid utredning. Informanterna gör 

en skillnad på om det är att betrakta som en engångsföreteelse eller om våldet har pågått 

under en längre tid, trots att forskning (Broberg et al. 2011) visar att oavsett om våldet 

förekommit en gång eller flera gånger så påverkas barnet, alldeles oavsett hur våldspe-

rioden har gestaltat sig. 

 
Alltså, var det en engångsföreteelse att man blev arg och det var ”smack” liksom en gång eller är 

det så att det är bråk som pågått länge och där familjen verkligen behöver hjälp för att bryta det 

här och komma till rätta så det är ju från fall till fall och vad det är som har hänt. (ip-2, Kalmar) 

 

6.4 Socialsekreteranas syn på barn som bevittnat våld respektive blivit 
misshandlade 
 
Socialsekreterarnas syn på barn som har bevittnat våld respektive barn som blivit miss-

handlade visar att det finns tydliga skillnader i handläggarnas resonemang kring dessa 

grupper av utsatta barn. Sättet att tala, hur man prioriterar och även i vissa fall förmins-

kar barn som bevittnat våld tyder på att dessa barn inte jämställs med barn som blivit 

misshandlade.  
 

Alltså, du menar barn som bevittnat våld eller att barn blir utsatta för våld? För blir dom utsatta 

för våld då inleder vi alltid utredning. Om dom bevittnat våld, då får man ju prata med familjen 

och man får ju ta dom uppgifterna som behvös för att fatta ett beslt om det ska inledas utredning 

alltså är det allvarligt våld så absolut. (ip-2, Kalmar) 
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En annan uppfattning som framkommer är att barn som bevittnat våld är tämligen få: 

”Nu vill jag återigen betona att dom barn som bara har bevittnat våld är ju förhållande-

vis få (…) (ip-6, Mönsterås). I själva verket finns ingen klar distrinktion mellan dessa 

två grupper av barn, eftersom tidigare forskning visar att barn som bevittnat våld i högre 

utsträckning riskerar att själva bli misshandlade. Men trots denna solida kunskap visar 

såväl tidigare forskning som min egen studie, att barn som har bevittnat våld nedpriori-

teras om det ställs mot ett ärende som involverar barn som blivit misshandlade. Ingen av 

respondenterna berättar att barn som bevittnat våld även kan utsättas för misshandel, 

vilket är förvånande. 

 

I de flesta sociala utredningar och bedömningar klargörs individens situation och vilka 

åtgärder som är lämpliga inom tillgängliga resurser. Att prioritera ett ärende framför ett 

annat just den aktuella dagen kan handla om att man inte bedömer personen eller situa-

tionen som trovärdig. Ett sådant ställningstagande kan bli känsligt, men också ödesdi-

gert, eftersom det kan medföra risker på grund av att beslutet blir felaktigt eller att man 

prioriterar bort något som faktiskt är allvarligt. Ip-1 tar som exempel att om det inkom-

mer två anmälningar samtidigt, där den ena anmälningen handlar om oro för att barnet 

riskerar att bli slaget när barnet kommer hem från skolan och den andra anmälan att 

barnet bevittnat våld hemma, så prioriteras anmälan där barnet riskerar att bli misshand-

lat. I detta läge görs en bedömning av vilket ärende som enligt socialsekreteraren är 

mest akut: ”Barn är ju aldrig ansvarsbärande i det här utan det är ju dom vuxna… om 

dom har slagit mot sitt barn så är det ju en annan process som man drar igång, med polis 

och åklagare och såna saker” (ip-5, Oskarshamn). Det handlar om att i just det läget när 

anmälningarna inkommer göra en bedömning om vilket barn som bedöms löpa störst 

risk för att fara illa. Detta kan uppfattas som att barn som bevittnat våld inte anses vara 

ett lika allvarligt problem och därför många gånger får vänta ”på sin tur” tills  

nästkommande dag:   
 

Först när jag håller den första informationen i min hand då måste jag ju bedöma är barnet akut 

utsatt nu (…). Men det är ju ingen akut risk för att barnet alltså blir så illa tilltygat när det kom-

mer hem även om det bevittnar våld den dagen. Sen är det ju allvarligt och behöver ju åtgärda 

det och vi behöver ju titta på det, men inte att det är en akut risk på samma sätt (…). För att und-

komma att barnet blir slaget denna kväll då är det ju det jag åker på och sen får ju det barnet som 

har bevittnat våld, det får ju vänta till nästa dagen, det är allvarligt men det får vänta till nästa 
dag. (ip-1, Nybro) 
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Bevittna är ju ändå en annan sak, det är nog så viktigt att ta reda på vad barnet har varit med om 

men det är ju inte samma sak. För om barn har bevittnat så är det ju ofta så att man kommer 

tillsammans med den förälder som har varit utsatt för, att barn kommer bara av sig själva och har 

bevittnat våld det hör inte till vanligheterna.  (ip-6, Mönsterås) 

 

Dessa utsagor kan tolkas som att socialarbetarna gör en bedömning om vilket ärende 

som är mest trovärdigt, vilket överensstämmer med Luhmanns (2005/1968) tes om att 

t.ex. en socialsekreterare fäster större vikt vid en version jämfört med en annan. Ip-1:s 

utsaga vittnar just om detta. Därigenom tar socialsekreteraren också ställning för ett 

barn på bekostnad av ett annat, och bedömningen har därmed också en moralisk dimen-

sion.  

 

Prioriteringar görs dagligen inom socialtjänsten. I vissa fall kan detta innebära att trots 

att det finns indikationer på att ett barn med stor sannolikhet kommer att bevittna våld i 

nära relationer när det kommer hem från exempelvis förskola eller skolan, så kan det 

hända att socialtjänsten avvaktar eller inte bedömer anmälan som särskilt allvarlig; 

våldet kan anses vara en ”engångsföreteelse” (ip-2, Kalmar). Med hänvisning till Luh-

mann (2005/1968) och olika aspekter på trovärdighetsbedömningar kan de normer och 

kriterier som existerar inom organisationen (”som sitter i väggarna”) innebära att ären-

den som innefattar barn som blivit misshandlade ska prioriteras framför andra – och 

samtidigt ges ett högre skyddsvärde – jämfört med barn som bevittnat våld. Av inter-

vjuerna framkommer – som påpekats ovan – att prioriteringar och bedömningar görs 

mellan dessa grupper av barn. Socialstyrelsen (2011) hävdar dock att trots det faktum att 

våldet har upphört i hemmet, så kan barnet ändå vara i behov av socialtjänstens insatser 

på grund av de upplevelser som barnet har från våldet, och av den anledningen bör 

socialtjänsten initiera en utredning av dessa barn.  

 

Vid en jämförelse mellan de lokala frontlinjebyråkraternas utsagor och Socialstyrelsens 

påpekanden i dess vägledning och allmänna råd till socialtjänsten (se ovan under t.ex. 

avsnitt 6.2), så framskymtar en tydlig diskrepans mellan praktiken på lokal nivå och de 

riktlinjer som finns fastställa på central nivå. Att detta förekommer kan handla om olika 

saker: dels att dessa centrala anvisningar, riktlinjer etc. inte når hela vägen fram till 

enskilda frontlinjebyråkrater, dels att de normer och kriterier som ”finns i väggarna” 

påverkar hur man ser och använder sig av centrala anvisningar. Centrala anvisningar 

kan ifrågasättas av tillämparna på enbart en normativ grund, dvs. att man tar avstånd 

från centrala anvisningar då de inte överensstämmer med ens egna moraliska värdering-
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ar eller uppfattningar i övrigt etc. Det faktum att vissa respondenter i denna studie inte 

beaktar centrala anvisningar och förarbeten i bedömningen av barnens skyddsbehov, 

betyder således inte att socialsekreterarna skulle sakna vetskap om dessa styrdokument. 

Snarare kan det handla om att det hos vissa socialarbetare finns en utslagsgivande 

normativ komponent som ”tar över” och reducerar styrdokumentens betydelse.  

 

6.5 Insatser till barn som bevittnat våld – allmänna synpunkter 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) bör barn som bevittnat våld i 

nära relationer erbjudas råd och stöd samt behandlingsinsatser. Men insatser till dessa 

barn är inte en självklarhet, utan som många andra barn som befinner sig i en utsatt 

situation får många samma typ av behandling trots deras skilda svårigheter i vardagen. 

”Vi har ju ett antal insatser för även dom barnen, jaa, och ändå ganska snarlika” (ip-5, 

Oskarshamn). Det som framkommer från Oskarshamn är att barn som bevittnat våld 

utgör en liten grupp, vilket lett till att det inte finns några speciella behandlingsgrupper 

för dessa barn (ibid.).  

 

Avgörande för hur insatsen ska se ut handlar – enligt socialsekreterarna – mycket om 

barnet själv, vilka behov som det har. Hur våldet har sett ut är det mindre fokus på. För 

att insatsen ska fungera för barnet handlar det om att insatsen blir individsanpassad, i 

likhet med vad Hindberg (2006) påpekar, men valet av insats kan också påverkas av 

vilka resurser som barnet har runt om kring sig.  
 

Jag skulle vilja… skulle väl inte tänka mig att det primärt beror på vilken typ av våld utan det 

primära handlar i så fall om, vilket barn är det och vilka levnadsomständigheter lever barnet i 

övrigt (…), ju mindre värde hur våldet har sett ut än vilka behov och vilka resurser som finns i 

övrigt kring barnet som också avgör valet av insats. (ip-6, Mönsterås) 

 

Att det inte finns någon specifik insats i den egna kommunen, med undantag för Kal-

mar, till barn som bevittnat våld är problematiskt, då dessa barn ofta får samma insats 

trots de skilda upplevelser av våld i nära relationer. En av anledningarna till detta är att 

vissa kommuner är för små för att kunna tillhandahålla anpassade insatser till så ”få” 

barn, vilket kan säga vara motsägelsefullt då aktuell forskning visar att just individuellt 

anpassade insatser är av betydelse för dessa barn.  
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I nedanstående avsnitt redogörs och analyseras mer ingående den enda insats som finns 

i Kalmar län och som är särskilt anpassad för barn som bevittnat våld – Alternativ Till 

Våld (ATV) i Kalmar.   

 

6.6 Alternativ Till Våld (ATV) 
Behandlingen på Alternativ Till Våld (ATV) i Kalmar syftar till att ta hand om konse-

kvenserna för våldet, och stärka de som varit utsatta för våld och erbjuda behandling till 

våldsförövare, i syfte att kunna stoppa förnyade våldsutövningar och påverka de meka-

nismer som genererar våld i nära relationer.  
 

Ta hand om konsekvenserna för dom som varit utsatta för våld, stärka dom, och för att erbjuda 

behandling till dom som utövar våld för att stoppa våldet. Och det är i det perspektivet att man 

inte bara ville bygga upp en verksamhet som handlade om att ge stöd och skydd till barn och till 

de utsatta, utan även ha verksamhet som var inriktad på att också påverka det som genererar nytt 

våld. (ip-3, Kalmar) 

 

Barnen som går i behandling på ATV kan både gå individuellt och i grupp med andra 

barn. Den bakomliggande tanken med gruppvis behandling och stöd är att barnen ska få 

en insikt om att de inte är ensamma om sina upplevelser, vilket även Socialstyrelsen 

(2005) poängterar. Barnen ska inte känna sig som avvikande eller unika i negativ me-

ning. Barngruppen omfattar barn i samma åldrar och helst bestående av både flickor och 

pojkar för att skapa en mer gruppdynamisk situation. Behandlarnas uppgift är att tala 

om våldet, hjälpa barnen att sätta ord på sina upplevelser, men framför allt att betona att 

det inte är deras fel det som hänt. ”Att hjälpa barnen att sätta ord på vad de varit med 

om och att det inte är deras fel (…) de inte är ensamma om att ha varit med om det som 

de varit med om, det är liksom huvud ingredienserna att ta deras känslor på allvar (…) ” 

(ip-3, Kalmar).  

 

Ofta handlar behandlingen för barn som bevittnat våld att föräldrarna involveras på ett 

eller annat sätt. På ATV i Kalmar är ett av kraven för att barnet ska få gå i behandling 

att en eller båda vårdnadshavarna också ska genomgå en egen samtalsbehandling. 

Anledningen till detta krav, berättar respondenten från ATV, är att man anser att föräl-

dern är den som är huvudansvarig för barnets livssituation och därför ska ta ansvar för 

barnets hälsa och utveckling. Man motiverar det också med att det gäller att kunna stötta 

barnet och för att få ett helhetsperspektiv på barnets behandling. Därutöver krävs att 

socialtjänsten som remittent har kännedom om barnets situation och att man därifrån 
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anser att ATV är den mest lämpliga insatsen för barnet. Vidare ska det finnas en utarbe-

tad behandlingsplan om insatsen uppläggning och genomförande. Det är även viktigt 

givetvis att barnet själv vill genomgå behandling och inte tvingas till det. ATV framhål-

ler bland annat följande:   

 
Barnet ska inte själva bära ansvaret för förändringar i sin miljö. Därför vill och kräver vi att för-

äldern är beredd att vara med i behandlingen. Barn kan få ett jättebra stöd ifrån oss, få möjlighet 

att öppna sig för en annan vuxen, förstå att hon/han har rättigheter och att man inte ska behöva 

leva med rädsla osv. MEN föräldern är den som ska garantera trygghet och hjälp över tid. (ip-3, 

Kalmar) 

 

I och med att ATV för vissa länskommuner ligger långt bort försöker socialtjänsten 

stötta föräldrarna så att barnen kan transporteras till Kalmar för att genomgå samtalsbe-

handlingen. Socialsekreterarna i dessa kommuner berättar också att man kan bidra 

ekonomiskt till dessa föräldrar för att underlätta att barnet eller barnen kan komma iväg 

till Kalmar. Utgångspunkten är att föräldrarna ska ta sitt ansvar och följa med sitt barn 

till ATV i Kalmar, eftersom föräldern – eller båda vårdnadshavare – också ska delta i en 

separat behandling vid ATV. Tanken är inte att socialsekreteraren ska ta över föräldern 

roll och transportera barnet, men skulle det mot all förmodan inte fungera kan social-

tjänsten i dessa kommuner undantagsvis ställa upp och köra barnet/en till och från 

Kalmar. Alternativt kan personal från ATV istället komma till barnets hemkommun och 

där genomföra samtalen med barnet, under förutsättning att föräldrarna har godkänt 

insatsen samt själva deltar i en behandling på ATV.  

 
Är man placerad i familjehem och då är det ju givetvis familjeföräldern som ansvara för det, men 

skulle det vara så att det varken finns en förälder som kan köra eller att man är familjhemplace-

rad och det är dom som kör, så får vi ju ordna transport, men det är ju sällan så alltså. (ip-6, 

Mönsterås) 

 

I största möjliga mån att föräldrarna själva kör barnet dit eller någon av föräldrarna eller någon i 

deras nätverk och går inte det så önskar ju vi att ATV kommer hit till exempel kommunhuset 

eller andra lokaler som vi ordnar och går inte det då hjälper vi familjen med att se till att barnet 

kommer till ATV. Vi åker inte hem och kör barnet till ATV men vi kan se till att hjälpa föräldern 

till att hjälpa sitt barn att komma till ATV antingen att man kör föräldern och barnet till ATV 

eller ser till att dom får busspengar om det är pengarna det hänger på så att dom kommer in till 

Kalmar, vi försöker ju inte ta över förälderns funktion eller förmåga. (ip-1, Nybro) 
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Det är många av länskommunerna utanför Kalmar som har ett formaliserat samarbete 

med ATV, men vissa av dessa kommuner utnyttjar inte denna resurs i någon större 

utsträckning. ”Jag tror vi har haft jag färre barn än på ena handens fingrar som 

sammantaget har gått på ATV” (ip-6, Mönsterås). Skälet till detta uppges vara att det 

ibland är svårt att motivera klienterna att gå i behandling men även att ATV geografiskt 

anses ligga långt borta för vissa av dessa kommuner. Insatserna som erbjuds i de egna 

kommunerna är mer generella till sin karaktär och som inte enbart har fokus på våld i 

nära relationer för att fler barn därmed ska kunna ansluta till dessa något ”urvattnade” 

grupper.  
 

Vi har till exempel en av våra socialpedagoger som tidigare har en längre erfarenhet av arbete på 

barnpsykiatrin och har ett fler tal tilläggsutbildningar som vi kan använda och gör (…), som 

alternativ till att åka till ATV för det är ju inte alltid helt lätt det här att ta sig till Kalmar och att 

motivera människor till det vilket gör att vi… alltsåå mycket tråkigt att vi använder ATV väldigt 

lite. (ip-6, Mönsterås) 

 

6.6.1 Kraven för behandling kan orsaka problem 

Det finns problem som kan uppstå i och med de krav som ställts upp från ATV:s sida, 

och det gäller i situationer då föräldern eller föräldrarna inte vill eller inte är intresserade 

av att genomgå behandling för egen del. Detta får nämligen som en konsekvens att 

barnet inte får påbörja sin samtalsbehandling på ATV. Detta kan utvecklas till ett etiskt 

dilemma, ty vad händer då med dessa barn? ”I verkligheten är det inte alla föräldrar som 

vill vara med och visst kan det bli ett etiskt dilemma ... ska de barnen inte få hjälp då?” 

(ip-3, Kalmar). I det läget ingår det som en del av ATV:s arbete att försöka anpassa 

stödet till individen, men även att motivera våldutsatta och våldutövare att acceptera den 

hjälp som erbjuds. Många gånger uppges föräldrarnas motstånd bero på rädsla: ”Vi 

lägger ner en del tid på motivationsarbete och försöker anpassa stödet så att det blir 

möjligt för föräldern att delta. Ofta handlar motstånd om rädsla hos föräldern och då 

försöker vi göra det tryggt (ip-3, Kalmar).  

 

Men försöket att motivera kan naturligtvis misslyckas, i varje fall på kort sikt. Till 

syvende och sist är det i det läget återigen barnet som drabbas, vilket är en paradox. Den 

verksamhet som fokuserar på våld och erbjuder stöd till utsatta barn, kan av behand-

lingsideologiska skäl inte ta emot dessa barn eftersom föräldrarna inte själva deltar i 

behandlingen. Istället får barnet hålla till godo med en icke-specialiserad insats i hem-

kommunen men som då inte har inriktning mot samtalsbehandling med fokus på våld.  
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När det gäller ATV så är svaret att barn vars föräldrar inte vill kan inte få behandlingssamtal på 

ATV. Det är inte samma sak som att de ska lämnas åt sitt öde men då är det kanske något an-

nat...  Det fungerar ju inte alltid så fyrkantigt. (ip-3, Kalmar) 

 

För utomstående kan det uppfattas som märkligt att det för barn som bevittnat våld 

och/eller blivit misshandlade krävs att föräldrarna dels godkänner att barnet får påbörja 

sin behandling, dels själva måste genomgå behandling för att barnet ska få börja på 

ATV. Båda dessa förutsättningar måste vara uppfylla – i annat fall står socialtjänsten 

maktlösa och kan inte erbjuda barnet insatsen på ATV. Detta ger föräldrarna en stark 

makt- och förhandlingsposition visavi socialtjänsten. Samtidigt hamnar socialarbetaren 

mellan tre olika ”poler”: organisationens krav och riktlinjer, förälderns uppfattning samt 

barnets egen vilja och åsikt. Såväl vårdnadshavarna som ATV har således paradoxalt 

nog vetorätt vad gäller barnets deltagande i barngruppsverksamhet. Vårdnadshavarnas 

agerande kan sägas leda till att det uppstår en förhandlingssituation mellan vårdnadsha-

vare och socialtjänst, där socialtjänsten har kraftfulla motmedel genom att hota vårdnad-

shavaren med att barnet som en sistahandsåtgärd måste tvångsomhändertas (Emerson 

1981).  

 

Hur stor andel barn vars föräldrar trots motivationsförsök inte vill gå i behandling är 

svårt att säga.  
 

Jag kan nog säga att alla barn under 13 år har haft någon förälder i behandling. Undantag kan 

och gör vi när det gäller äldre tonåringar. I de fallen behöver vi också väga in ungdomars egen 

rätt att välja. När det gäller 14 -17-åringar är det nog 50/50. (ip-3, Kalmar) 

 

När det handlar om barn till missbrukande föräldrar ser förutsättningarna diametralt 

annorlunda ut, eftersom det inte ställs krav på att missbrukande föräldrar ska genomgå 

behandling för sitt missbruk. Barnet ges ändå möjlighet att få påbörja en barngrupps-

verksamhet i Kalmar baserat på Rädda Barnens upplägg. ATV motiverar sitt ställnings-

tagande med att de behandlingsinsatser som man erbjuder inte är ändamålsenliga om 

inte vårdnadshavarna är beredda att förändra situationen; ”Vad är det för stöd och hjälp 

ett barn behöver när deras föräldrar inte vill medverka till en förbättrad situation?” (ip-3, 

Kalmar). Dock kan givetvis samma sak sägas om barn till aktivt missbrukande föräldrar, 

men då har man i samma kommun istället ansett att det är ett värde i sig att barnen ges 

möjlighet att genomgå en barngruppsverksamhet – även om berörd vårdnadshavare 
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vägrar en behandlingsinsats för egen del. Jag återkommer till konsekvenserna av denna 

paradox i den avslutande diskussionen i kapitel 8.  
 

6.7 Insatser i övriga kommuner  
När det handlar om våld är ATV den dominerande specialverksamheten i Kalmar län. 

Det finns även andra verksamheter men som dock inte har samma fokus på våld utan 

som istället har en mer generell inriktning. Av de kommuner som deltagit i studien är 

det bara Kalmar kommun som har en särskild verksamhet som bara arbetar med våld. 

”Alltså, när det är just barn som bevittnat våld är det ATV, det är dom som har den 

kunskapen!” (ip-2, Kalmar). De andra kommunerna som omfattas av studien har verk-

samheter som omfattar mer än bara våld: 

 
Vi har ingen särskild verksamhet som vi kallar våldsverksamhet utan det är en samverkan inom ifos 

enheter (…). För det är ju inte bara barnen som behöver hjälp utan mamma behöver hjälp och även 

pappa. (ip-5, Oskarshamn). 

 

Ip-5 beskriver att verksamheten i Oskarshamn skiljer sig från ATV:s och socialtjänsten i 

Kalmar genom att socialtjänsten har allt samlat på ett och samma ställe, dit resurser för 

utredning och behandling är koncentrerade. Detta skiljer sig från Kalmar kommun där 

utredning sker på socialtjänsten och behandling på verksamheten ATV som är beläget i 

ett annat hus en bit ifrån socialtjänstens kontor.  
 

Alltså, det som ATV har gjort är ju att dom har samlat alltihopa på ett och samma ställe. Sen har 

dom ju också utredningar men det är ju socialsekreterarna som gör det i Kalmar, det gör ju dom 

inte på ATV. Här har vi ju alltihop i ett så att säga. (ip-5, Oskarshamn) 

 

Beroende på respondentens kommuntillhörighet blir svaret olika beträffande insatsernas 

utformning, eftersom alla kommuner har sina egna insatser och verksamheter till barn. 

Kalmar har således ATV som enbart har fokus på våld och i den verksamheten ingår 

även sex andra länskommuner. Dessa kommuner utnyttjar ATV i olika utsträckningar. 

Nybro kommun har tidigare haft en Pandagrupp, en gruppverksamhet för barn som har 

haft ”bekymmer” hemma av något slag. Det senaste tillskottet i Nybro är 

Trasselgruppen, som omfattar barn som lever i en hemmiljö där det finns missbruk och 

våld: 
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Att man har det trassligt hemma av någon anledning och då behöver det inte vara relaterat till just våld 

eller just till missbruk, utan man har det trassligt hemma för ofta kan det både finnas våld och 

missbruk och ibland kan det vara andra saker också som gör att det är trassligt hemma. (ip-1, Nybro)  

 

Tanken med att samla dessa barn i en och samma grupp motiverar socialsekreteraren 

med att barnen ofta har samma typ av symtom, att man har det ”jobbigt som barn” (ip 1, 

Nybro). Oavsett om barnet far illa på grund av en missbrukande förälder eller att det blir 

utsatt för våld eller bevittnar våld, så berättar ip-1 att det finns en del fördelar med att 

träffa andra barn som har en likande historia, om än inte exakt samma problembild. Mot 

den bakgrunden erbjuds dessa barn samma insats och sammanförs i Trasselgruppen.  

 

Sistnämnda exempel visar återigen att den lokala tillämpningen skiljer sig åt från Soci-

alstyrelsens (2011) rekommendationer, eftersom man där betonar att barn som bevittnat 

våld inte utgör en homogen grupp. Alla barn kan inte få samma typ av behandlings- 

eller stödinsats, utan den måste vara anpassad efter barnets individuella behov och 

förutsättningar. Detta synsätt har beröringspunkter med Lipskys (2010/1980) påpekande 

beträffande frontlinjebyråkraters diskretionära handlingsutrymme: lika behandling 

förutsätter i många fall att man behandlar människor olika för att uppnå samma resultat. 

Det handlar om att se individen och dennes behov och inte bara vilka insatser som 

erbjuds. 

 

6.8 Delaktighet för barn som bevittnat våld  
Barns delaktighet finns reglerat i både i 1 kap. 2 § och i 11 kap. 10 § st. 1 socialtjänstla-

gen. Därutöver berörs barns delaktighet i Barnkonventionen artikel 12 och i Socialsty-

relsens (2011) vägledning till den kommunala socialtjänsten. Den gemensamma nämna-

ren är barnets rätt att få komma till tals, bli hörd, att information är anpassad efter 

barnets ålder och mognad och att alla beslut som rör barn ska tas med hänsyn till barnets 

bästa (Singer 2012). Ip-6 menar att det är viktigt att ha klart för sig vad ”påverka” 

innebär – att barnet ska kunna påverka är en självklarhet men det betyder inte att barnet 

bestämmer:  

  
Det här med att barnets röst ska göras hörd och man ska så långt det är möjligt samtala och 

kommunicera sen kan man ju säga att är det en ett åring så är det ju inte så lätt att föra några 

strukturerade samtal men det är viktigt ända att försöka bilda sig en uppfattning om barnet och 

barnets situation. (ip-6, Mönsterås) 
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Skulle det framkomma att en social utredning måste inledas är det viktigt att barnet ges 

denna information på ett tidigt stadium. Målet med samtalet är att bygga upp en förtro-

endefull relation mellan barnet och socialsekreteraren samt informera om socialtjänstens 

insatser. Informationen ska även innehålla hur utredningen genomförs, vilket skydd som 

kan ges om sådant behov finns och vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda (Soci-

alstyrelsen 2011). Det är även viktigt att vara lyhörd på vad barnet har att förmedla, 

eftersom det kan finnas situationer som gör att insatsen ändras eftersom den valda 

insatsen inte fungerar för barnet. Ip-1 förklarar att ”en del barn kan ju berätta att det här 

fungerade inte för mig och jag blir rädd när ni är två stycken det är bättre att ni bara är 

en behandlare (…) en del tycker det är jättejobbigt å sitta att man är mot varandra i ett 

rum och samtalar och ungdomar fungera ofta mycket bättre när man sitter i bil och kör 

när man sitter bredvid varandra och kör till exempel så där får man anpassa det”. Men 

samtidigt handlar det enligt socialsekreteraren om att vara öppen för att se vad som 

skulle passa barnet istället och att aktivt använda sitt handlingsutrymme i stödjande 

syfte (Lipsky 2010/1980), eftersom barnet trots allt ska berätta om sin största och mör-

kaste hemlighet.  

 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att socialarbetares handlingsutrymme 

inte bara handlar om att hitta möjligheter utan även att göra rimliga bedömningar och 

meningsfulla val.  
  

Om vi tar som exempel då att man kommer fram till att ett barn ska träffa då vår socialpedagog 

och det till vår förvåning skulle vara att det här barnet verkligen utrycker att jag vill inte träffa 

honom överhuvudtaget och det finns någon rimlig förklaring som vi kan påverka bakom så mås-

te man ju lyssna av och ta sig en ny funderare vad kan vi göra istället då. (ip-6, Mönsterås) 

 

Att åldern ska beaktas handlar bland annat om att informationen som ges ska vara 

begriplig för att barnet ska förstå den. Små barn anses ofta vara för små för att förstå, 

men barn uppfattar mer än vad vi tror många gånger. ”Små barn vet ju inte och det kan 

ju faktiskt vara så att stora barn inte heller vet” (ip-5, Oskarshamn) och därför ska 

barnets mognad också beaktas. 

 
Med tanke på barnets ålder, alltså en sjuttonåring kan ju ha… bestämma på ett helt annat sätt 

alltså rent naturligt för att man kan föra sin talan på ett helt annat sätt men sen handlar det om 

mognad också, en tolvåring kan mycket tydligare säga vad den vill än en sextonåring så där får 

man titta individuellt och en femåring kan man ju inte behandla på alls samma sätt som en sex-

tonåring utan det måste man anpassa precis efter ålder. (ip-1, Kalmar)  
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6.9 Uppföljning av insatser  
I samband med uppföljning av insatsen diskuteras också om den behöver förlängas för 

att barnet behöver mer tid för att kunna bearbeta sina upplevelser av att ha bevittnat våld 

i nära relationer. Kontakten mellan socialtjänsten och ATV är kontinuerlig i syfte  att 

kunna notera om förändringar sker, om barnet uteblivit från behandlingen eller om 

genomförandeplanen behöver omformuleras.  
 

Vi har ju en uppföljning (…) så, antingen ringer ATV om det är någonting som förändras eller 

att dom uteblir eller så. Så stämmer vi av, för vi gör ju alltid en genomförandeplan, ska vi ha i 

varje ärende där man skriver ner vad uppdraget är vad dom ska jobba med och den ska man ju 

regelbundet kolla av. (ip-2, Kalmar) 

 
Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) framgår, att uppföljning bör göras 

med utgångspunkt i de mål och det syfte som finns i bland annat behandlingsplanen. 

Vidare framgår att om insatser ska revideras ska detta ske i samråd med barnet, 

vårdnadshavarna och med den som svarar för insatsens utförande. Hur uppföljningen 

sker är dock inte alla respondenter helt överens om, utan det finns en viss skillnad dem 

emellan. Ip-1 berättar exempelvis att uppföljning går till så att när beslut fattats om en 

insats vid ATV, så träffas en representant från ATV, familjen och socialtjänsten. Man 

bokar in datum för den första uppföljningen vilket kan ske cirka tre till sex veckor efter 

första behandlingsinsatsen. Efter detta har parterna regelbundna uppföljningsträffar för 

att se hur behandlingen utvecklas. ”Regelbundna uppföljningsmöten med familj och 

ATV och socialtjästen och sen sker ett avslutningsmöte” (ip-1, Nybro). När insatsen 

visar att den har effekt och att det inte behövs längre bokas ett avslutningsmöte med alla 

inblandade parter för att avsluta insatsen.  

 

Socialsekreteraren i Oskarshamn (ip-5) berättar att när en insats har beviljats följs denna 

alltid upp utifrån de mål som satts upp. Socialsekreteraren menar att man inte kan lägga 

till nya mål under behandlingstiden, utan det enda som är möjligt är att revidera befint-

liga mål som visat sig vara överflödiga. Även här finns det tecken på att 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) kanske inte har implementerats i någon 

större utsträckning i den aktuella kommunen, eftersom de allmänna råden betonar att 

om behov finns av att ändra eller utöka insatser bör detta åtgärdas och uppmärksammas.  

 

Enhetschefen i Mönsterås (ip-6) anser för sin del att uppföljningen i kommunen av 

ATV:s insatser inte skiljer sig från uppföljningar av andra typer av insatser som görs. 
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Kommunen har inte någon möjlighet att göra särskilda uppföljningar vad gäller barn 

som bevittnat våld i nära relationer, eftersom dessa barn av kommunen anses vara 

väldigt få. Respondenten menar att det är ATV som genomför speciella uppföljningar. 

ATV:s enhetschef (ip-3) berättar att det händer att verksamheten har en annan typ av 

uppföljning än socialtjänsten, men att denna uppföljning är en del av behandlingen, dvs. 

av mer behandlingsmässig karaktär. Denna uppföljning skulle kunna vara exempelvis 

med barngruppen, som görs för att barnen inte ska uppleva att de är bortglömda. 

Uppföljningen av barngruppen sker tillsammans med föräldrarna och handlar om att 

barnet får dela med sig av vad barngruppen har haft för betydelse för föräldern. Därut-

över har ATV en uppföljning tillsammans med socialtjänsten och det mötet handlar om 

att stämma av om barnet har fått den hjälp som det behöver och om målet med 

behandling har uppnåtts eller om det behövs fler insatser.     

 

Jo, det händer att vi har annan typ av uppföljning – som är som en del av behandlingen. Våra 

andra uppföljningar kan vara till exempel vara med barngruppen – återträff efter några månader 

– för att få barnen att känna sig ”hållna” och ”tänkta på” och uppföljning av barngruppen 

tillsammans med föräldrarna för att de ska få hjälp hur de ska stödja barnet och att barnet få dela 

med sig till sin förälder om vad barngruppen betytt osv. (ip-3, Kalmar) 

 

6.10 Barnahuset i Kalmar 
Tanken med det kommande Barnahuset i Kalmar är att barnet inte ska behöva slussas 

till olika myndigheter för exempelvis polisförhör, läkarundersökning. ”Tanken är att 

istället för att barnet måste besöka flera olika myndigheter så ska barnet enbart behöva 

komma till barnahuset, därefter kommer de olika inblandade myndigheterna dit istället” 

(ip-4, Kalmar). Syftet är även att göra processen mindre belastande för barnet. Barnet 

ska få berätta sina upplevelser vid ett tillfälle istället för flera gånger på olika myndighe-

ter (Hindberg 2006). Däremot noterar Johansson (2011) att det finns vissa barnahus i 

landet som inte inkluderar barn som bevittnat våld medan andra däremot gör det. An-

ledningen till att vissa barnahus inte inkluderar denna målgrupp motiveras med att dessa 

barn inte kan vara målsägande i kommande rättsprocess eller förundersökningar. Barna-

huset i Kalmar kommer öppna efter sommaren år 2013, i samverkan med fem andra 

kommuner i länet. Det är ännu inte bestämt om Barnahuset i Kalmar kommer omfatta 

barn som bevittnat våld, vilket motiveras med att ATV redan finns i samma stad. 
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Vi har ju redan Alternativ till våld som tar emot de barnen så jag tror att det istället kommer ske 

ett mycket nära samarbete mellan våra verksamheter. Men eftersom vi inte har startat än så kan-

ske det kommer att förändras när vi ser hur verksamheten utvecklar sig. (ip-4, Kalmar ) 
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7 Sammanfattande slutsatser 
 
 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna i kapitel 6 samtidigt som slutsat-

serna relateras till studiens frågeställningar.  

 

Resultatet visar att det finns en viss diskrepans i socialtjänstens syn på utsatta barn som 

bevittnat våld och barn som blivit misshandlade. Dessa olika synsätt påverkar 

socialtjänstens prioriteringar till dessa ärenden. De som handlar om barn som bevittnat 

våld prioriteras inte i lika stor utsträckning som barn som blivit misshandlade. Den 

akuta situationen tolkas som mindre allvarlig för barn som bevittnat våld, medan 

skyddsaspekten tillgodoses snabbare i ärenden som handlar om misshandlade barn. 

Allvarlighetsgraden ska inte påverka hur, när och om socialtjänsten ska agera eller om 

utredning ska inledas, men utsagorna från respondenterna visar att så är fallet. I likhet 

med vad Luhmann (2005/1968) hävdar, så gör socialsekreterarna en bedömning om 

vilken historia som anses mest trovärdig och akut. Socialsekreterare kan motivera 

avsaknaden av åtgärder för barn som bevittnat våld med att familjevåld utgör en 

”engångsföreetelse” och som därmed bedöms som mindre allvarlig, trots att barn kan 

påverkas av våldet oavsett om våldet pågått under en kortare eller längre period.  

 

Insatserna i flertalet kommuner, med undantag för Kalmar, är generella till sin natur och 

detta gäller även de kommuner som är anslutna till ATV i Kalmar. Den generella 

insatsen motiveras på olika sätt: den enda kommunen i studien som saknar 

samarbetsavtal med ATV är Oskarshamn och där motiverar man denna typ av åtgärd 

med dels bristande spetskompetens och dels det geografiska avståndet till Kalmar. 

Övriga kommuner i undersökningen har samarbetsavtal med ATV men på grund av det 

geografiska avståndet är det sällan man utnyttjar denna verksamhet och istället blir 

insatsen generell till sin natur trots att avsikten är den motsatta. Dessa generella insatser 

motiveras även med att det i dessa kommuner finns för få barn som bevittnat våld. Men 

samtidigt visar resultatet att man, i nämnda kommuner, inte genomfört någon aktiv 

kartläggning för att identifiera barn som bevittnat våld.  

 

Det framkommer även i studien att socialtjänsten på lokal nivå i vissa fall bortser från 

regler och rekommendationer som formulerats på central nivå, däribland av Socialsty-

relsen. Socialstyrelsen rekommenderar till exempel att socialnämnden i verksamheter 

som avser våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld regelbundet bör kartlägga 
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omfattningen av antalet barn i den egna kommunen (SOSFS 2009:22), men inget tyder 

på att någon av undersökningskommunerna genomför denna typ av systematiska och 

återkommande kartläggning. Slutsatsen är dock inte att kommunerna saknar kunskap 

om innehållet i dessa centrala riktlinjer och rekommendationer, utan att man snarare av 

normativa skäl bortser från dem då de kolliderar med egna föreställningar och uppfatt-

ningar om hur socialt arbete bör bedrivas för barn som far illa.  

 

Lipsky (2010/1980) beskriver ett dilemma som socialarbetaren såsom frontlinjebyråkrat 

kan hamna i, där man ska försöka balansera de ibland motstridiga intressen som kan 

finnas hos den egna organisationen, barnet och vårdnadshavarna. Såväl socialsekretera-

ren som barnet är tämliga maktlösa om någon av vårdnadshavarna motsätter sig att 

barnet ska delta i ATV:s samtalsbehandling och/eller inte själva vill genomgå behand-

ling för egen del, eftersom detta är krav som ATV har ställt upp för att barnet ska få 

påbörja en behandlingsinsats. Samma typ av krav gäller inte barn till missbrukande 

förälder som deltar i motsvarande barngruppsverksamhet i Kalmar. Detta kan 

paradoxalt nog uppfattas som att det för barn som bevittat våld eller barn som blir 

misshandlade ställs det strängare krav för att få delta i barngruppsverksamheten.  

 

Socialtjänstens uppföljning av insatserna till dessa barn skiljer sig inte från insatser som 

ges till andra barn som far illa. Däremot gör ATV även egna uppföljningar efter 

avslutad behandling. Det är dock bara respondenten från Nybro som nämner att deras 

uppföljning görs 3-6 veckor efter första träffen med ATV. Respondenterna i övriga 

undersökningskommuner nämner inget om när i tid deras uppföljningar sker eller om de 

överhuvud taget görs efter avslutad insats.  

 

Beträffande barns delaktighet i exempelvis val av insatser är socialarbetarnas svar i 

denna undersökning mycket vaga och det är svårt att utläsa på vilket sätt barnen verkli-

gen är delaktiga i de beslut som fattas. Socialarbetarna talar allmänt om att hänsyn 

måste tas till barnets mognad och ålder men visar inte konkret hur man arbetar för att 

göra barnen delaktiga.  

 

Avslutningsvis antyder studien att barn som bevittnat våld, trots en skärpning av lag-

stiftningen och tillkomsten av allmänna råd, forfarande befinner sig i våldets skugga.   
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8 Avslutande diskussion 
 

Under studiens gång har intressanta aspekter framkommit som undersökningen visserli-

gen inte syftar till att besvara, men som ändå är värda att lyftas fram i detta avslutande 

kapitel, tillsammans med aspekter som har en direkt beröringspunkt med undersökning-

ens övergripande frågeställningar. 

För det första handlar det om vad som händer med de barn som bevittnat våld men som 

inte kan få hjälp. Det vill säga barn som lever i en familj där våld och som är en del av 

barnets vardag, men där någon eller båda föräldrarna motsätter sig att barnet ska få 

genomgå behandling eller erbjudas en annan insats. Vad kan kommunen erbjuda för 

alternativ behandling eller åtgärd till barn när den specialiserade behandlingsenheten 

utifrån behandlingsideologiska skäl inte är beredd att ta emot dessa barn och när föräld-

rarna inte vill? Det är en frågeställning som respondenterna i undersökningen helst vill 

undvika. Socialtjänsten är som lagstiftningen är utformad beroende av vårdnadshavar-

nas samtycke för att barnet skall få delta i insats som det omgivande samhället – och 

kanske också barnet – anser är behövligt för att den unge ska kunna bearbeta sina upp-

levelser, minska skuld- och ångestnivån, och för att kunna ”gå vidare”.  

Alternativet idag är att socialtjänsten beslutar omhänderta barnet med stöd av LVU – 

men det förutsätter givetvis att kriterierna för tvångsomhändertagande är uppfyllda, 

vilket inte alls behöver vara fallet. Hot om tvångsomhändertagande kan säkert få vård-

nadshavaren att till slut acceptera att barnet ska få genomgå en viss insats, men vård-

nadshavaren kan samtidigt motsätta sig behandling för egen del. Inom ATV i Kalmar 

skulle kanske ett förslag angående de krav som finns uppställda för barnets deltagande i 

dess barngruppsverksamhet kunna förändras och utgå specifikt från barnets behov, inte 

minst eftersom undersökningen visar att andra verksamheter i samma kommun inte 

ställer motsvarande krav som villkor för barnets deltagande. Ledstjärnan måste rimligt-

vis vara att verksamheten ska erbjuda insatser utifrån barnets behov och för barnets 

bästa i enlighet med 1 kap. 2 § socialtjänstlagen: ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa särskilt beaktas.”  

För det andra är socialtjänstens generellt utformade insatser inte optimala för barn som 

bevittnat våld. I till exempel Nybro sammanförs dessa barn med alla andra som upplevs 

ha ”trassel” hemmavid, därav benämningen ”Trasselgruppen”. Den typen av urvattnade 

insatser svarar inte mot vare sig Socialstyrelsens rekommendationer eller aktuell forsk-
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ning som istället visar att en individuellt anpassad insats är ett måste för att samhället 

till fullo ska kunna hjälpa och stödja dessa barn.  

 

En annan aspekt är att de mindre länskommunerna som har samarbetsavtal med ATV i 

Kalmar är väldigt beroende av sistnämnda verksamhet. Vilket gör att dessa kommuner 

inte kan erbjuda fullgoda alternativ om klienterna (såväl barn som vårdnadshavare, eller 

någon av dessa) av olika skäl inte vill åka till Kalmar för att genomgå samtalsbehand-

ling. Dessa kommuner har valt att samarbeta med ATV just på grund av att man själv 

saknar specialkompetens vad gäller barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära 

relationer. En alternativ lösning skulle eventuellt kunna vara att de mindre närliggande 

kommunerna inleder ett samarbete kring en insats som har fokus på våld. Detta skulle 

både kunna innebära att fler barn som bevittnat våld och även andra barn som har våld 

som en del i sin vardag, får hjälp och inte behöver acceptera en generell insats som inte 

fokuserar på det problem som är det centrala för barnet. 

 
Det har framkommit att det under en relativt kort period har skett stora förändringar i 

lagstiftning och nationella rekommendationer och anvisningar i syfte att stärka skyddet 

för barn och unga. Kan detta ha lett till att praktiken på lokal nivå inte ”hunnit med” i 

förändringarna, att man i vissa fall inte ens känner till att förändringar i regelverket har 

ägt rum som berör barn som bevittnat våld? Eller att ansvariga på ledningsnivå är ove-

tandes om att exempelvis ”Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsatta kvin-

nor samt barn som bevittnat våld (…) regelbundet kartlägga omfattningen i kommunen 

av barn som bevittnat våld” (SOSFS 2009:22, s. 4). Eller att socialtjänsten inte anser att 

dessa centrala anvisningar överensstämmer med hur kommunen bör bedrivs socialt 

arbete visavi barn som far illa?  

 

Det faktum att centrala anvisningar och allmänna råd inte sipprar ned till lokal nivå och 

där låter sig implementeras eller att kommuncentrala anvisningar inte heller implemen-

teras på lokal enhetsnivå, är ett välkänt problem. Jenny Johanssons (2013) examensar-

bete om förskollärares syn på anmälningsplikten i SoL är ett bland många exempel på 

denna svårighet. ”Trots att det i Kalmar kommun finns riktlinjer om 

anmälningsskyldigheten var det enbart en respondent som i sin verksamhet tillämpade 

dessa. Övriga hade ingen vetskap om att det existerade riktlinjer gällande ärendegången 

angående att ett barn far illa, utan förlitade sig istället på ’magkänslan’”, skriver Johans-

son (s. 35). Detta är ett stort och allvarligt problem och kan i förlängningen innebära att 
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för barns skydd viktiga beslut aldrig genomförs på lokal nivå.  Det räcker således inte 

med att nödvändiga beslut fattas på olika nivåer i samhället – de måste också genomfö-

ras för att göra skillnad.  

 

Avslutningsvis visar min studie att barn som bevittnat våld inte ges samma prioritet som 

andra utsatta barn, utan de hamnar i bakgrunden. Därför krävs det att en förändring sker 

både vad gäller exempelvis socialtjänstens syn på denna problematik och att man också 

tar dessa barns behov på allvar och att de jämställs med barn som blivit misshandlade. 
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Jag som skriver uppsatsen heter Hilda Westman och jag läser sjätte terminen på Socio-

nomprogrammet, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i Kalmar. Syftet 

med min studie är att få en ökad förståelse för hur stödinsatserna ser ut för barn som har 

bevittnat våld i nära relationer. 

 

Jag är väldigt tacksam för din medverkan, dina upplevelser och dina erfarenheter är 

betydelsefulla för min undersökning. Medverkan i studien är frivillig, vilket innebär att 

du när som helst kan välja att avbryta intervjun och din medverkan utan att ange något 

specifikt skäl för det. Du kan även välja att avstå att svara på frågorna som du inte kan 

eller vill svara på. Din medverkan i undersökningen är anonym och datan som skulle 

kunna avslöja identitet såsom ålder, kön och så vidare kommer att avlägsnas eller/och 

anonymiseras. Dina personuppgifter kommer inte spridas vidare och uppgifterna du 

lämnar kommer enbart användas till min studie.  

 

Under intervjun / telefonintervjun kommer jag att använda mig av en bandspelare, detta 

för att ha möjlighet att ge en fullständig återgivelse av vad som sagts under intervjun. 

Det inspelade materialet kommer enbart att användas av mig och eventuellt min handle-

dare och examinator och kommer förstöras när uppsatsen är klar.  

 

Du kan alltid kontakta mig efter intervjun om du har några frågor eller synpunkter. Du 

har även möjlighet att kontakta min handledare vid Linnéuniversitetet, Weddig Run-

quist.  

 

Återigen, stort tack för din medverkan! 

Hälsningar 

Hilda 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide Alternativ Till Våld 
 

Intervjuguide  
 

Tema: Stödinsatser till barn som bevittnat våld i nära relationer 

 

• Hur länge har du arbetat med frågorna och området våld i nära relationer? 

• Tidigare var ATV ett projekt, Vingen, varför påbörjades detta projekt?  

• När startade projektet Vingen? 

• Vad var tanken att Vingen skulle resultera i?  

• Hur länge var projektet vingen ett projekt? 

• När startade ATV?  

• Varför startade verksamheten ATV? 

• Har ATV fått de resultat som det var tänkt?  

            Om ja – hur? 

            Om nej – varför?  

• Styrs ni mycket av lagstiftningen säger om brottsoffer i er behandling? 

• Vad krävs för att ett barn ska få gå i behandling hos er?  

• Har ni någon lägsta åldersgräns eller högsta åldersgräns på barnen som går i be-

handling här? 

• Vad för sorts behandling ger ni barn som bevittnat våld?  

• Är det något som du skulle vilja säga som du känner att vi inte har berört? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide Socialtjänsten mottagningsteam barn & familj 
 

Intervjuguide  
 

Tema: Stödinsatser till barn som bevittnat våld i nära relationer 

 

• Hur länge har Ni arbetat med barn som bevittnat våld? 

• Hur mycket styrs ditt arbete med stödinsatser till barn som bevittnat våld av la-

gen?  

• Vad krävs för att stödinsatser ska sättas in för barn som bevittnat våld i nära re-

lationer? 

• Skiljer sig stödinsatserna åt beroende på vilken typ av våld som barnet bevittnat? 

• Vilka olika stödinsatser har Kalmar kommun att ge till barn som bevittnat våld i 

nära relationer? 

• Har era stödinsatser förändrats under de senaste sju år?  

             Om ja, hur? 

            Om nej, vad är anledningen till det?  

• Är det något som du skulle vilja säga som du känner att vi inte har berört?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Intervjuguide Barnahus  
 

Intervjuguide  
 

Tema: Stödinsatser till barn som bevittnat våld i nära relationer 

 
• Har verksamheten öppnat? 

Om ja- när skedde detta? 

Om nej- när sker det? 

 

• Vilka kommuner ingår i samarbetet kring Barnahuset? 

 

• Vad är anledningen till att ni beslutade att öppna ett barnahus? 

 

• Vilka barn är verksamheten riktad till? 

 

• Vilka arbetsbefattningar kommer arbeta på Barnahuset? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga E Intervjuguide enhetschef individ och familj  
 

• Hur brukar ärenden normalt sett aktualiseras som handlar om våld i nära relatio-

ner?  

• Kan du berätta kortfattat vad ni gör när ni fått ett ärende där barn bevittnat våld i 

nära relationer? 

• Anmälningsplikten som finns skriven i SoL 14:1 som ska ske när barn far illa, 

hur ser ni på den med koppling till barn som bevittnat våld? (Ingår barn som be-

vittnat våld i begreppet far illa) 

• Ska vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ett barn ska tilldelas/erbjuds in-

satsen Alternativ Till Våld?  

• Har ni alternativa insatser i Mönsterås för de barn som bevittnat våld i nära rela-

tioner? 

• Har barnet någon möjlighet till att påverka utformningen av insatsen?  

Om ja på vilket sätt?  

Om nej på vilka grunder?  

• Skiljer sig insatserna beroende på vilken form av våld barnet bevittnat? 

• Är det skillnad på agerandet när det handlar om barn som bevittnat våld och 

barn som utsatts för våld? Om ja, vad är det som skiljer sig? 

• Hur löser ni det praktiskt med barn som ska till Alternativ Till Våld i Kalmar, 

med tanke på att det är geografiskt sätt en bit ifrån varandra?  

• Vad händer om ett barn eller föräldrarna till ett barn väljer att avsluta behand-

lingen i förtid i Kalmar?  

• Hur ser er uppföljning ut till de barn som fått insatsen Alternativ Till våld?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

Bilaga F Intervjuguide 1:a socialsekreterare  
 

• Hur brukar ärenden normalt sett aktualiseras som handlar om våld i nära relatio-

ner? 

• Kan ni berätta kortfattat vad ni gör när ni fått ett ärende där barn bevittnat våld i 

nära relationer? 

• Anmälningsplikten som finns skriven i SoL 14:1 som ska ske när barn far illa, 

hur ser ni på den med koppling till barn som bevittnat våld? Ingår barn som be-

vittnat våld i denna anmälningsplikt och begreppet barn som far illa? 

• Vilka insatser har ni att erbjuda/tilldela barn som bevittnat våld i nära relationer? 

• Har barnet någon möjlighet till att påverka utformningen av insats?  

Om ja på vilket sätt? 

Om nej på vilka grunder?  

• Skiljer sig insatserna beroende på vilken form av våld barnet bevittnat?  

• Är det skillnad på agerandet när det handlar om barn som bevittnat våld och 

barn som utsatts för våld? Om ja, vad är det som skiljer sig?  

• Hur ser ni på omhändertagande gällande barn som bevittnat våld i nära relatio-

ner?  

• Hur ser er uppföljning ut kring de barn som tilldelats/erbjudits insats? 

• Varför använder sig inte Oskarshamns socialtjänst behandlingsinstansen Alter-

nativ Till Våld som finns i Kalmar?  

• Samverkar ni med någon annan kommun vad gäller insatser till barn som bevitt-

nat våld? Om ja, berätta om bakgrunden och hur dessa insatser ser ut och era er-

farenheter.  

 

 


