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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur behandlare och handläggare i Skellefteå 
kommun arbetar med barn i våldsutsatta familjer med fokus på vilka effekter de upplever, 
och på det sättet bidra till en diskussion om framgångsfaktorer i arbetet med våldsutsatta 
barn. Kvalitativa intervjuer gjordes med tre behandlare som håller barnsamtal samt tre 
handläggare som utreder våldsutsatta barn på socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 
Intervjuerna analyserades utifrån en kritisk realistisk metod som utvecklats av Björn Blom 
och Stefan Morén, KAIMeR-teorin.  

I resultatet framkommer att det finns vissa faktorer som är viktiga för att behandlingen ska bli 
lyckad, dessa är bland annat tillit, rollöverskridande, gensvar och medvetenhet. 

Studien avslutas med tre förslag angående behandling för våldsutsatta barn: 1) Behandlare 
bör lägga större fokus på hur den våldsutsatta föräldern mår för att denne ska kunna bemöta 
barnet i dess förändringsprocess. 2) Behandlingen bör gå ut på att hjälpa barnen få en trygg 
anknytning till en vuxen, i bästa fall en förälder eller liknande. 3) Våld i hemmet bör 
förebyggas och möjligheten för behandling underlättas genom utbildning i skolor och 
förskolor. 
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1. Inledning 
Att utsättas för våld, som barn eller vuxen, är ett övergrepp och en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. Och som om själva övergreppet inte är nog anser många att det är skambelagt 
och inte vill berätta vad de varit med om. På grund av det finns det ett stort mörkertal och det 
är svårt att veta hur många vuxna som utsätts för våld i nära relationer. Av samma anledning 
är det svårt att veta hur många barn som själva blivit utsatta och/eller bevittnat en annan 
närstående bli utsatt för våld. Siffror från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2017) tyder på 
att 10 % av Sveriges barn någon gång upplevt våld i hemmet och att fem procent upplever det 
ofta. Rädda Barnen (2017) säger å sin sida att var sjunde barn någon gång blivit slagen av en 
vuxen och att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Vad som dock 
är tydligt av dessa siffror är att det är ett stort samhällsproblem, och det finns ett stort behov 
av behandling för de som utsatts.  

När det handlar om våld i nära relationer är inte bara den som direkt utsätts för våldet ett 
offer, utan även andra som bevittnar det (Isdal, 2001). Samma definition görs enligt lag (SFS 
2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som trädde i kraft den 15 november 
2006. I den klargörs att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av och mot närstående 
personer ska definieras som brottsoffer och har därigenom rätt till brottsskadeersättning från 
staten. I propositionen (2005/06:166) poängteras också att våld inom familjen – där barnet 
egentligen ska känna trygghet – är ett övergrepp på alla familjemedlemmar, inte bara de som 
direkt utsätts för våldet.  

På 1970-talet började olika behandlingar för vuxna och barn utsatta för våld i nära relationer 
utvecklas (Hackett, McWhirter & Lesher, 2016). Före det ansågs säkerhet från fortsatt 
psykiskt och psykiskt våld vara vad de utsatta behövde, och det var gräsrotsrörelser som 
uppstod på olika härbärgen och kvinnojourer i USA som började söka pengar för att kunna 
erbjuda kvinnorna och barnen behandling istället för bara husrum.  

Många som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer drabbas av posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) och uppvisar samma symtom som de som varit med om andra 
traumatiska upplevelser, till exempel olyckor, naturkatastrofer eller krig (Almqvist & Janson, 
2000; Carrion, Kletter, Weems, Berry och Rettger, 2013; Grip, Almqvist, Axberg och 
Broberg, 2013; Macmillan & Harpur, 2003). Därför utgår en stor del av de metoder som 
används idag för att behandla de som utsatts för våld inom nära relationer från olika sorters 
traumabehandling eller krisbearbetning. Enligt Almqvist och Janson (2000) började barn som 
bevittnat våld främst uppmärksammas inom flyktingfamiljer som utsatts för krig, våld och 
politiskt förtryck i sina hemländer. Utifrån det blev forskare allt mer medvetna om att barn 
som bevittnat andra former av våld, till exempel mot närstående, löpte lika stor risk som 
vuxna att drabbas av PTSD eller ett oförklarligt utåtagerande beteende.  

Med utgångspunkt i det har forskare börjat förespråka behandlingar som grundas i 
krisbearbetning och traumabehandling även för barn. Ett problem med att upptäcka barn som 
bevittnat våld är att det omgärdas av en tystnadskultur och att barnen sällan spontant berättar 
vad de varit med om vilket gör att deras symtom missförstås eller bortförklaras med annat 
(Almqvist & Janson, 2000).  
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Barn som både själva utsatts för våld och bevittnat en närstående bli utsatt får oftare PTSD, 
och med kraftigare symtom, jämfört med barn som bara upplevt antingen eller (Grip et al., 
2013). Enligt Miller-Graff, Galano och Graham-Bermann (2016) uppvisar upp till hälften av 
de barn som utsatts för våld inom familjen symtom på PTSD. Problemet med den siffran är 
dels att det är svårt att diagnostisera små barn och dels att PTSD kan bryta ut först flera år 
efter själva händelsen, och då kan det vara svårt att härleda det till en speciell händelse eller 
upplevelse. 

I Sverige är det kommunernas socialnämnder som har ett särskilt ansvar för att hjälpa barn 
som utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp (Socialstyrelsen, 2017a). 
Socialstyrelsen presenterar på sin hemsida en metodguide över insatser och 
bedömningsmetoder inom socialt arbete (Socialstyrelsen, 2017b). Där finns bara en metod 
som uteslutande handlar om att behandla barn i våldsutsatta familjer, Trappan. Den finns med 
trots att Socialstyrelsen konstaterar att det saknas kontrollerade studier av Trappan 
(Socialstyrelsen, 2017c).  

I Skellefteå kommun är det Centrum för kvinnofrid (CFK) som är ansvariga för att hjälpa de 
som blivit utsatta för våld (Skellefteå kommun, 2016a). Där träffar de mest kvinnor, men även 
barn, som blivit utsatta för våld eller bevittnat våld i hemmet. De kan även ordna stödgrupper 
för barn som levt med våld i familjen (Skellefteå kommun, 2016b). I sina enskilda samtal 
utgår de bland annat från en samtalsmetodik som kallas ”Trappansamtal” och är en form av 
krisbearbetning som går ut på att barnet får prata om vad de varit med om, lära sig sätta ord på 
sina känslor och förstå varför man reagerar som man gör (Skellefteå kommun, 2015). De 
använder även andra samtals- och behandlingsmetoder och försöker till stor grad 
individanpassa den behandling de ger. Även på Familjegården (Skellefteå kommun, 2017) 
kan barn och föräldrar som hamnat i svårigheter eller behöver göra en förändring få 
samtalsstöd, enskilt eller tillsammans. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur behandlare och handläggare i Skellefteå 
kommun arbetar med barn i våldsutsatta familjer med fokus på vilka effekter de upplever, och 
på det sättet bidra till en diskussion om framgångsfaktorer i arbetet med våldsutsatta barn. 

 
Frågeställningar: 

• Vad i kontakten mellan behandlare, handläggare och de våldsutsatta barnen har 
betydelse för det upplevda resultatet?  

• På vilket sätt har samarbetet mellan handläggare och behandlare förbättrat respektive 
försämrat det upplevda resultatet? 

• På vilket sätt påverkar de kontextuella villkoren behandlingen som ges? 
• Vilka faktorer upplevs ha varit avgörande för ett lyckat resultat? 
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1.2 Centrala begrepp och definitioner 
Den här uppsatsen handlar om barn som upplevt våld i nära relationer. För att förenkla väljer 
jag att skriva att barnen är utsatta för våld vilket kan innebära både att de själva varit fysiskt 
eller psykiskt våldsutsatta i hemmet och/eller av en närstående, men även att de har bevittnat 
våld mot en närstående.  

Jag har valt att göra min uppsats könsneutral så långt det går. Istället för könsbundna 
pronomen använder jag därför förälder, våldsutsatt, våldsutövare, barn, klienter, hen, 
handläggare, behandlare och socialarbetare. I några fall är pronomen utbytt i citat för att 
göra citaten mer neutrala.  

Jag använder också ordet förälder synonymt med vårdnadshavare utom i fall där det finns en 
juridisk tydlighet i att använda termen vårdnadshavare, till exempel när det gäller samtycke 
för att göra en utredning inom socialtjänsten där handläggarna måste ha föräldrarnas tillstånd, 
men bara om föräldrarna också är vårdnadshavare till barnet. 

1.3 Forskningsbakgrund 
Det finns en del forskning på hur barn påverkas av att växa upp i våldsutsatta familjer. Yates, 
Dodds, Sroufe och Egeland (2003) fann i sin longitudinella studie med 155 deltagare under 25 
år att pojkar har mer yttre symtom, alltså ett mer utåtagerande beteende, än flickor. Flickor 
har mer inre symtom såsom ångest och depression. De fann också att alla barn som utsatts för 
våld i nära relationer hade ökad risk att utveckla missbruk, kriminella beteenden och att få 
problem med sociala relationer när de blev vuxna (Yates et al., 2003). Graham-Bermann, 
Lynch, Banyard, Devoe och Halabu (2007) studerade 181 barn före behandling och åtta 
månader efter och fann att de behandlingar som de utvärderade bara minskade de yttre 
symtomen, men gjorde väldigt lite skillnad på de inre symtomen och alltså i förlängningen 
fungerade bättre på pojkar än på flickor. Även i Graham-Bermann, Howell, Lilly och Devoe 
(2011) visade det sig att behandlingen de utvärderade var lite mer effektiv på pojkar än på 
flickor. De menar att det är ett viktigt resultat eftersom longitudinella studier ofta visar på att 
pojkar som vuxit upp i familjer där det förekommer våld har större risk att själva utsätta en 
framtida partner för våld, och menar att det därigenom är förebyggande att behandla pojkar 
som bevittnat och/eller utsatts för våld. Macmillan och Harpur (2003) följde 47 barn under en 
tio veckor lång behandling och fann att pojkar är mer sårbara för våld än flickor och att det 
därför är viktigt att erbjuda alla barn behandling, men speciellt pojkar eftersom de oftast 
påverkas mer av vad de varit med om. 

Det finns många olika behandlingar för barn som utsatts för våld i nära relationer, och många 
olika sätt att bemöta de här barnen. Några av de vanligaste är genom kognitiv beteendeterapi 
(KBT), psykoedukation (att få lära sig mer om ett psykiskt tillstånd eller psykisk diagnos) 
eller att utgå från olika former av systemterapi och för de allra minsta är olika sorters lekterapi 
vanliga (Hackett et al., 2016; Carrion et al., 2013). Mest använd är olika former av 
traumafokuserad KBT-behandling. Fokus kan då till exempel vara att hjälpa barnen att 
hantera vad de varit med om genom att diskutera känslor och handlingsmönster de har som 
kan bero på våldet, och ge dem strategier för att hantera och förändra dessa mönster (Graham-
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Bermann et al. 2011). Studier visar att KBT minskar risken för PTSD, depression och andra 
känslomässiga och beteendemässiga svårigheter hos våldsutsatta barn (Carrion et al., 2013).  

En annan metod är psykoedukation vilket innebär att utbilda barnen om hur deras upplevelser 
kan påverka dem, men även informera om samband mellan deras upplevelser och hur de kan 
reagera affektivt, kognitivt, beteendemässigt eller fysiologiskt (Carrion et al., 2013). Det här 
kan till exempel handla om att informera om och diskutera barnens syn på saker som hopp, 
känslor, försvar, våld i nära relationer, risk och val, familj och personlig integritet (Grip et al., 
2013). Vissa psykoedukativa behandlingar inkluderar även fysiska övningar, till exempel 
avslappningsövningar (Macmillan & Harpur, 2003). Målet med psykoedukation är att stärka 
barnens självkänsla och känsla av empowerment och på så sätt lära sig hantera vad de varit 
med om (Carrion et al., 2013). 

En tredje metod är att ge barnen krisbearbetning. De behandlingarna går ut på att hjälpa 
barnet att förstå de våldsamma upplevelserna och hjälpa till att rekonstruera de traumatiska 
händelserna för att sedan skapa ett narrativ kring vad som hänt och hur barnet ska hantera sina 
känslor och upplevelser (Grip et al., 2013).  

Det finns ingen samstämmighet ifall det är bättre med individuella behandlingar eller 
gruppterapi. Risser och Schewe (2013) har sammanställt resultaten av 1365 barn som fått 
behandling vid 12 olika behandlingscenter. De kom fram till att de som fått individuell 
behandling visar bättre resultat än de som gått i olika sorters gruppbehandlingar. Pernebo och 
Almqvist (2014) intervjuade nio barn mellan 4 och 6 år som fått behandling och kom å sin 
sida fram till att barn som går i gruppbehandlingar känner sig trygga i gruppen och att 
upplevelsen att få prata och lyssna på andra som varit med om samma saker var en viktig del i 
deras egen bearbetning. Även Graham-Bermann et al. (2007) kom fram till att grupper, och då 
små grupper med cirka 5–7 deltagare, gav de bästa resultaten.  

De flesta behandlingarna ges till barn i skolåldern, det vill säga från 6–7 år och upp till 17 
(Carrion et al., 2013; Graham-Bermann et al., 2011; Grip et al., 2013; McWhirter, 2011; 
Overbeek, Clasien De Schipper, Willemen, Lamers-Winkelman och Schuengel, 2015). Men 
Pernebo och Almqvist (2014) intervjuade yngre barn som deltagit i behandlingsprogram och 
kom fram till att barn ända ner till 3–4 års ålder kan berätta viktiga saker om vad de varit med 
om. Trots det tvekar många om att fråga så små barn om deras negativa upplevelser av rädsla 
för att framkalla minnen som barnet glömt eller förträngt. Även Almqvist och Janson (2000) 
menar att barn ner till 2–3 års ålder får så starka minnen av ett trauma att de kan minnas och 
berätta om det. De tycker också att det är viktigt att låta även små barn få prata och berätta om 
sina erfarenheter, samt för omgivningen att låta dem prata när de är redo. Miller-Graff et al., 
(2016) studerade 56 barn som fått behandling och kom fram till samma sak, nämligen att 
väldigt små barn är duktiga på att berätta vad de varit med om, och även om det inte gick att 
bevisa att allt de berättade om verkligen hade hänt så var upplevelserna verkliga för dem och 
det var värdefullt för dem att få sätta ord på sina upplevelser.  

De allra flesta behandlingar äger rum ”ute i samhället”, till exempel på speciella 
behandlingscenter eller på kvinnojourer (Grip et al., 2013). Men Carrion et al. (2013) menar 
att behandlingar som äger rum på barnens skolor är minst ingripande för barnen och samtidigt 
effektiva eftersom barnen får vara i en bekant miljö.     
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Carrion et al. (2013) har utvärderat ett behandlingsprogram som utvecklats på Stanford och 
tar upp till 20 veckor (The Stanford cue-centered manual-based treatment). De tar upp en till 
viktig aspekt när det handlar om ett lyckat resultat. Nämligen att sådana här behandlingar tar 
mycket tid – och måste också få göra det för att vara verksamma. Samma slutsats kom Risser 
och Schewe (2013) fram till, nämligen att de som avslutade hela programmet hade bäst 
resultat. Det motsäger vad Macmillan och Harpur (2003) kom fram till, nämligen att de såg 
att barnen hade bäst resultat efter de första sju behandlingstillfällena och att skillnaden efter 
de tillfällena och hela programmet (som var 6 månader) inte var så stor. De menar därför att 
det är viktigt med rätt behandling på en gång för bästa resultat. Även Miller-Graff et al. 
(2016) visar liknande resultat, men de menar att effekten var som störst efter tre 
behandlingstillfällen för att sedan sjunka.  

Fyra av de utvalda studierna (Macmillan & Harpur, 2003; Graham-Bermann et al., 2007; 
Graham-Bermann et al., 2011; Overbeek et al., 2015) fann ett tydligt samband mellan hur den 
utsatta förälderns psykiska mående påverkades av dennes behandling och hur stor effekt 
behandlingen hade på barnen. Därför förespråkar de att barn och den utsatta föräldern får 
behandling samtidigt, och gärna med samordning mellan behandlingarna. Grip et. al (2013) 
studerade 62 barn och deras mödrar under en treårsperiod och kom fram till samma sak, 
nämligen hur den våldsutsatta föräldern mådde psykiskt hade till och med större effekt på hur 
barnen svarade på behandlingen än hur mycket kontakt barnet hade med den våldsutövande 
(oftast pappan eller en styvpappa) under tiden för behandlingen. Graham-Bermann et al. 
(2007) och Miller-Graff et al. (2016) kunde också visa att samtidiga behandlingar med 
föräldrar och barn gav den bästa långsiktiga behandlingen.  

Risser och Schewe (2013) kom fram till att de barn som hade bästa resultat var de som hade 
flera olika sorters behandlingar (till exempel både individuellt och tillsammans med en 
förälder, eller individuellt och i grupp). De familjerna var också mest benägna att avsluta sin 
behandling och avbröt alltså inte behandlingen mitt under processen. Även Carrion et. al 
(2013) kom fram till att behandlare bör använda vad de kallar hybrid-metoder, alltså flera 
olika metoder, för att få de bästa resultaten. De poängterar också att stödet runt omkring de 
drabbade är viktigt för att barnen och de vuxna ska kunna ta till sig behandlingen.  

Det finns ingen riktig konsensus över vilka faktorer som påverkar om behandlingen ger 
önskat resultat eller inte. Risser och Schewe (2013) kom fram till att de faktorer som spelade 
mest roll var vilken sorts våld barnen utsatts för (t.ex. fysisk, psykisk eller bevittnat), 
relationen med den utsatta föräldern och barnets etnicitet. Faktorer som var mindre 
betydelsefulla var till exempel barnens emotionella problem innan behandlingen, föräldrarnas 
grad av stress och föräldrarnas socioekonomiska status. Graham-Bermann et al. (2011) kom i 
sin tur fram till att barnets kön, moderns psykiska mående och hur mycket våld det handlat 
om var de tre viktigaste faktorerna som påverkade om behandlingen var framgångsrik eller 
inte. Behandlingen var effektivare ju mer våld barnet utsatts för, men barnets ålder och 
etnicitet påverkade inte slutresultatet enligt dem. Grip et al. (2013) fann att det var svårt att 
definiera vilka faktorer som spelade in, de kunde inte bevisa att hur mycket våld barnet utsatts 
för eller hur många behandlingstillfällen det deltog i spelade roll för slutresultatet. Inte heller 
Hackett et al. (2016) fann någon tydlig samstämmighet för hur behandlingarna skulle vara 
utformade för att vara mest effektiva.  
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Enligt Grip et al. (2013) var graden av våld barnet utsatts för en faktor som påverkade 
slutresultatet. De menar att anledningen kan vara att de barn som utsatts för mer våld känner 
en större lättnad under behandlingen och därför visar ett bättre slutresultat. Allra bäst 
fungerade behandlingen för de som både utsatts för mycket våld och bevittnat andra bli 
utsatta. Grip et al. (2013) kunde däremot inte se att barnets kontakt med förövaren påverkade 
behandlingen varken positivt eller negativt.  

Hackett et al. (2016) har gjort en sammanställning av 17 olika behandlingsmetoder och kom 
fram till att de flesta har en positiv effekt på de som deltar och menar därför att det är 
viktigare att barnen får behandling än vilken sorts behandling som erbjuds. De fann i sin 
studie att alla utsatta barn visar positiva effekter över tid – även de som inte fått någon 
behandling, men de som fått behandling visar större förbättring. De fann dessutom att barn 
som utsatts för både fysiskt och psykiskt våld har större förbättring över tid utan behandling 
än de som bara utsatts för psykiskt våld (där ingår även att bevittna en närstående bli 
misshandlad).  

När det sen handlar om hur behandlingen ska vara uppbyggd finns även där olika resultat. 
Pernebo och Almqvist (2014) visar till exempel att det är viktigare för barnen att få komma 
till tals än vilka specifika övningar eller samtalsämnen som behandlarna använder sig av. 
Enligt Miller-Graff et al. (2016) gav sessioner som handlade om konfliktlösning och om vem 
som är ansvarig för våldet (aldrig barnen) bäst resultat. Men både McWhirter (2011) och 
Overbeek et al. (2015) visade att om behandlingen var specifikt inriktad på våldet eller bara 
utgick ifrån barnets allmänna mående inte egentligen spelade så stor roll. De kunde inte 
utifrån sina resultat säga att en specifik våldsbehandling var mer effektiv för barnens 
behandling. Inte heller exakt vilka förbättringar som kunde påvisas är forskarna eniga om. 
Enligt Pernebo och Almqvist (2014) var den största förändringen hos barnen att de upplevde 
ökad kunskap och kompetens om vad de varit med om vilket upplevdes som positivt. 
Macmillan och Harpur (2003) visade också att barnens kunskap om vad de varit med om 
ökade, men även att deras beteende förbättrades under tiden som behandlingen pågick.  

1.3.1 Trappansamtal 
Trappan är en samtalsmetodik som skapades av Ami Arnell och Inger Ekbom i samarbete 
med Rädda Barnen i slutet av 90-talet. I boken ”och han sparkade mamma...” – möte med 
barn som bevittnar våld i sina familjer (1999, 2006 & 2010) presenterades den modell som 
sen har använts på många stället i landet. Trappansamtalen utgår också ifrån krisbearbetning 
och psykoedukation, som många andra liknande behandlingar. De går ut på att barnet ska 
förstå vad det varit med om och lära sig hantera det (Grip et al., 2013). Till skillnad från 
liknande behandlingar följer Trappan en strikt mall som behandlarna ska hålla sig till. En stor 
skillnad från andra studier, till exempel de som Grip et al. (2013) och Hackett et al. (2016) 
utvärderat, är att barnen helt måste avstå umgänge med den våldsutövande föräldern under 
hela behandlingen för att delta i Trappansamtal (Arnell & Ekbom, 2010). 

Trappan består av tre steg: kontakt, rekonstruktion och kunskap (Arnell & Ekbom, 2010). 
Första fasen handlar mycket om att skapa kontakt med barnet. Här är det viktigt att 
behandlaren och barnet lär känna varandra och att barnet får en bra och realistisk uppfattning 
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om vad behandlingen kommer att gå ut på. I nästa fas ska behandlaren hjälpa barnen att 
berätta vad som hänt hemma och sedan göra en rekonstruktion av den verkliga händelsen. I 
den avslutande fasen ska barnet få mer kunskap om vanliga reaktioner som kan komma efter 
ett trauma, samt hur framtiden kommer att se ut (Arnell & Ekbom, 2010).  

Trots att Socialstyrelsen konstaterar att det saknas kontrollerade studier av Trappan så finns 
den med i deras metodguide som en ofta använd metod för att behandla barn i våldsutsatta 
familjer (Socialstyrelsen, 2017c). Trappan är utvärderad i två FoU-rapporter, 2009 och 2014. I 
den första konstateras att Trappansamtal förbättrar barnens psykiska välbefinnande och 
livssituation och lindrar posttraumatiska besvär. Resultaten visar också att barnen ofta känner 
en lättnad efter samtalen och får en bättre självkänsla (Källström Cater, 2009). Många av de 
barn som intervjuades tyckte att det var ”jobbigt att prata så mycket”, men att det i längden 
var värt det eftersom det hade hjälpt.  

I den senare utvärderingen gjordes studier på lång sikt och barnen intervjuades ett år efter 
avslutande samtal. Resultatet av den utvärderingen visar bland annat att även om problemen 
lindras för många barn under tiden de går på behandling så är barnens psykiska ohälsa relativt 
hög – jämfört med jämnåriga barn som inte utsatts för våld – även vid ettårsuppföljningen 
(Källström Cater & Ekbom, 2014). Författarna menar att det är viktigt att individanpassa det 
stöd som utsatta barn får samt att de som behandlare ska tänka på vilket mål de har med 
behandlingen. Är det viktigaste att barnen blir helt fria från symtom, eller räcker det med att 
symtomen minskar så att barnen lär sig leva med dem? De konstaterar också att en av de 
viktigaste följderna av Trappan-metoden är att det riktat uppmärksamhet mot att de 
våldsutsatta barnen behöver eget krisstöd och att samtalen ger barnen en möjlighet att få 
uttrycka sig fritt om vad de varit med om, något som inte var speciellt vanligt tidigare då barn 
i våldsutsatta familjer sällan fick komma till tals. 

1.3.2 Sammanfattning 
En sammanställning av den tillgängliga forskningen visar att det inte finns mycket konsensus 
i vad som ger det bästa resultatet när det handlar om behandling för barn som upplevt våld i 
nära relationer. På grund av det känsliga ämnet finns det få randomiserade kontrollerade 
studier (RCT-studier). Det närmsta jag har hittat är några studier som jämfört barn som fått 
behandling med barn som står på väntelista till samma behandling (Graham-Bermann et al., 
2011; Carrion et al., 2013). Men de studierna utförs direkt efter avslutad behandling och visar 
inga longitudinella effekter.  

Grip et al. (2013) menar att eftersom de största förbättringarna sker i början av en behandling 
är det viktigt att använda empiriskt bevisade behandlingar, något som är svårt när det finns så 
få. Inte heller jag kommer göra en RCT-studie, utan genom att använda mig av en teoretiskt 
baserad utvärderingsmodell hoppas jag kunna peka på faktorer som gör att arbetet med 
våldsutsatta barn blir framgångsrikt. 
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2. Teoretisk referensram 

Jag har valt att tolka mina resultat med KAIMeR-teorin som verktyg. KAIMeR utgår ifrån 
kritisk realism och är en teori som används för att utvärdera socialt arbete. Eftersom det inom 
socialt arbete många gånger inte är etiskt försvarbart att utföra RCT-studier, och därmed 
”utsätta” en grupp för att inte få någon hjälp alls, är det svårt att utvärdera behandlingar på det 
sättet. För att ändå kunna utvärdera socialt arbete utvecklade Blom och Morén KAIMeR-
teorin där forskare använder sig av teoretiska överväganden för att utvärdera effekterna av 
olika insatser och verksamheter. Jag har valt att använda mig av KAIMeR som både teori och 
metod för att kunna göra den här studien.  

Med utgångspunkt i det empiriska materialet har jag sedan valt ytterligare teorier för att 
analysera materialet vidare. Inom kritisk realism analyseras materialet på tre nivåer: makro-, 
meso- och mikronivå. För att få en genomgripande analys valde jag en teori på vardera nivå. 
Organisationsteori behandlar samhället och organisationer ur ett större perspektiv och gav 
mig en bra analys på makronivå. Teorin om handlingsutrymme utgår mer från socialarbetare 
och hur det fungerar inom organisationer, på mesonivå. Och anknytningsteorin, slutligen, 
handlar om samspelet mellan barn och dess närmaste, alltså på mikronivå. 

2.1 KAIMeR 

KAIMeR är en teori som används för att förklara hur och varför socialt arbete fungerar (Blom 
& Morén, 2007). Teorin utvecklades vid arbetet med verksamhetsutveckling och 
kunskapsbasering inom två organisationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 
Blom och Morén (2007) utvärderade dels KRUT, en del av Vesta ungdomsbehandling som är 
en verksamhet som jobbar med socialt utsatta ungdomar i Umeå, dels socialtjänsten i 
Limhamn-Bunkeflo som ville kunskapsbasera sitt arbete. 

Enligt Blom och Morén (2011a) är just kritisk realism det bästa sättet för att kunna förklara de 
mekanismer som gör socialt arbete framgångsrikt. De menar att för att komma åt vilka 
insatser som faktiskt hjälper klienter så finns det några faktorer att ta hänsyn till. Dessa är i 
vilken kontext insatsen görs, vilka aktörer som är aktuella, vilka insatser som har getts, vilka 
mekanismer som går att identifiera och vilket resultatet blivit. För att komma fram till dessa 
faktorer utvecklade Blom och Morén (2007; 2015) vad de kallar KAIMeR-teorin. Formeln för 
den lyder ”under olika kontextuella förhållanden gör olika aktörer olika insatser som utlöser 
eller utlöses av olika mekanismer som genererar kortsiktiga och långsiktiga resultat.” (Blom 
& Morén, 2015, s. 40).  

Modellen för KAIMeR (figur 1) visar hur de olika beståndsdelarna påverkar varandra och 
växelverkar. Den samhälleliga och kulturella kontexten påverkar genom 
kontextmekanismerna villkoren för klientens livsvärld och för biståndskontexten. Den klient 
som får en insats växelverkar med den biståndskontext där insatsen befinner sig. 
Biståndsprocessen består av flera aktörer som gör vissa insatser som i sin tur aktiverar 
mekanismer som sedan leder till någon form av resultat. Denna process följer inget rakt 
orsakssamband, utan de olika delarna påverkar varandra. En mekanism kan exempelvis 
påverka en aktör, vilket i sin tur kan leda till en insats.  
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Det finns dessutom olika återkopplingar mellan de olika delarna som kan generera indirekt 
och oförutsedd påverkan i processen (Blom & Morén, 2015). Beskrivningarna i de följande 
kapitlen är hämtade ur Blom och Morén (2007) samt Blom och Morén (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. En KAIMeR-modell  
av socialt arbete  
(Blom & Morén, 2015, s. 50). 

 

2.1.1 Kontext 

Kontexten som socialt arbete utspelar sig i kan aktivera eller motverka mekanismer som har 
betydelse för klienten och klientens livssituation.  Blom och Morén (2015) delar in kontext i 
tre huvudkategorier: samhällelig och kulturell kontext, klientens livsvärld samt 
biståndskontext.  

Samhällelig och kulturell kontext 

I den här kategorin ingår mer övergripande faktorer, till exempel lagar, normer, omvärld, 
grannskap och andra organisationer, som till exempel skola och sjukvård. Här ingår nationella 
och globala villkor för socialarbetare och klienter, både sådana som möjliggör och som 
hindrar bistånd.  

Klientens livsvärld 

Med klientens livsvärld menas de relationer som står klienten närmast, men även de 
livsvillkor som är nödvändiga för överlevnad och betydelsefulla händelser i klientens liv. För 
ett barn är föräldrar och andra nära släktingar ofta primära i den här gruppen, men även sådant 
som boende, hälsa och skolgång.  

Biståndskontext 

Med biståndskontext menas organisatoriska aspekter, normsystem, mål och resurser i de 
organisationer som klienterna får stöd ifrån. Den här indelas i direkta biståndsvillkor – den 
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fysiska och sociala miljö där det direkta biståndet sker – och indirekta biståndsvillkor – lokala 
villkor och de som sätter dessa, till exempel organisationer, politiker, chefer och budget. 

Kontextmekanismer 

Till kontext hör även kontextmekanismer. Även om de inte kan observeras empiriskt kan de 
upptäckas med hjälp av teoretiska resonemang. De kan delas in i makro-, meso- och 
mikronivå, och i min analys står de med i kapitel 5. 

2.1.2 Aktörer 

De som är delaktiga i biståndsprocessen samt deras egenskaper sorteras in under rubriken 
aktörer. Dessutom innefattar det här begreppet de enskilda personernas mer generella 
antaganden om människan, samhället och socialt arbete, det vill säga deras människosyn. 
Aktörer delas också in i tre kategorier. Den första är primära biståndsaktörer. Hit hör de 
socialarbetare som är direkt involverade i biståndsprocessen, i min studie alltså de 
handläggare och behandlare jag har valt att intervjua, samt andra inom socialtjänsten. Nästa 
kategori är klienterna själva och deras grundsyn på människan. Den tredje kategorin är andra 
biståndsaktörer, till exempel lärare, läkare, polis eller sjukvårdspersonal. I de intervjuer jag 
gör nämns i huvudsak skolpersonal. 

2.1.3 Insatser 

För att tydliggöra att det inte bara är socialarbetare som gör insatser delas den här rubriken in 
i socialarbetarinsatser, klientinsatser och andras insatser. Den första och sista kategorin 
delas dessutom in i formella och informella insatser. Med formella menas sådant som görs 
inom ramen för yrkesrollen till exempel metoder, arbetssätt och förhållningssätt gentemot 
klienten. Men informella menas sådant som medkänsla, praktisk hjälp, stöd och umgänge på 
vänskapsbasis. Klientinsatser kan innefatta saker som ansträngningar, förhållningssätt, 
överväganden och beredvillighet. 

2.1.4 Mekanismer 

Biståndsmekanismer består av dels krafter, orsaker, motiv, överväganden och val, dels av 
social interaktion mellan klient och socialarbetare. En del av mekanismen, handlingen, är 
synlig och observerbar, medan det som föregått handlingen kan vara osynligt. Det handlar om 
social interaktion med omgivningen och andra människor via tal, skrift, blickar, symboler 
eller gester.  

Den del av handlingen som går att observera kan ses som toppen av ett isberg medan det som 
föregått handlingen är det som får den att ”hända” och kan beskrivas som den del av isberget 
som ligger under ytan. Den delen av isberget kan likställas med sociala mekanismer som i 
socialt arbete föregår en handling från en klient eller socialarbetare.  

Biståndsmekanismer delas in i sociala, socialpsykologiska och psykologiska mekanismer. 
Sociala och psykologiska ligger på olika strata i den sociala verkligheten (se kapitel 3).  
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Blom och Morén (2011b) ger exempel på några olika sociala mekanismer som de blottlagt 
efter en studie 2003 där de studerade klienter som fått insatser via socialtjänsten, som jag 
kommer att gå igenom här nedan. Med psykologiska mekanismer menar Blom och Morén 
(2015) socialarbetares, klienters och andra biståndsaktörers inre dynamik (till exempel 
altruism, egoism, revanschlust och identifikation). Socialpsykologiska mekanismer, slutligen, 
handlar om hur social interaktion mellan socialarbetare och klient kan samspela med 
mekanismer på den psykologiska nivån, och på så sätt internalisera det externa. 

Utmaningsmekanismer 

I sina studier såg Blom och Morén (2011b) hur socialarbetarna genomgående förmedlade en 
hållning och ett imperativ till klienterna som gick ut på att det klienten gjorde inte var hållbart 
och att det fanns andra alternativ. Samtidigt förmedlade socialarbetaren en existentiell 
bekräftelse om att klienten hade ett människovärde och hade förmågan att förändra sitt liv. Att 
klienterna ställdes inför imperativet och den existentiella bekräftelsen samtidigt tycktes 
generera kraft hos klienten så att denna vågade ta risken och började förändra sitt liv. 

Risktagandemekanismer 

Att välja förändring eller icke-förändring är alltid ett risktagande för en klient. Blom och 
Morén (2011b) såg här att tilliten till socialarbetaren var en förutsättning för att klienten 
skulle ge sig in i det risktagandeprojekt som en livsstilsförändring innebar. Även för 
socialarbetaren är valet av insats ett riskprojekt som innebär en osäkerhet, eftersom det sällan 
finns standardinsatser som passar alla klienter eller situationer.  

Gensvarsmekanismer 

Insatser i socialt arbete är gemensamt skapade av socialarbetaren, som erbjuder och 
möjliggör, och klienten som realiserar. Effekterna i klientarbetet uppstår alltså inte 
oförmedlade och direkt, utan de är alltid medierade via klientens beredvillighet och 
överväganden. Varje förändring kommer alltså till via en medskapandeprocess mellan klient 
och socialarbetare.  

Rollöverskridandemekanismer 

I ett formellt möte tilldelas socialarbetare och klient olika roller, den som ger respektive får 
hjälp. Men Blom och Morén (2011b) kunde också se att socialarbetare och klient inte bara 
möttes i sina formella roller, utan även som personer. Socialarbetarna flyttade sig under sina 
möten mellan myndighetsrollen, professionsrollen och ”rollen som egen individ”. Detta 
faktum, att de kunde förflytta sig mellan rollerna utan att för den skull överskrida några 
gränser, verkade generera kraft hos klienterna att göra ytterligare ansträngningar. 

Kontextmekanismer (se också 3.1.1) 

Sociala kontextmekanismer är de mekanismer som påverkar förutsättningarna för 
klientarbetet och förutsättningarna i klientens livssituation. De sociala kontextmekanismerna 
går att finna på tre nivåer: makro, meso och mikro. De makrosociala mekanismerna återfinns 
på samhällsnivå och kan handla om marknads- och samhällsmekanismer.  De mesosociala 
mekanismerna återfinns på grupp- och organisationsnivå. De mikrosociala mekanismerna 
utspelar sig på individnivå, exempelvis en enskild socialarbetares bemötande.  
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I sina studier har Blom och Morén (2011b) kunnat se att det finns mekanismer både i 
biståndskontext och i klienternas livsvärld som förefaller göra en förändring möjlig. Det finns 
också ett dynamiskt samspel mellan de olika kontexterna – biståndskontext och livsvärld 
påverkar varandra hela tiden.  

2.1.5 Resultat 

Blom och Morén skiljer på utfall, vad verksamheten faktiskt leder fram till i form av olika 
typer av bistånd, och effekter, med vilket de menar förändringar i livssituationen hos klienten 
som uppstått som en följd av insatserna. Effekterna delas i sin tur in i ytaspekter, 
processaspekter och djupaspekter. Ytaspekter är sådant som är direkt möjligt att observera 
och belägga, till exempel en förändrad livssituation eller utseendeförändring, processaspekter 
markerar förändringar som inte bör beläggas som en ”slutlig produkt” utan är en del av en 
förändringsprocess, och djupaspekter är sådant som en förändrad självbild, 
omvärldsuppfattning och sätt att relatera till andra människor. Ytaspekter och djupaspekter 
kan dessutom delas in i generella och specifika, där generella är sådana som man på förhand 
kan ha rimliga antaganden om, och specifika är högst individuella och därmed nästan 
omöjliga att förutse.  

2.2 Organisationsteori 

Enligt Abrahamsson (2000) definierades organisationer tidigare som att de var planmässigt 
inrättade strukturer, konstruerade för att förverkliga uppnåendet av vissa mål. På senare tid 
har den här definitionen av organisation fått ersättas av synen på organisationer som sociala 
konstruktioner vilka ständigt påverkas av omständigheter i omgivningen. Abrahamsson 
(2000) skiljer också på formella och informella organisationer. Formella organisationer har en 
uttalad ledning med målet att skapa struktur och sammanhang, medan en informell 
organisation kan bestå av en löst sammansatt gruppering som hålls samman av andra faktorer 
än rent strukturella. Svensson (2013) menar också att det inte nödvändigtvis är det som 
faktiskt görs som skapar organisationen, det kan också vara uppfattningen av det som görs. 

Organisationsteori har i hög grad påverkats av systemteorin och dess funktionalistiska 
tankegångar, det vill säga att företag, myndigheter och andra organisationer fyller vissa 
samhälleliga behov och bör analyseras mot denna bakgrund (Abrahamsson, 2000).  

2.2.1 Nyinstitutionalism 

Nyinstitutionalism utvecklades i mitten av 1970-talet som en kritisk reaktion mot den tidigare 
synen på förhållandet mellan organisationer och deras omgivning (Johansson, 2006). Genom 
det här riktades uppmärksamheten mer mot institutionella faktorer och på hur de påverkar 
organisationer och deras villkor. Inom nyinstitutionalismen anser man att organisationers 
handlingsutrymme begränsas av institutionella krav i det omgivande samhället. De kraven 
ställs av till exempel politiker, professionella grupper och den allmänna opinionen och 
uppkommer när de grupperingarna anser att vissa organisationer är mer lämpade att hantera 
vissa verksamheter än andra (Svensson, 2013). 
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Inom nyinstitutionalismen görs det försök att förklara hur samverkan mellan olika 
verksamheter fungerar. Ett område där flera organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet 
kallas organisatoriska fält. Inom dessa fält finns ramar, institutionella logiker, som visar på 
vad en organisation bör göra och på vilket sätt, men även vad som kan eller inte kan 
ifrågasättas av andra organisationer. När företrädare för olika verksamheter ska samverka gör 
de det utifrån målsättningar, kunskaper, förväntningar, syften, önskemål och regelverk, det 
vill säga olika institutionella logiker (Grape, 2006). För att förstå hur samverkansprocesser 
mellan olika organisationer fungerar när de har olika institutionella logiker använder Grape 
(2006) uttrycken domänkonsensus och domänkonflikt.  

En verksamhetsdomän utgörs av de mål och den struktur en organisation har för att utföra 
arbetsuppgifter inom det organisatoriska fältet (Grape, 2006). Inom det organisatoriska fältet 
kan verksamheter göra anspråk på att vara mest lämpade representanterna för fältet, något 
som kallas att göra domänanspråk. Om två eller fler verksamheter för anspråk på att vara mest 
lämpade kan domänkonflikter uppstå, men om företrädarna kan enas om vem som är mest 
lämpad uppstår istället domänkonsensus.  

Så länge en verksamhetsdomän hanteras av en och samma verksamhet uppstår inte det här, 
men så fort flera verksamheter är inblandade kan de här konflikterna uppstå. Anledningen är 
att olika organisationer kan strukturera sitt arbete på olika sätt, de kan ha olika syn på mål, 
delegation, vem som är klient och hur information ska tolkas. Ponnert (2013) menar att det 
inom allt arbete med människor finns en inbyggd osäkerhet eftersom ingen säkert kan veta i 
förväg hur en insats kommer att fungera. Den här osäkerheten leder till att det är svårt att i 
förväg säga vilken av verksamheterna har rätt och gör det enkelt för domänkonflikter att 
uppstå när det handlar om arbete med människor. Om domänkonflikter uppstår kan det 
försvåra eller till och med förhindra ett samarbete. Domänkonflikter kan även uppstå när 
ingen av verksamheterna vill ta ansvar över en verksamhetsdomän (Grape, 2006). 

För att förhindra att en domänkonflikt uppstår är det enligt Grape (2006) två aspekter som är 
centrala, dels ett arbete för att uppnå en samsyn om mål och medel, dels en samsyn om 
gränserna för de kunskapsanspråk som utgör grund för den operativa verksamheten. Den här 
samsynen måste finnas på alla nivåer i organisationen, från chef till handläggare och 
behandlare.  

2.3 Handlingsutrymme 

Som socialarbetare är man en representant för en organisation. Inom socialtjänsten tas många 
beslut på tjänstemannanivå genom delegation (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). De 
här faktorerna gör att en socialarbetare är vad Lipsky (2010) kallar frontlinjebyråkrat eller 
gräsrotsbyråkrat (original: street-level bureaucrats) och har därigenom ett betydande 
handlingsutrymme i mötet med medborgarna/klienterna. Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att 
förena organisationens uppdrag med klientens behov så att båda parter ska kunna känna sig 
nöjda. Till sin hjälp har socialarbetaren sådant som organisationens resurser och sin 
professionella kunskap (Svensson et al., 2008). 
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De behandlare och handläggare jag intervjuat är i sina yrkesroller bundna till de uppdrag de 
har från sina respektive organisationer, men mötet med klienten formas samtidigt av 
personens egna egenskaper som människa. De ramar som socialarbetaren får från sin 
organisation begränsar det handlingsutrymme hen har, samtidigt som socialarbetaren har ett 
ansvar gentemot klienten och dess behov. Handlingsutrymmet styrs av många olika faktorer, 
dels av sådant som rutiner, traditioner, resurser och professionella tolkningar, dels av 
personliga egenskaper hos socialarbetaren och klienten, samt hur deras samspel ser ut 
(Svensson et al., 2008). 

Eftersom de socialarbetare jag intervjuat i huvudsak jobbar med att möta barn har de 
ytterligare aspekter att förhålla sig till. Förutom att hela tiden ha sin klient i åtanke flyttas 
fokus från barnet till att innefatta hela barnets livssituation. Till skillnad mot en utredning som 
rör en vuxen person där bara en persons behov kan få styra, är en gräsrotsbyråkrat som möter 
ett barn tvungen att ta hänsyn till saker som vem barnet står i beroendeställning gentemot och 
var gränserna för begreppet familj egentligen ska dras (Svensson et al., 2008). 
Handlingsutrymmet kan i dessa situationer förutom av organisation och klient dessutom 
begränsas av vad vårdnadshavare har för åsikter om föreslagna insatser och 
behovsutredningar. 

2.4 Anknytning 

Något som kom upp i varje intervju jag gjorde var frågor om anknytning och hur det påverkar 
barnen och deras familjer. Begreppet anknytning har sitt ursprung i engelskans attachment 
vilket syftar på att något mindre hänger samman med något större. Inom anknytningsteorin 
beskrivs människors strävan efter att knyta intima känslomässiga band till de närmaste som 
grundläggande, och anknytningsprocesser är av betydelse för människor hela livet (Bowlby, 
2010). Begreppet anknytning beskrivs av Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm 
Mothander (2006) på följande sätt: ”Anknytningsteorin syftar till att förklara den process vars 
resultat är ett psykologiskt ’band’ mellan barnet och dess närmaste vårdare” (s.13).  

Enligt anknytningsteori kan ett barn utveckla en trygg eller otrygg anknytning till sina 
närmaste, beroende på hur de personerna svarar på barnets signaler. En otrygg anknytning kan 
ta sig uttryck på tre olika sätt, otrygg ambivalent/motspänstig, otrygg undvikande och otrygg 
desorganiserad (Broberg et al., 2010). Ett centralt begrepp inom anknytningsteorin är att en 
anknytningsperson (oftast en förälder) ska vara som en trygg bas. Det innebär att barnet ska 
kunna lämna föräldern men hela tiden kunna återvända tillbaka för att få fysisk och 
känslomässig näring (Bowlby, 2010).  

Bowlby (2010) tar särskilt upp våld i familjen och poängterar att ett barns anknytning tar stor 
skada av ett våldsamt beteende mellan familjemedlemmar, då särskilt mellan föräldrar. Enligt 
Bowlby (2010) kan vad han kallar ”en vardaglig ilska”, till exempel att ett barn blir svartsjukt 
på ett nytt syskon, eller att en mamma blir arg på ett barn som springer mot vägen, bero på att 
vi är programmerade på att bli arga om vi tror att en relation till en älskad person riskerar att 
sättas i fara. I sådana situationer har vreden en funktion och syftar till att skydda relationen. 
Så länge relationerna i övrigt är friktionsfria kan sådana här vredesutbrott stärka anknytningen 
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personerna emellan. Men när vreden går till överdrift riskerar det istället att skada både 
relation och anknytning.  

Bowlby (2010) menar att mycket av det våld som förekommer i familjer kan ses som 
förvrängda och överdrivna versioner av ett beteende som i grunden finns till för att stärka 
relationen. Utifrån det här menar Bowlby att små barn som tidigt upplever våld i hemmet 
visar mindre medkänsla med andra personer som är ledsna, de blir aggressiva och har svårt att 
visa tillit till både vuxna och barn. Bowlby kunde också se att de otrygga 
anknytningsmönstren fortsätter in i vuxenlivet. Ofta har ett vuxet par där våld förekommer en 
otrygg anknytning till varandra, något som också förs vidare till nästa generation. 
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3. Metod 
En undersökningsmetod ska användas utifrån syftet med studien. Metoden ska utgöra det 
arbetssätt och verktyg som bäst ger svar på problemformuleringen (David & Sutton, 2016; 
Dalen, 2015). Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur och varför 
behandlingen av våldsutsatta barn fungerar.  

Valet av metod är också kopplad till den ontologiska uppfattningen av verkligheten som 
författaren har, alltså förståelsen av verkligheten. Ontologi handlar om synen på hur 
verkligheten är beskaffad och epistemologi om synen på hur man kan få kunskap om den 
sociala verkligheten (Blom & Morén, 2011b). I uppsatsen har jag valt att utgår från ett kritiskt 
realistiskt förhållningssätt. I kritisk realism utgår forskaren ifrån att det finns tre ontologiska 
domäner; den empiriska domänen, som består av vad vi erfar, direkt eller indirekt, 
händelsernas domän, där händelser sker oavsett om vi upplever dem eller inte, samt 
verkligheternas domän, där finns mekanismerna som kan producera händelserna i världen 
(Blom & Morén, 2007).  

Jag är intresserad av att ta reda på hur och varför insatser fungerar. Ett sätt att göra det på är 
att försöka identifiera mekanismer som kan förklara hur socialt arbete fungerar (Blom & 
Morén, 2007). Därför har jag valt att använda mig av kritisk realistisk analys med betoning på 
KAIMeR-teorin.  

3.1 Tillvägagångssätt och material 
För att genomföra den här studien valde jag att utföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 
Detta för att intervjuer är bästa sättet att undersöka människors förståelse och upplevelser. Jag 
utgick från en intervjuguide men kunde även ställa följdfrågor utifrån vad som framkom i 
intervjuerna (Dalen, 2015).  

Eftersom jag fått idén av studien från behandlare på Centrum för kvinnofrid (CFK) i 
Skellefteå utgick jag från dem när jag gjorde mitt urval. Enligt Bryman (2011) kan ett 
målinriktat urval vara relevant att använda sig av inom kvalitativ forskning. Det innebär att 
man väljer ut de informanter som anses vara relevanta för studien man ska genomföra. Från 
behandlarna på CFK fick jag förslag på personer att intervjua. De personerna kontaktades 
personligen eller via mail och tillfrågades att delta i studien. Jag intervjuade tre behandlare 
som håller barnsamtal samt tre handläggare som utreder våldsutsatta barn på socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Trots det begränsade antalet har jag fått en spridning mellan 
erfarna och mer nyblivna socionomer, något jag tänker gör resultatet mer allmängiltigt än om 
jag till exempel bara intervjuat de som jobbat länge. Jag valde att intervjua handläggare och 
behandlare som jobbar i en och samma kommun, främst på grund av tidsbrist. Men trots det 
borde det gå att dra allmängiltiga slutsatser om arbetet med våldsutsatta barn eftersom de i 
Skellefteå kommun använder metoder och arbetssätt som används i många andra delar av 
landet.  

Före intervjuerna skickades ett missivbrev ut (bilaga 1) för att försäkra om att informanterna 
gav ett informerat samtycke. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och 1,5 timme att genomföra 



 17 

och genomfördes på respektive persons arbetsplats. Intervjuerna genomfördes med två olika 
intervjuguider, en för behandlare och en för handläggare (bilaga 2 & 3). Intervjuguiderna var 
semistrukturerade då frågorna var kategoriserade men svarsalternativen öppna (Dalen, 2015).  

3.2 Bearbetning och analys 
Intervjuerna spelades in och transkriberades, en process som gav mig en bra chans att lära 
känna mitt material (Dalen, 2015). Därefter analyserade jag dem utifrån en kritisk realistisk 
metod som utvecklats av Björn Blom och Stefan Morén (2007). Enligt Blom och Morén 
(2011a) är just kritisk realism det bästa sättet för att kunna förklara de mekanismer som gör 
socialt arbete framgångsrikt. De menar att för att komma åt vilka insatser som faktiskt hjälper 
klienter så finns det några faktorer att ta hänsyn till. Dessa är i vilken kontext insatsen görs, 
vilka aktörer som är aktuella, vilka insatser som har getts, vilka mekanismer som går att 
identifiera och vilket resultatet blivit. För att komma fram till dessa faktorer har Blom och 
Morén (2007; 2015) utvecklas vad de kallar KAIMeR-teorin (se mer i kapitel 2.1).  

För att kunna göra en kritisk realistisk analys utgick jag från Blom och Moréns (2015) fem 
steg i analysprocessen. De är: 1) observation/beskrivning, 2) uppdelning/sortering, 3) 
abduktion/nybeskrivning/teoretisk nytolkning, 4) retroduktion och 5) konkretisering/ 
kontextualisering. Varje steg ska mynna ut till en förståelse över det sociala arbetet och vilka 
underliggande mekanismer som finns i vad Blom och Morén tidigare upplevde var ”en svart 
låda” där saker fungerar eller inte fungerar, utan att någon egentligen förstod varför.  

Efter transkriberingen läste jag igenom intervjuerna och markerade stycken och citat som jag 
uppfattade som relevanta för studien. Dessa kategoriserade jag utifrån om de hörde till 
kontext, aktörer, insatser eller resultat. Vissa stycken och citat kunde passa in i flera 
kategorier. Jag sammanställde varje kategori, först uppdelat mellan behandlare och 
handläggare, sen tillsammans för att kunna utröna likheter och skillnader mellan dem och få 
en övergripande bild av materialet. Sedan beskrev jag varje område i KAIMeR utifrån det 
sorterade materialet – med undantag från mekanismer som inte är empiriskt observerbara.  

Jag har sedan sammanfattat det centrala i varje område i avsnittet Presentation av resultat och 
belyser det med citat ur intervjuerna för att ge exempel på varje område. Jag har valt att inte 
specificera vilken handläggare eller behandlare som står för vilka citat, både utifrån att jag 
anser det irrelevant för helheten, samt för att ytterligare försäkra informanterna om 
anonymitet. Men för att försäkra läsarna om att alla intervjuade finns med i resultatet kan jag 
intyga att alla de intervjuade finns med på flera ställen i resultatavsnittet, både i mina 
sammanfattningar och med citat. I ett sista analyssteg läste jag igenom Kapitel 4 flera gånger 
och fokuserade samtidigt på två frågor ”Var ligger tyngdpunkten i materialet?” och ”Vad 
måste ha funnits för att klienteffekter ska kunna uppnås?”. 

I analysen har jag sen diskuterat resultatet utifrån olika teoretiska utgångspunkter för att på så 
sätt komma fram till vilka mekanismer som måste finnas för att få resultat av behandlingen. 
Analysen har jag sedan diskuterat utifrån aktuell forskning för att på så sätt sätta den i kontext 
med det rådande kunskapsläget.  
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3.3 Metoddiskussion 
Jag tror att utvärdering och reflektion är en viktig del av socialt arbete. Utvärdering bör 
användas till att utveckla det sociala arbetet och stärka socialarbetares kunskap om det egna 
arbetet. Att bedriva evidensbaserat socialt arbete handlar inte bara om att arbeta efter 
manualbaserade metoder, utan om att veta varför man gör som man gör och varför det leder 
till vissa resultat.  

Jag har val att använda mig av KAIMeR som huvudteori i den här studien. Det har haft stor 
påverkan på hur studien utformats och genomförts då jag väldigt tidigt i processen bestämde 
mig för att använda den teorin. Det har påverkat vilka frågor jag ställt och därmed även 
format den information jag fått. Jag använde KAIMeR som ett verktyg för att analysera det 
som framkom i intervjuerna och den har även legat till grund för diskussionen jag för i slutet.  

Enligt Rienecker & Stray Jørgensen (2014) finns det en risk med att tidigt välja teori, 
nämligen att materialet pressas för hårt till teorin. För att undvika detta har jag strävat efter att 
ha ett öppet förhållningssätt till materialet för att på så sätt se om något frångått teorin. Men 
att undersökningen blivit färgad av mitt val av teori ser jag inte behöver vara till nackdel för 
den slutgiltiga uppsatsen. KAIMeR är en metod som systematiserar och begränsar vilka 
frågor en forskare ställer och hur resultaten analyseras, just för att genom teoretiska 
överväganden kunna förklara kausalitet mellan innehållet i insatserna som ges och vilket 
resultat som uppstår. Därför anser jag att de begränsningar som finns i metoden gynnat den 
utvärdering jag gjort.  

En av svagheterna jag kan se i metoden är att eftersom den går ut på att hitta mekanismer som 
bidrar till ett önskat resultat kan forskare missa att se vilka faktorer som är negativa och kan 
försvåra att uppnå det önskade resultatet. En annan svaghet jag kan se med KAIMeR är att 
den är övergripande för att få med så många aspekter som möjligt. Om man istället lägger mer 
vikt vid en av faktorerna (till exempel aktörernas roll) skulle man säkert få andra resultat än 
om man ser det som en i mängden av de bidragande faktorerna.  

Ytterligare något som har påverkat min studie är att jag själv arbetar inom socialtjänsten i 
Skellefteå kommun och har därför förkunskaper i en del av områdena jag har frågat 
respondenterna om. Jag har själv utrett en handfull barn där det förekommit misstanke om 
våld och har därför en viss, om än begränsad, kunskap i ämnet. Jag har strävat efter att hålla 
mig neutral till materialet, men trots det märkte jag hur överraskad jag blev av vissa 
resonemang i intervjuerna. Vid sådana tillfällen har jag noterat min reaktion och reflekterat 
över det i analys och diskussion utifrån teoretiska resonemang. Ett exempel är vilken vikt alla 
de intervjuade lägger vid att utbilda och informera barnet om dess rättigheter och om våld ur 
ett större perspektiv, det hade jag själv inte reflekterat över innan jag började med den här 
uppsatsen. Det nämns mer utförligt i kapitel 5.2 Information som leder till förändring. Ett 
annat exempel är frågan om att behandla barn som behöver tolk, något som dök upp i flera 
intervjuer. Jag har valt att inte ta med det i resultatet eftersom det hamnade lite utanför min 
frågeställning, men har valt att nämna det i kapitel 6.2 Framtida forskning. 
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3.4 Trovärdighet 
För att en studie ska vara trovärdig så krävs det att man uppnår vissa kriterier gällande 
tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. För att ge en studie trovärdighet så är det viktigt 
att man som forskare har de gällande etiska reglerna och principerna i åtanke. Genom att ge 
en tillförlitlig och bred beskrivning av målgrupp, tillvägagångssätt och metod kan den som 
läser skaffa sig en uppfattning om studien är pålitlig och överförbar eller inte (Bryman, 2011). 

Eftersom min studie handlar om vilken behandling som ges till våldsutsatta barn i Skellefteå 
kommun kan överförbarheten anses begränsad. Men genom att beskriva urval och 
tillvägagångssätt har jag möjliggjort för läsaren att själv bedöma undersökningens 
överförbarhet. Eftersom de metoder och arbetssätt som används är vanliga i många andra 
kommuner antar jag att liknande studier skulle kunna genomföras i andra städer med liknande 
resultat.  

Jag har hela tiden haft de etiska principerna i åtanke för att göra studien tillförlitlig och har 
beskrivit varje steg i processen så att studien ska bli pålitlig. Jag har under hela processen lagt 
stor vikt vid att hålla mig objektiv vid utformningen av intervjuguider, analys och diskussion. 
Trots det har min förförståelse påverkat beslut jag tagit, till exempel vilka frågor och 
följdfrågor jag valt att ställa och vad jag valt att ta med i resultatavsnittet. Men genom att 
försöka se min studie i ett större perspektiv och ta min bakgrund (som jag beskriver i 3.3) i 
beaktande hoppas jag att de som läser kan bilda sig en uppfattning om studiens trovärdighet. 

3.5 Etiska överväganden  
Inom forskning skiljer man på forskningsetik och forskaretik. Forskningsetik handlar om att 
behandla respondenter väl och värna deras integritet. Forskaretik handlar mer om hantverket 
och hur forskare tar sitt ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället. Enligt Kalman 
och Lövgren (2012) går dessa två aspekter ofta in i varandra och överväganden som värnar 
om forskningsdeltagarnas integritet värnar samtidigt om slutproduktens kvalitet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) handlar forskningsetiska överväganden till stor del om att hitta 
en balans mellan flera olika intressen. Forskningsetik tillkom för att skydda försökspersoner 
mot övergrepp i vetenskapens namn, medan det idag oftare handlar om att ta hänsyn till saker 
såsom integritet och forskningens globala påverkan. 

I den här studien har jag intervjuat socionomer som jobbar med barn inom den kommunala 
individ- och familjeomsorgen samt öppenvården. En studie på den här nivån har inte krav på 
sig att granskas av Vetenskapsrådet, men trots det är det viktigt att följa de etiska riktlinjer 
som finns. Etiska överväganden måste göras under hela forskningsprocessen, men det är vissa 
principer som bör gälla all forskning, till exempel informerat samtycke, konfidentialitet och 
anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011; Wiles, 2012).  

Informerat samtycke innebär att de jag intervjuar ska ha fått information om projektet på en 
sådan nivå att de förstår vad forskningen går ut på och hur resultatet kommer att användas 
(Vetenskapsrådet, 2011). Det uppfyllde jag genom att informera muntligt eller via mail vid en 
första förfrågan och sedan skicka ut missivbrev (bilaga 1) innan varje intervju.  
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Konfidentialitetskravet uppfyllde jag genom att vara noggrann med hur jag hanterade 
materialet och har under processens gång inte förvarat inspelade intervjuer och 
transkriberingar tillsammans med respondenternas namn eller kontaktuppgifter.  

För att uppfylla anonymitetskravet har jag hela tiden varit tydlig med att inga namn kommer 
att förekomma i uppsatsen, inte heller kön eller några andra uppgifter som går att identifiera. 
Däremot kommer det att framgå inom vilken yrkesgrupp och kommun respondenterna jobbar, 
och eftersom det finns ett begränsat antal personer som de uppgifterna stämmer in på så kan 
det vara möjligt att identifiera dem utifrån det, något de intervjuade gjorts medvetna om. Jag 
har valt att inte intervjua barn, men måste trots det ta hänsyn till att materialet är extra känsligt 
eftersom innehållet i intervjuerna rör barn i utsatta situationer och den behandling som de får.  

Jag har hela tiden varit noggrann med att informera om till vilket ändamål informationen 
samlas in och att den inte kommer att användas i något annat syfte än den här studien. Kalman 
& Lövgren (2012) menar att det är viktigt att vara tydlig med konfidentialitet och nyttjande 
för att skapa förtroende, något jag strävat efter att göra. Deltagarna ska kunna lita på̊ att de 
uppgifter de lämnar inte kommer att användas på fel sätt, något som är avgörande för den 
information respondenterna väljer att dela med sig av. 
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4. Presentation av resultat 
I det här avsnittet går jag igenom resultatet av de intervjuer jag gjorde. Resultatet är uppdelat 
efter de olika kategorierna i KAIMeR-teorin. Mekanismer är inte med i det här avsnittet 
eftersom de inte är empiriskt observerbara. 

4.1 Kontext 

4.1.1 Klientens livsvärld 
När det kommer till att arbeta med barn som upplevt våld är det en faktor som framkommer i 
intervjuerna som framstår som viktigare än alla andra, och det är familjen och dess inställning 
till behandling. I alla intervjuer nämns det att om inte föräldrarna är positivt inställda till att 
barnet ska utredas och sen behandlas så är det svårt. Dels rent juridiskt eftersom socialtjänsten 
måste ha medgivande till behandling, dels för barnens mottaglighet av behandlingen. Om en 
förälder ger sitt samtycke men sedan inte är positiv gentemot barnet är det svårt för barnet att 
tillgodogöra sig insatsen. Om föräldrarna däremot är tillåtande och uppmuntrar barnet att 
bearbeta sina upplevelser är chanserna för en lyckad behandling större. Eftersom det oftast är 
en förälder som förbereder barnen inför samtalet, följer dem till samtalet, kanske väntar där 
under tiden och sedan hämtar dem efteråt är deras påverkan väldigt stor.  

De intervjuade menar att det blir ännu svårare om våldet fortfarande förekommer, eller om 
den våldsutsatta föräldern själv inte bearbetat sina upplevelser. Det är inte ovanligt att 
familjen i ett inledningsskede förnekar att det förekommer våld vilket gör att om det inte finns 
tillräckligt med information för tvångsåtgärder så känner sig handläggarna bakbundna. Enligt 
handläggare har vissa föräldrar svårt att förstå att vad som utspelar sig hos dom klassificeras 
som våld, och hur våld i hemmet påverkar barn. De kan därför ha svårt att acceptera att den 
stora förändringen måste ske hos föräldrarna, innan barnet kan börja bearbeta vad hen varit 
med om. Även barnen kan i ett inledningsskede ha svårt att prata om vad som försiggår 
hemma eftersom de är vana att inte prata om det med någon utanför familjen. Två av de 
intervjuade förklarar det såhär:  

”Oftast tycker ju vi, för att få ett förändringsarbete i familjen, att det är viktigt att ta med föräldrarna 
på resan. Och att det handlar inte om skuld och skam, utan det handlar om att hjälpa till att förändra 
en miljö för barnet. Och försöka se bortom våldet.” 

”Om det pågår för mycket våld så kan man nog inte bearbeta det som hänt. (...) Då är man i akuta 
fasen. Utan då måste man göra någonting annat, man måste göra nåt i hemmet först för att barnet ska 
få en förändring.”  

När vårdnadshavarna accepterat sin egen roll och att barnen ska få ta emot behandling är det 
enligt både handläggare och behandlare bättre om den våldsutsatta föräldern har kommit en 
bit på sin egen bearbetning av vad som hänt för att kunna bemöta barnet i den process som 
oundvikligen startas av en behandling.  

”Vi kan ibland tycka att det absolut bästa vore om den våldsutsatta föräldern hade gått [i behandling] 
först. (...) För barn som går i samtal så blir det väldigt stökigt. Det kan bli jobbigare hemma. (...) Men 
att samtidigt ha en process igång själv också så kan det vara svårt att fixa och orka.” 
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Inte sällan har de här barnen separerade föräldrar. Det gör att faktorer som boende och 
umgänge kan spela en stor roll för både handläggare och behandlare. I flera av intervjuerna 
ges en bild av barn som måste hem till en våldsutövande förälder efter att ha suttit och pratat 
om våldet med en professionell. Även om våldet i sig har upphört kan ett umgänge göra det 
svårt för barnet att bearbeta de tidigare upplevelserna.  

”Jag tänker på en tjej som jag hade, hon var tvingad att ha umgänge (...) så i början så hade hon 
väldigt svårt att prata om det grova våldet hon hade varit med om. Och sen upphörde det och då blev 
det lättare att prata om det. För hon behövde ju inte vara rädd att hon skulle dit.”  

Handläggare och behandlare nämner här att det kan kräva en viss anpassning av dem, till 
exempel att de bara kan träffa barnet varannan vecka när det är hos en icke våldsutövande 
förälder, och att barnet kan agera annorlunda beroende på hos vilken förälder det bor.  

Både handläggare och behandlare nämner att våldsutsatta barn ofta har en skadad anknytning. 
När ett barns anknytningsperson blivit utsatt för våld av en annan familjemedlem skadar det 
hela dynamiken i familjen. Både för att barnen på grund av det ofta söker sig till sin 
anknytningsperson (och i förlängningen till våldet) men också för att anknytningen i sig tar 
skada av att den vuxne inte kunnat skydda sig själv och barnen.  

Förutom den påverkan som familjen har så nämns också att barnets egna egenskaper och 
personlighet har betydelse för behandling. En faktor som underlättar behandlingen är om 
barnen har utvecklade kognitiva färdigheter och har ett språk som gör att barnet kan förmedla 
vad hen tycker och tänker. 

Våldsutsatta barn beskrivs som att de ofta blivit självförsörjande och tar mycket ansvar, både 
för sig själva och för sin omgivning. Flera upplever också att barn som har levt i en våldsam 
miljö kan ha tagit åt sig av det våldet och själva blivit våldsamma gentemot andra – något 
som kan försvåra en behandling. De kan också ha utvecklat strategier för att hantera sin 
hemsituation som kan göra det svårare för handläggare och behandlare att nå dem.  

”Dom här äldre barnen... dels så tänker jag att dom har levt i det så himla länge att det har 
normaliserats, dom har hittat sina egna strategier, och jag tänker att dom blir lite rädd och tänker 
’Vad händer om vi petar i det här?’” 

Om inte föräldrarna kan vara den stöttande omgivning som barnet behöver kan 
förhoppningsvis andra kliva in. I intervjuerna nämns personal på skolan, syskon samt andra 
nära släktingar som kan utgöra en backup om föräldrarna inte kan ta den rollen.  

Skola eller förskola är en stor del av barnens liv, och det är inte sällan där som det först 
uppmärksammas att det inte står rätt till i familjen. Men även under tiden barn blir utredda 
eller går på behandling så är skola och förskola viktiga för barnen. Det som händer dem där 
kommer ofta upp i samtalen, och om det tar för mycket energi från barnet upplever 
behandlare att det är svårt att behandla våldet som ju är orsaken till att barnet är hos dom. För 
även om det är våldet som de ska koncentrera sig på så upplever behandlarna det som 
betydelsefullt att även beröra andra ämnen i samtalen.  

”Men nog kommer det upp hur barnet har det i skolan och hur barnet har det med kompisar, om man 
är utanför eller om man är med. Och nog händer det att vi pratar om sånt, det är ju viktigt för 
barnet.” 
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4.1.2 Biståndskontext 
När det gäller biståndskontext är det en faktor som lyfts fram i alla intervjuer, och det är 
frågan om resurser. Dels den egna verksamhetens resurser och de begränsningar som finns i 
och med att pengar, tid och rum inte är oändliga, dels andra verksamheters resurser. 

Flera av de intervjuade handläggarna nämner hur bra det är att socialtjänsten numera ska 
utreda alla orosanmälningar som innehåller misstanke om våld. Om de sedan ska polisanmäla 
våldet eller inte är ytterligare en aspekt, och där görs enligt en handläggare en bedömning från 
fall till fall.  

”Mitt fokus blir ju mer på lever NN i en miljö där det finns risk för våld? (...) Vi kan ju anmäla till 
polisen men det är ingen skyldighet vi har. Utan det ska ju beaktas och ta i vågskålen, för- och 
nackdelar utifrån barnperspektivet.” 

Alla behandlarna nämner att det utifrån trygghetsaspekten är viktigt att möta barnen på 
samma fysiska plats vid varje tillfälle. Barnen måste känna sig trygga under samtalet för att 
kunna känna att de får ”lämna våldet” efter sig och inte ta med det hem. Säkerhet för både 
barn och behandlare nämns också som en aspekt här, och att det till exempel är svårt att få till 
en rofylld miljö ifall en behandlare skulle möta ett barn på barnets skola eller i hemmet. 

”Vi träffas alltid här. (...) Jag tycker att det är ett bekymmer vi har. Det är att vi har ett samtalsrum 
där det egentligen ska vara väldigt tryggt, säkert... Det ska se ut på samma sätt, det ska vara 
förutsägbart. (...) För en del blir det jobbigt att byta rum.” 

Behandlarna jobbar också mycket med sådant som skalor, dockor och andra material, och då 
nämns tillgången till materialet som en viktig faktor för att hålla till i en anpassad lokal. 

4.2 Aktörer 

4.2.1 Primära biståndsaktörer 
Behandlingen för barnen utgår alltid ifrån handläggarna på socialtjänsten. Ibland kan en 
orosanmälan komma in från öppenvården, men även från andra aktörer såsom skola/förskola, 
hälso- och sjukvård och polisen. De handläggare jag intervjuat nämner att de har både 
formella och mer informella kontakter med andra aktörer. Till formella hör till exempel 
orosanmälan, konsultationsdokument och remisser, och till de informella rådgivande samtal 
och anonyma samråd med t.ex. polisen. 

Kommunikationen mellan behandlare och handläggare beskrivs i huvudsakligen i positiva 
termer, det upplevs som lätt att ta kontakt och att rådgöra med den andra gruppen. Både 
handläggare och behandlare beskriver varandra som viktiga för att barnet ska få den 
behandling de har rätt till. Det förekommer både formell och informell kontakt, och 
rolluppdelningen däremellan framställs som tydlig.  

”Men sen pratar vi ju ganska mycket med CFK också, jag har ganska mycket och tät kontakt med 
dom, jag kan ringa till dom och få lite handledning.”  

”Socialtjänsten är oerhört viktig för att det ska bli en bra kombination. Sen händer det ofta att vi 
tänker att det här är ju en väldigt kort insats. Det här barnet behöver mer. Och vad kan behövas? Att 
man kan ha en dialog om vad som blir bäst.” 
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Den formella kontakten består dels av orosanmälningar från behandlare till handläggare, dels 
av remisser/”uppdrag till utförare” åt andra hållet. Behandlarna har även möjlighet att läsa 
beslutsunderlaget (det som tidigare hette utredning) som handläggarna sammanställt, men där 
fanns delade meningar hos behandlarna om de ansåg det relevant eller inte. En uttryckte det 
som att hen istället för att utgå ifrån utredningen vill utgå ifrån var barnet befinner sig vid 
samtalstillfället, en annan vill alltid läsa beslutsunderlaget för att bilda sig en uppfattning om 
vad barnet varit med om. Men de är överens om att det är bra att de får ett uppdrag, även om 
uppfattningen om hur specifika målen ska vara varierar. Och alla tre träffar först föräldern för 
att få en bild av vad barnet varit med om och få veta viktiga händelser i barnets liv. 

”Vi vill inte ha beställningar (...) och då hänvisar vi nog lite grann till Trappantänket, att det är 
barnets samtal.”  

”Alltså jag styr ju behandlingen helt själv. Jag får ju målen, som jag ska jobba med, men jag styr ju 
helt och hållet själv hur jag jobbar.” 

Det framkommer också att behandlarna tycker det är handläggarnas roll att ha den 
huvudsakliga kontakten med familjen (förutom under behandlingssamtal), skolan och 
eventuellt andra aktörer. Behandlarna kan ha kontakt med andra aktörer under 
behandlingstiden, men vill ofta renodla för att kunna koncentrera sig på barnet och dess 
behandling.  

Det är handläggarnas uppgift att se till så att barnet är skyddat, att göra en ordentlig utredning 
så att de insatser som beviljas verkligen kommer in i rätt fas i familjens process, och det är 
sen behandlarnas uppgift att uppfylla de mål som ställs och ge barnen den behandling de 
behöver.  

”Utredning är så viktigt, att man verkligen har tagit reda på, är det här det bästa för det här barnet 
just nu? (...) Så man ser till att vi kommer in i rätt läge.” 

Behandlarna beskriver att de sällan är delaktiga i utredningsprocessen, men att det 
förekommer. Utifrån att de ofta har mer kontakt med barnet och under en längre tid, upplever 
en av behandlarna att det i slutändan skulle gynna barnet om handläggarna lyssnade mer på 
dem.  

”Jamen jag kan ju bara förmedla om jag känner att det här barnet fortfarande är ganska rädd eller 
inte mår så bra. Så kan jag ju föra fram det. Och mina tankar kring det. Och om de inte vill lyssna så 
kan jag inte göra så mycket åt det. Och det kan kännas lite frustrerande ibland.”  

Sen uttrycker även behandlarna att de är medvetna om att socialtjänsten är begränsade i hur 
mycket de kan göra på grund av att de har lagar och förordningar att följa. Även om 
behandlarna kan se ett behov av andra insatser, till exempel kontaktfamilj eller familjehem är 
det alltid upp till handläggarna att föreslå andra insatser till familjen.  

4.2.2 Andra biståndsaktörer 
Både handläggare och behandlare tar upp kontakter med andra aktörer som viktiga för sitt 
arbete. Handläggare poängterar till exempel att det är viktigt att kunna ”växeldra” med till 
exempel öppenvård och skola när olika insatser fungerar under olika perioder i barnets liv. 
Handläggare poängterade också att det är viktigt att vara öppen gentemot barnen med vilken 
information de fått från andra aktörer och varför de har den informationen.  
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Både handläggare och behandlare ger också uttryck för att skolor/förskolor är en viktig del i 
deras arbete med barnen. Dels för att skolan är en neutral plats där barnen spenderar mycket 
tid och på grund av det ofta känner sig bekväma där och kan uttrycka saker de inte kan när de 
besöker socialtjänsten/öppenvården, dels för att det som händer på skolan ofta upptar en stor 
del av barnens tillvaro och att det händer att det är något de vill prata om under samtalen. 

”Nog kommer det upp hur barnet har det i skolan och hur barnet har det med kompisar. Om man är 
utanför eller om man är med. Och nog händer det att vi pratar om sånt, det är ju viktigt för barnet.” 

En tydlig ansvarsfördelning och bra kommunikation mellan aktörerna är faktorer som nämns 
som viktiga för att barnen ska få den hjälp de behöver. 

Det som uttrycks som försvårande med samarbetet med skolor och hälso- och sjukvård är dels 
att sekretessen kan försvåra samarbetet, dels att de har en annan struktur och har begränsade 
resurser att förhålla sig till som kan påverka de insatser som kan ges. Å andra sidan uttrycker 
en av handläggarna att socialtjänsten säkert upplevs som långsamma och tillknäppta utifrån 
utredningstid, arbetsbelastning och sekretess.  

Här nämner också flera av de intervjuade svårigheten med vilken bild andra har av 
socialtjänsten. Att det finns en respekt, nästan rädsla, för socialtjänsten och den 
myndighetsutövning som socialtjänsten gör.  

”Och så får man höra sen att nu är NN och föräldrarna i en process och utreds, då blir man så här 
’åh, då kanske vi ska ligga lite lågt’ och så backar man från barnet. När vi hellre känner att är en 
familj i en sån här process så är det ganska energikrävande. Då tycker ju vi att det kanske är ännu 
viktigare att lärarna som är viktiga är extra noggranna med att boosta eller se NN under tiden.” 

En handläggare tycker att fler borde poängtera att socialtjänsten i grund och botten vill hjälpa 
familjer, samt att det borde nämnas vilket stort nätverk av olika hjälpinsatser som 
socialtjänsten kan ha tillgång till. Men det kan också hända att andra aktörer upplever att de 
hamnar i skymundan efter att ha gjort en orosanmälan eftersom de på grund av sekretessen 
bara får veta om utredning inletts eller inte, inget mer om hur själva processen ser ut. Vissa av 
handläggarna upplever också en frustration från andra aktörer eftersom de tror att familjen 
inte får någon hjälp, medan det i själva verket handlar om att familjen tackat nej till insatser. 

”En del blir ju otroligt engagerade. (...) Dom är på luren hela tiden. ’Gör nånting!’ Och man tänker 
att ‘vi gör så mycket vi kan’.” 

Avslutningsvis när det gäller andra aktörer är att både handläggare och behandlare är tydliga 
med att de tycker det är viktigt att informera barnen om vilka andra aktörer som finns och hur 
de kan hjälpa barnet om liknande situationer uppstår igen. Handläggare upplever sig som 
”spindeln i nätet” och ser det som en del av sitt uppdrag att upplysa barnen om var hjälpen 
finns. 

4.3 Insatser 
Insatser delas in i tre olika kategorier: socialarbetarinsatser, klienternas insatser och andras 
insatser. I intervjuerna framkommer att behandlare och handläggare har olika syn och jag har 
därför valt att beskriva intervjuerna med behandlarna och handläggarna var för sig. 
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4.3.1 Socialarbetarinsatser 

4.3.1.1 Handläggare 
I första skedet är handläggarnas fokus på skyddsaspekten av barnet. Först när barnets tillvaro 
är tryggat utifrån barnperspektivet kan nästa steg påbörjas. De metoder och arbetssätt som 
handläggarna nämner är främst Socialstyrelsens arbetssätt Barns behov i centrum (BBIC) som 
ger ett manualbaserat arbetssätt för utredningarna. De är överlag nöjda med BBIC som metod, 
även om en säger att metoden aldrig används till punkt och pricka och en annan att BBIC är 
bra för att de då kan börja brett och sen smalna in eftersom behoven blir tydligare. En 
handläggare menar att våld borde vara en egen rubrik istället för att vara en del av sociala 
relationer.  

”Jag kan tycka att våld ska vara en egen del för det påverkar som allt. (...) Nu får man ju själv vara 
duktig på att fråga upp ’Hur påverkar det din hälsa? Hur blir det i skolan när det har varit bråk 
hemma?’ och sådär. För annars tycker jag nästan att det glöms litegrann. Man måste komma ihåg 
det.” 

Alla handläggare poängterar att de försöker träffa alla barn de utreder, även om det ibland är 
svårt på grund av ålder och samtycke från föräldrar. Alla säger också att de är tydliga med 
barnet om varför de är där, vad våld är och att våld inte är okej. Flera tar upp att det är bra att 
utgå ifrån Barnkonventionen, men att göra det på barnets nivå. Handläggarna har barnsamtal 
enligt Norrköpingsmodellen, som går ut på att ha ett öppet förhållningssätt till barnen och låta 
barnen styra samtalet, och en nämner särskilt hur rättssäkert det känns att samtalen spelas in, 
samtidigt som handläggaren kan koncentrera sig på barnet utan att behöva anteckna. En annan 
poängterar att de inte vill pressa barnen, men samtidigt få ut så mycket information som 
möjligt, och där är Norrköpingsmodellen ett bra verktyg. Ingen av handläggarna tycker det är 
bra att ha med föräldrarna under samtalet utan vill vara ensam med barnet. De menar att 
barnet inte kan prata lika fritt om en förälder sitter med och lyssnar.  

Ett annat verktyg som handläggarna nämner är FREDA, ett antal kortfrågor som används i 
första mötet med en klient när det misstänks att våld finns med i bilden (Socialstyrelsen, 
2014). 

Att mycket av deras jobb är manualstyrt upplever handläggare som rättssäkert, men samtidigt 
är det nödvändigt att de kan göra en egen bedömning och anpassa materialet efter situationen. 
En handläggare poängterar att det är viktigt att handläggarna känner sig bekväma med de 
arbetsmetoder de använder, annars kan det kännas konstlat och tillgjort. Hen poängterar 
samtidigt att det är svårt att följa en metod till 100 procent eftersom klienterna är så pass 
olika. Överlag tycker handläggarna att det kan vara skönt att ha något att stötta sig mot i mötet 
med klienterna. Det gör att handläggarna upplevs mer neutrala och kan vara obekväma utan 
att det känns personligt. Till exempel nämns chefer, socialnämnden och manualer som sådant 
som det går att hänvisa till.  

”När man säger att det är standard, då köper som alla det. (...) Så det tycker jag är bra.” 

”Vi är väldigt tydliga med att ’jag kan ju inte ta några egna beslut’, jag tar inte ens beslut om 
utredningarna, det gör alltid min chef. Och handlar det om större grejer så är det ju nämnden.” 

I utredningsfasen vill handläggarna helst träffa barnen ensamma. En handläggare poängterar 
att barnet är viktigt i utredningen, även om det är så litet att det inte kan prata själv. Men även 
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små barn beskrivs som duktiga på att berätta vad de varit med om. Samtalen går till stor del ut 
på att barnen ska få styra samtalet och berätta vad de varit med om. Handläggarnas roll blir att 
följa med i samtalet och fråga upp så att det är tydligt hur uttalanden ska tolkas. En 
handläggare poängterar också att i samtal med barn är det viktigt att vara professionell men 
ändå personlig. Men inte så personlig att egna reaktioner lyser igenom. När barn öppnar sig 
och berättar om känsliga saker så måste handläggarna låta barnen göra det utan att lägga in 
värderingar. 

”Oavsett vad det gäller, när det gäller att samtala med barn, så försöker jag neutralisera. Handlar det 
om nånting med våld eller sexuellt eller vad det än handlar om så försöker jag prata om det och visa 
på att det är okej att prata. (...) Och inte heller ändra tonläge eller sådär utan vara ganska konkret.” 

Efter utredningen är klar finns det ett antal insatser som handläggarna kan föreslå. När det 
handlar om våld inom familjen verkar det vanligaste vara barnsamtal och familjebehandling. 
Andra insatser som nämns är familjehemsplacering, kontaktfamilj och kontaktperson. 
Ytterligare en insats som tas upp är det som kallas säkerhetskontakt, den ska pågå under tiden 
den våldsutövande föräldern går på behandling.  

4.3.1.2. Behandlare 
Före ett barn kommer på behandling på Skellefteå kommuns öppenvård Familjegården eller 
Centrum för Kvinnofrid (CFK) vill behandlarna träffa en eller båda föräldrarna för att kunna 
bilda sig en uppfattning om barnet och vilka behov det har av att prata. De utgår sedan ifrån 
det samtalet, men låter ändå till viss del barnen styra den behandling som ges. Ingen av 
behandlarna utgår ifrån en specifik behandlingsmetod utan beskriver att de plockar ihop 
metoder och arbetssätt som fungerar för dem. En behandlare menar att det är svårt att följa en 
strikt mall eftersom barn har varit med om så olika saker, och har dessutom olika upplevelser 
av vad de varit med om. En behandlare beskriver det som att hen utgår ifrån ett grundtänk om 
hur man jobbar med barn, men kan frångå det om det behövs. En annan beskriver det som 
”beprövad erfarenhet och lite hopplock”.  

”Jag tycker om att känna mig för. Vart är barnet? Vad har barnet för behov? Vad kommer fram? 
Litegrann att inte vara för manualstyrd. Utan att det ska finnas utrymme för att ta upp det som barnen 
signalerar.” 

Behandlarna är utbildade inom Trappan (se kapitel 1.3.1), men har valt att inte uteslutande 
jobba med det. Främst för att barnen då måste kunna garanteras trygghet från våldet, något 
väldigt få kan göra eftersom de allra flesta barn har umgänge med den våldsutövande 
föräldern. De upplever också att Trappanmetoden är för fyrkantig och svår att anpassa utifrån 
barnen.  

”Men sen har vi ju lagt till väldigt mycket eget, utifrån erfarenhet. (...) Vi kan fortfarande gå med 
barnen i sandlådan och jobba med en händelse sådär, men vi gör inte rekonstruktioner på samma sätt 
utan det blir på ett lite ytligare plan. Så att man känner att man inte försätter barnen i djupare kris, 
och så ska dom ändå vidare hem.” 

Barnen kan i hög grad själva styra sin behandling – medvetet eller omedvetet – men varje 
session följer trots det en viss struktur. Varje besök ska ha en trevlig inramning med en tydlig 
början och ett tydligt slut. Behandlarna menar också att många barn de möter tycker att det är 
kul att komma till dem. Men då anpassar de också insatserna efter varje barn så att alla ska 
orka komma dit och ska kunna ta åt sig av den behandling de har rätt till.  Alla behandlarna 
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nämner att det är viktigt att få bra kontakt med barnen och att barnen ska få en positiv bild av 
behandlingen, något som görs genom att behandlare och barn lär känna varandra och har en 
trevlig stund som till exempel kan innehålla fika, spel och att läsa sagor. Det handlar om att 
skapa en relation med barnen för att barnet på så sätt ska kunna känna sig trygga och kunna 
berätta om vad de varit med om. Och varje gång avslutas behandlingen med något trevligt, för 
att barnet ska få gå hem med en positiv känsla. 

”Det första som är det absolut viktigaste, det är att få en bra allians med barnet. Och att barnet ska 
bli tryggt med mig.” 

Precis som handläggarna så poängterar behandlarna också att de tycker det är viktigt med en 
rak kommunikation med barnen, att vara tydliga med vad våld är och att det inte är okej. De 
informerar om vad våld är och vad barn har rätt till. De pratar också mycket om känslor, om 
hur våld, rädsla och andra känslor hör ihop och om hur rädsla kan sätta sig i kroppen.  

”Vi ritar av deras kropp och sen händelser, hur känns det i kroppen, vars sitter rädslan. (...) Vi går 
igenom det barnen kan sätta ord på. Rädsla, ilska, glädje, ledsenhet. Vars sitter det i kroppen? Sen 
har jag använt den bilden väldigt mycket när det har kommit fram händelser.” 

Eftersom orsaken till att barnen går på behandling är tungt, blir ofta samtalen väldigt 
slitsamma. När behandlarna ska prata om de våldsamma händelserna som barnet varit med 
om används olika sorter av externalisering för att göra det lättare för barnen. Det kan vara 
genom att barnet får visa med små dockor, med teckningar eller genom olika sorters lekar. 

”Det kan vara jättesvårt att prata om dom här sakerna själv, och då använder man små dockor. (...) 
Och så får dom externalisera, så att det blir inte lika hotfullt om de får bygga på bordet.” 

En behandlare poängterar att den bästa behandlingen kanske inte alltid är att gå in på djupet i 
barnets upplevelser, utan mer möta barnet där de befinner sig och hjälpa dem hantera 
vardagen. Behandlarna pratar också om hur viktigt det är att stärka barnets självkänsla. 

Oftast är det den våldsutsatta föräldern som kommer med barnet till lokalen, och därför blir 
det naturligt att behandlarna har mer kontakt med den föräldern. Men de har oftast kontakt 
med båda föräldrarna, för att på så sätt göra hela familjen delaktig i processen som barnet går 
igenom. Däremot vill ingen av behandlarna att föräldrarna ska delta i själva samtalet. Även 
om de kan berätta vad som sagts i samtalet kollar de alltid med barnet att det är okej. En 
behandlare betonar att ingen får rapporter om allt som sägs i rummet även om de kan föra 
vidare vissa delar. 

”Det kan vara massor med hänsyn som du måste ta till din förälder om föräldern är med. Vad får jag 
säga? Vad är okej att säga? Vad är inte okej att säga?” 

”Barnet ska kunna prata om det [som hänt] utan att ta hänsyn till att någon annan sitter där. (...) Jag 
tänker att det är så viktigt att barnet får sin egen samtalstid.” 

Behandlarna nämner flera saker som kan vara utmanande när det handlar om att bemöta barn 
som upplevt våld. Dels måste de kunna pejla in barnets nivå utifrån ålder och mognad, dels 
kräver det hög närvaro i stunden att jobba med barn.  

”Det gäller att pricka in rätt nivå så jag inte gör det för barnsligt, men att jag inte prickar in för högt 
så inte de får vara barn. Och det bästa är ju om man lyckas hitta barnet utan att göra det barnsligt.” 



 29 

Något annat som nämns som problematiskt är att barnen ofta har hög tilltro till de vuxna 
professionella de möter och tror att de ska kunna se till så att våldet upphör, något som kan 
upplevas som jobbigt av behandlarna.  

”Om vi anar att det kanske förekommer mer våld. Och så kan inte vi göra nånting åt det. Men vi gör 
inte så att våldet försvinner. (...) Så att man kan nästan tänka att det blir ett svek mot det här barnet.” 

En sådan gång upplever behandlarna att de förutom att prata om våldet som varit, kan ge 
barnen strategier att ta till om det händer igen, kanske kontaktuppgifter till vem man kan ringa 
och även information om vad som är okej och inte. 

Det finns också tillfällen när behandlarna upplever att den insats de kan ge barnen inte räcker 
till, eller kanske inte är rätt just då. De försöker då antingen bromsa, så att barnet inte ska 
behöva gå igenom något det inte kan hantera, eller så bollar de tillbaka frågan till handläggare 
som får göra en ny bedömning av behoven. En behandlare poängterar särskilt att om annat än 
våldet tar allt fokus från samtalet är det någon annan som ska hjälpa barnet eftersom det är 
våldet som är deras spetskompetens, annan problematik är upp till andra att hantera. En 
behandlare menar också att det är bättre att avsluta när det känns som att barnet är färdigt än 
att barnet går för länge så att det börjar kännas tråkigt att ta emot behandling.  

”Jag tror att det ibland är viktigt att (...) vi slutar när det känns bra så vi inte drar ut på det så det blir 
jättelångtråkigt och jobbigt att gå hit. Utan då är det bättre att man kommer en ny gång om det 
kommer nya händelser.” 

4.3.2 Klientinsatser 
Enligt KAIMeR-teorin så är även klienternas egna insatser viktiga för att det ska kunna bli ett 
resultat. En faktor som uttrycks väldigt tydligt, speciellt av handläggarna, är hur viktigt det är 
med frivillighet inom socialt arbete. För även om det finns tvångsåtgärder som handläggarna 
kan ta till, så märker de att det är svårt att få ett lyckat resultat av en behandling om det inte 
finns frivillighet hos klienten. Precis som när det gäller kontext så är familjen, främst 
föräldrarna, väldigt viktiga för att ett barn ska kunna ta emot insatser. Dels juridiskt, men även 
rent motivationsmässigt. Om en eller båda föräldrar är negativt inställda till den behandling 
som barnet får gör det att barnet känner sig illojalt mot sin familj och inte kan ta åt sig av 
behandlingen som erbjuds. 

”Jag har ett alldeles nyligt exempel här där barnet har umgänge med den våldsutövande föräldern 
som förnekar, som vill förhindra att barnet säger nånting här. Barnet ville gå och båda föräldrarna sa 
först ja men sen blev det nej. Det blir för svårt, det funkar inte.” 

Men barnet i sig måste också vilja, för ett lyckat resultat.  

”Att tvinga ett barn att prata om våld, det är bara kränkande om dom inte känner att de vill. Men 
däremot erbjuder jag.” 

Både behandlare och handläggare poängterar för är att de får bäst respons när barnen känner 
sig lyssnade på och respekterade. Samtalet måste gå i barnets takt och en behandlare beskriver 
det som att hen kan ”glänta på dörren, men barnet behöver inte gå in om barnet inte vill”. 
Barnen kan också säga ifrån och avbryta samtalet, om det är något hen absolut inte vill prata 
om. Och om behandlarna märker att barnet tycker det är för jobbigt så menar de också att de 
försöker avstyra och prata om något annat. 
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4.3.3 Andras insatser 
Det är i första hand handläggarna som har kontakt med andra aktörer. De förmedlar både en 
positiv och negativ bild av andras insatser. En handläggare poängterar att det är viktigt att lita 
på andras insatser och att de gör vad de ska. Där vill handläggaren inte störa andras insatser 
utan låter de få jobba ifred. En annan framhåller att det är viktigt med en tydlig 
ansvarsfördelning mellan aktörerna så att barnen får de bästa förutsättningarna att bearbeta 
vad de varit med om. Ibland kan det behövas flera insatser, men handläggare menar då att 
barn inte ska behöva gå på behandling på flera ställen samtidigt utan att det oftast är bättre 
med en insats i taget. 

Handläggare upplever att den öppenvård de hänvisar klienter till mest jobbar självständigt. 
När handläggare har gett behandlare uppdrag så förlitar de sig på att behandlarna uppfyller 
målen och gör vad de ska. En menar att de kan påverka mest om det blir något bekymmer 
under tiden behandlingen pågår, annars är behandlarna helt självgående.  

”Vissa har man ju kontakt med ganska ofta, men vissa behöver man inte ha det. (...) Så jag skulle säga 
att det är väldigt, väldigt varierat. Men där det händer mycket, det är mycket frågor och funderingar, 
och speciellt om man tillsätter insatser under utredningstiden. Då blir det ju oftast mer kontakt.” 

Barn finns i många olika sammanhang, och för många barn och ungdomar är skola och 
förskola den viktigaste professionella aktör de har att göra med. En handläggare menar att det 
är bra om man får ”lämna över” ansvaret till skolan när behandlingen inom socialtjänsten är 
klar, eftersom skolan oftast finns kvar i barnet liv mycket längre. En handläggare menar också 
att hen försöker involvera skolan så mycket som möjligt i utredningarna så att de ska känna 
sig delaktiga och beredda att hjälpa till med det som behövs.  

Förutom skolan är det sjukvården och dess insatser som nämns i intervjuerna. Det upplevs 
som svårare att samarbeta med sjukvården, främst för att de inte är lika involverade i barnen 
och att de sällan har samma syn på barnens behov som socialtjänst och skola har.  

”Sjukvården, dom har ju sina riktlinjer och sitt tänk. (...) Jag tänker att vi kan ju se på saker på lite 
olika sätt. Där tycker jag att skola och socialtjänsten har lite mer samsyn. Medan sjukvården kan ju 
bli lite väl enformiga.” 

4.4 Resultat 
Det kan vara svårt att veta vad som är resultatet av en utredning eller behandling och vad som 
är resultatet av barnens egna ansträngningar och livssituation. Vad hade kunnat hända om 
barnet inte tagit emot behandling? Hade hemsituationen förändrats ändå? Hade föräldrarna 
själva gjort ansträngningar för att barnen skulle få prata om vad de varit med om? 

Många gånger är en behandling för våldsutsatta barn en del i en större process som kan 
innehålla separation mellan föräldrar, flytt och andra stora förändringar i livet. Samtidigt går 
det inte att utesluta att den behandling barnen erbjuds har en viktig del för deras framtida 
mående. 

I KAIMeR-teorin delas resultat in i två kategorier: utfall och effekter, och jag har dessutom 
valt att lägga till en tredje, nämligen de effekter handläggare och behandlare själva upplever 
efter en avslutad behandling. 
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4.4.1 Utfall 
De utfall som handläggare och behandlare märker hos sina unga klienter efter en lyckad 
behandling är till exempel att barnen har fått lära sig om sina grundläggande rättigheter, fått 
förståelse för vad de själva upplevt samt fått strategier att ta till om något liknande händer 
igen. Barnen har fått prata om vad de varit med om, fått sätta ord på vad de upplevt, känt sig 
lyssnade på och fått bearbeta sina upplevelser. De har dessutom insett att de inte är ensamma 
om att ha upplevt våld i familjen. 

Flera av de intervjuade nämner att en behandling kan vara lyckad trots att vissa problem kan 
kvarstå, till exempel kanske barnet fortfarande har umgänge med den våldsutövande föräldern 
eller föräldrarna inte är separerade och det inte är helt klarlagt att allt våld upphört. Men om 
barnet upplever att hen fått bearbeta sina tidigare upplevelser kan en behandling vara lyckat 
trots det.  

”Jomen jag tänker att ’blev det här ett bra jobb?’ (...) Och det behöver inte betyda att barnet inte har 
konflikter eller det behöver inte ens betyda att det är helt löst med all problematik, för problematiken 
kan ju kvarstår. För vi jobbar ju egentligen inte så mycket med problematiken utan vi jobbar med 
barnets upplevelser.” 

De tre behandlarna jobbar mycket med skalor och att barnen ska skatta sitt eget mående och 
sin upplevde trygghet, och upplever en behandling som lyckad när barnet skattar sig själv 
högre och högre. En av behandlarna jobbar också tydligt utifrån att målen från socialtjänsten 
ska vara uppfyllda. 

En av handläggarna nämner också att en behandling måste anses lyckad när familjens 
förväntningar är uppfyllda, även om socialtjänsten kanske anser att familjen har mer att jobba 
med. 

4.4.2 Effekter 
Effekter av en behandling kan delas in i tre nivåer: ytaspekter, processaspekter och 
djupaspekter. Ytaspekter är sådant som kommer tidigt i en behandling och är ganska lätta att 
upptäcka även för en utomstående. Där nämns till exempel saker som att hemsituationen för 
barnen har blivit tryggare, att föräldrarna är engagerade och tar ansvar för att familjen ska 
fungera och nätverket har blivit medvetandegjort om våldet och kan hjälpa till att upprätthålla 
de positiva förändringar som familjen genomgått. För barnens del kan det även handla om 
saker som att de känner sig tryggare i skolan och vet vem de kan prata med om våldsamma 
situationer händer igen. 

Processaspekter är saker som har med själva behandlingsprocessen att göra och kan även de 
märkas av andra. Det kan till exempel handla om att barnet har fått strategier för att möta sina 
rädslor och sin oro samt att barnet vet hur hen ska reagera när det till exempel handlar om att 
träffa våldsutövaren eller i andra situationer som tidigare varit svåra att hantera.  

Alla nämner hur viktigt det är att barnen känner att de blir lyssnade på och att vad de säger tas 
på allvar. Barnet ska gå hem och ha en positiv känsla över att någon lyssnar på dem. De ska 
också kunna känna att de inte längre behöver bära på sina upplevelser själv utan att de har fått 
föra över det på någon annan och sen gått vidare. 
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”När barnet går från samtalet så ska det ändå bära på en bra känsla, inte en jobbig känsla.” 

”Det finns en symbolisk vikt i det. Att det man pratar om stannar här, och i bästa fall kan de lämna av 
sig saker här. Och inte bära med dom hem.” 

Den tredje nivån är de djupa aspekterna som egentligen bara är uppenbara för barnen själva, 
men genom utvärderingar och samtal har ändå de jag intervjuat fått en del exempel på hur 
barnen upplever behandlingarna. En aspekt som alla nämner är att barnen känner sig trygga 
och vet att de inte är ensamma om sina upplevelser längre. Många har länge burit på känslor 
av skuld och skam, något som minskat efter en lyckad behandling.  

”Det kommer aldrig kännas som att det aldrig har hänt, det dom har sett eller det dom har varit med 
om. Men det känns bra om man ändå kan ta bort skam och skuld och ansvar och allt det där. I 
tillräckligt god utsträckning.” 

Behandlare upplever också att barnen lärt sig resonera och reflektera kring det som hänt och 
har lärt sig förstå att de får säga stopp, att de bestämmer över sin egen kropp och att de får 
säga ifrån om vuxna gör saker som inte är okej. Flera nämner också att många barn slutar ta 
lika mycket ansvar utan får vara mer barn igen. I riktigt lyckade fall har behandlare märkt att 
barnen fått en anknytningsperson i sina föräldrar igen, något som lätt går förlorat när det 
förekommer våld i hemmet. Men det kräver egentligen jobb med hela familjen, inte bara med 
barnen.  

4.4.3 Upplevda effekter av behandlare och handläggare 
I flera av intervjuerna framkommer att handläggare och behandlare har en ganska godtycklig 
och personbunden upplevelse av vad de anser vara ett lyckat resultat. För handläggarnas del 
vill de gärna känna att de insatser som sätts in gjort en positiv förändring, samt att samarbetet 
mellan dem, familjen och andra inblandade aktörer har fungerat bra.  

Flera handläggare nämner att de mål som är uppsatta ska vara uppfyllda, och bästa sättet att ta 
reda på om det är så är att prata både med behandlare och familjen för att få en så heltäckande 
bild som möjligt. En handläggare nämner också att det kan kännas som ett misslyckande om 
familjen återkommer inom en kort tid, till exempel genom en ny orosanmälan, och att om de 
inte hör något mer så måste det anses som ett lyckat resultat. 

”Dom brukar komma tillbaka ganska snabbt om det inte har blivit en förändring. Och där kan man ju 
känna ett misslyckade. När dom kommer tillbaka efter... tre veckor. För det brukar jag tänka, 
återkommer dom inte, då måste jag ju anta att det går bra.” 

Behandlarna, å sin sida, nämner att en behandling upplevs som lyckad om de känner att de 
kunnat få kontakt med barnet och kunnat prata om saker som våld, rädsla, trygghet och 
säkerhet. Alla nämner också att det är viktigt att känna att de får respons från barnet och att de 
upplever att en behandling är lyckad när barnet kan uttrycka att behandlingen har gjort 
skillnad och att det som de har pratat om på samtalen har känts meningsfullt.  

”Jag tycker man får ganska omedelbar respons på [resultatet] med barn. Att det faktiskt har varit till 
nytta och till hjälp. Och det är väl en lyckad insats kan jag tycka.” 
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5. Analys 

I min analys försöker jag visa på vilket sätt handläggarnas och behandlarnas insatser har 
genererat mekanismer som kan ha samband med resultaten. Jag kommer också att ta upp 
kontextmekanismer som kan påverka, både underlättande och försvårande. 

Som jag nämner i kapitel 4.4 så kan det vara svårt att veta vad som beror på socialarbetarens 
insats och vad som beror på barnen eller familjerna själva, eller bara på att tid har passerat.  

Eftersom jag varken har intervjuat barnen personligen eller följt deras resultat över tid utan 
bara gjort ett kort nedslag i socialarbetarnas uppfattning om barnens resultat, blir uppgiften 
ännu svårare. Hur kan jag då veta säkert vad som är en biståndsmekanism som genererats av 
handläggarnas och behandlarnas insatser? Svaret är att det vet jag inte, men utifrån mitt 
material kan jag ändå göra antaganden om den del av isberget som döljer sig under ytan. 

5.1 Trygghet och tillit 

Alla som jag har intervjuat nämner på något sätt hur viktigt det är att barnen känner sig trygga 
under handläggning och behandling. Dels att barnen känner sig trygga med den professionella 
person de möter, men även att de känner sig trygga med att informationen de delar med sig av 
inte kommer att hanteras på fel sätt. Det här präglar hela processen, från första mötet med en 
handläggare och under hela behandlingen.  

Barn som växer upp i familjer där våld förekommer får ofta vad Bowlby (2010) kallar en 
otrygg ambivalent/motspänstig anknytning eftersom de inte kan vara säkra på att 
anknytningspersonerna finns tillgängliga och svarar upp på barnets behov. Det här leder till 
att barnen blir rädda för att utforska världen och kan ha svårt att lita på andra människor.  

Efter att ha analyserat intervjuerna är det ett huvudsakligt mål jag kan se med all 
handläggning och behandling, och det handlar om att reparera en skadad anknytning genom 
att ge barnet en trygghet i att våga skapa en frisk anknytning med någon vuxen. I ett första 
skede kan det vara med en socialarbetare, men den tryggheten ska sedan flyttas från den 
professionella till en ny anknytningsperson, antingen en biologisk förälder, en 
familjehemsförälder eller liknande. Det måste därför vara det första steget en socialarbetare 
försöker ta, nämligen att få barnen att lita på dem för att påbörja en anknytningsprocess.  

I ett inledningsskede av behandlingen kan jag utröna ett visst rollöverskridande. Blom och 
Morén (2011b) beskriver det här som att socialarbetarna kan flytta sig mellan 
myndighetsrollen, professionsrollen och ”rollen som egen individ”, utan att för den skull 
överskrida gränsen för vad som är professionellt. Genom att göra saker som att spela spel, 
fika och leka med barnen suddas gränsen för professionen och den egna individen ut, något 
som för ett barn kan underlätta ett kontaktskapande. Istället för att träffa en sträng 
myndighetsperson får de träffa någon som de får ha trevligt tillsammans med och därigenom 
får lättare att ty sig till. De får också träffa en vuxen som lyssnar på dem, som tar dem på 
allvar och som är intresserade av vad de har att säga. Men även barnen får växla mellan olika 
roller, till exempel rollen som våldsutsatt och rollen som ett glatt barn som vill leka och fika.  
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I ett senare skede ser jag en gensvarsmekanism. Blom och Morén (2011b) menar att inga 
insatser kommer oförmedlade utan att förändringarna uppstår i en medskapandeprocess 
mellan klient och socialarbetare. Men för att ett barn ska kunna våga ge ett gensvar till en 
okänd vuxen krävs den här mer personliga kontakten som ger barnet tid och möjlighet att 
kunna känna sig trygg i situationen. Det som då uppstår mellan barnet och socialarbetaren kan 
enklast beskrivas som tillit – tillit till att den vuxna lyssnar och kan ta emot det barnet pratar 
om. Tillit är också nödvändigt för att barnet ska kunna återvända till sina minnen och 
återuppleva vad hen har varit med om. Tilliten gentemot den professionella gör att den 
personen ofta blir viktig för barnet under en kort period, men det innebär också att barnet kan 
känna att hen får lämna det som hänt hos den personen och förhoppningsvis gå vidare i livet. 

Denna trygghet och tillit ligger till grund för vad Blom och Morén (2007) kallar 
risktagandemekanismer. Att välja förändring är alltid ett risktagande, och Blom och Morén 
menar att tilliten till socialarbetaren, mer än till socialtjänsten som system, är en förutsättning 
för att våga sig på en stor förändring. För även om, som jag nämnt tidigare, familjen är 
avgörande för att det ska bli en förändring, så måste ju varje barn välja att ta den risken att 
berätta om vad som hänt och därigenom släppa in en utomstående i den hemlighet som våldet 
varit. Många barn har vant sig vid att våldet är skamfyllt och därför inte något som de ska 
prata om. Och att då kunna ta steget att berätta är en stor risk som varje barn tar. Även om 
föräldrarna har godkänt att det pratas om måste varje barn själv fatta det beslutet. Och just 
därför är det extra viktigt att föräldrarna är positiva gentemot barnet, och tillåter dem att prata 
om det som hänt inom familjen, för att barnen ska våga fatta ett så stort beslut. 

5.2 Information som leder till förändring 

I materialet framkommer hur viktigt det är att barnen får lära sig att det är fel med våld, vilka 
rättigheter de har och att det finns lagar som säger att vuxna inte får slå barn. Alla jag 
intervjuat poängterar att de för en rak kommunikation med barnen angående det våld de 
upplevt och samtidigt utbildar dem om samhällets syn på våld mot barn. Denna ärlighet tror 
jag är ovanlig för barnen att möta. Inte nog med att de tidigt får lära sig att inte prata om 
våldet med någon utanför familjen, även inom familjen är våldet ofta en outtalad hemlighet. 
Att då få träffa en vuxen som inte tvekar att prata om våld, som dessutom har kunskap och 
kan ge barnet ytterligare perspektiv på barnets upplevelser beskrivs i intervjuerna som 
betydelsefullt. Att behandlare och handläggare bemöter de här barnen med erfarenhet och 
kunskap underlättar för att ett förtroende kan uppstå.  

Även när det gäller de vuxna i våldsutsatta familjen är information viktig, eftersom 
information och utbildning gör att de får en medvetenhet om våldet och dess konsekvenser. I 
flera intervjuer framkommer att många först förnekar att det förekommer våld i deras familj, 
men när de sedan får veta vad som räknas till våld så kan många erkänna att de hade fel.  

För att en förälder, antingen våldsutsatt eller våldsutövande, ska kunna göra en förändring så 
är menar de handläggare jag intervjuat att medvetenhet om problemet det första steget. För att 
få en medvetenhet krävs för många någon utomstående som medvetandegör vad som 
försiggår. Det behöver inte nödvändigtvis vara en socialarbetare, det kan vara en vän eller 
släkting också, men socialarbetare tilldelas ofta den rollen när de till exempel möter en 
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förälder där det inkommit en orosanmälan angående våld eller möter en person som självmant 
sökt sig till en öppenvård för att få hjälp. Och för att kunna bemöta de här föräldrarna krävs 
en trygghet i yrkesrollen. Den professionella måste kunna lita på att den som lyssnar inte bara 
går därifrån utan faktiskt sitter kvar och lyssnar, även om personen inte nödvändigtvis håller 
med om allt som sägs. För att det ska fungera krävs dels att socialarbetaren har ett 
professionellt förhållningssätt, dels att föräldern ger socialarbetaren auktoriteten att prata om 
så känsliga och personliga saker. Det krävs en tyst överenskommelse om att socialarbetaren 
har mandat att prata om sådant som den andra helst vill tysta ner, och från socialarbetarens 
sida krävs det att inte skam- och skuldbelägga utan istället prata om vilka förändringar som 
går att göra och att det finns möjlighet till förändring.  

I det här resonemanget ser jag vad jag väljer att kalla en medvetandemekanism. För att en 
klient ska bli medveten om att dennes situation behöver förändras är det några steg som måste 
tas. Först att medge att situationen inte är hållbar, men sen måste en våldsutsatt kunna visa sig 
utsatt och hjälpsökande vilket kan leda till en känsla av svaghet och utanförskap, något ingen 
människa vill känna. Just därför kan motståndet mot att söka hjälp vara stort och det kan 
behövas hjälp på vägen, till exempel av en socialarbetare. För att det här ska kunna fungera 
krävs att socialarbetaren har ett handlingsutrymme som möjliggör att prata om saker som 
annars kan anses känsliga och privata. Det krävs ett mandat, dels från organisationen, men 
också från klienten. Svensson et al. (2008) beskriver det här som att allmänheten måste ha 
förtroende för en yrkesgrupp och att dess kunskap betraktas som nödvändig och lämplig för 
de uppgifter som de ska hantera. Om det förtroendet inte finns är det svårt att nå klienten och 
på så sätt få till stånd en medvetenhet. Det här påverkas också mycket av vilken bild föräldern 
har av socialtjänsten. Om förtroendet är skadat sedan tidigare kan det krävas väldigt mycket 
jobb av den professionella att återställa det. 

Här tycker jag mig se det som Blom och Morén (2007) kallar utmaningsmekanismer. För 
samtidigt som de professionella utmanar klienten om att det liv som den personen lever inte är 
hållbart, så ger socialarbetaren personen bekräftelse om att det är möjligt för hen att förändra 
sitt liv. Att klienter ställs inför utmaningen samtidigt som de får en bekräftelse gör att många 
får kraft att orka förändra sin situation. Samma utmaning – om än i mindre skala – görs 
gentemot barnen. Deras möjlighet till förändring är begränsad om familjens vilja till 
förändring är liten, men även i sitt eget liv kan barnen utmanas till att våga göra en 
förändring, till exempel att säga ifrån mot den våldsutövande eller börja söka hjälp vid 
våldsamma situationer. 

5.3 Flexibilitet 

En återkommande faktor som framkommer i intervjuerna är hur viktigt det är att 
handläggarna och behandlarna får vara flexibla. Även om socialarbetare måste hålla sig inom 
vissa ramar så poängterar alla att de har svårt att följa en metod eller arbetssätt strikt eftersom 
de barn och familjer de möter är så olika, och har varit med om olika saker. Därför upplever 
de att det är viktigt att kunna anpassa behandlingen utifrån den aktuella situationen, men även 
utifrån att de ska kunna känna sig bekväma med de metoder som används. 
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Det här stämmer överens med teorin om handlingsutrymme som Svensson et al. (2008) 
beskriver. För samtidigt som socialarbetaren måste ta hänsyn både till organisationens ramar 
och till klientens önskemål så är det viktigt att också den professionelle känner sig trygg i 
osäkerheten, vilket innebär att socialarbetare måste acceptera att osäkerheten är en given del 
av yrket, men att man ska se den mer som en möjlighet än som ett hinder. En socialarbetare 
kan aldrig vara helt säker på att de metoder och arbetssätt som används är bra, men genom 
erfarenhet och kunskap kan de känna sig säkra på att de gjort vad de anser rätt utifrån en 
given situation. 

I materialet framkommer att barnen, inom vissa ramar, kan styra sin behandling själva – 
medvetet eller omedvetet. För att det här ska fungera krävs ett gensvar från barnen, annars är 
det omöjligt att anpassa behandlingen efter dem. Blom och Morén (2007) beskriver denna 
gensvarsmekanism som ett spänningsfält mellan socialarbetarens erbjudande och klientens 
aktiva gensvar, och det tydliggör att effekterna i en behandling aldrig uppstår direkt utan i ett 
samspel mellan socialarbetare och klient. För att det här ska fungera måste den professionelle 
dels vara lyhörd gentemot sin klient, dels kunna frångå en tidigare planering, men utan att helt 
tappa mål och riktning.  

Jag har tidigare redogjort för hur ett flexibelt arbetssätt kan underlätta för barnen att få den 
behandling som ger störst effekt. Det flexibla förhållningssättet kan ses som en 
kontextmekanism som gör det möjligt för andra komponenter att fungera. Om handläggare 
och behandlare verkar inom en flexibel kontext skapas förutsättningar för de insatser som 
utförs, insatser som i sin tur aktiverar mekanismer som får resultaten att ske. När gränsen 
mellan de olika biståndskontexterna och klientens livsvärld suddas ut genereras en 
rollöverskridandemekanism och på det sättet involveras klientens livsvärld och omgivning 
med biståndskontexten på ett mycket konkret sätt.  

Men det är inte bara gentemot klienterna som socialarbetarna måste vara flexibla, utan även 
gentemot andra aktörer. Det här framkommer i flera av intervjuerna där speciellt 
handläggarna upplever att kontakten med andra professionella (till exempel skola eller 
sjukvård) både kan försvåra och förenkla arbetet med de våldsutsatta familjerna. Det är 
uppenbart att samtidigt som det måste finnas tydliga roller så är det nödvändigt att de olika 
aktörerna kan vara flexibla inom sina roller och lyssna på varandra för att få till ett fungerande 
samarbete. Så även här kan man säga att det delvis handlar om rollöverskridandemekanismer 
– professionella emellan. För samtidigt som till exempel en lärare intar sin roll som pedagog, 
måste den kunna gå in i en preliminär roll som socialarbetare och ta hänsyn till barnets sociala 
situation. Läraren måste också kunna gå in i en roll som egen individ och se på barnets 
situation utifrån ett rent mänskligt perspektiv. De här rollöverskridningarna har som funktion 
att underlätta samarbetet mellan olika yrkesgrupper som inte bara möts utifrån sina 
professionsroller utan även utifrån en rent mänsklig oro för ett utsatt barn. På samma sätt 
måste socialarbetarna växla mellan rollen som myndighetsperson, rollen som socionom och 
rollen som egen individ för att kunna se barnets behov ur alla möjliga perspektiv. 
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5.4 Omgivningens ansvar och samarbete 

När det handlar om behandling av barn är omgivningen, speciellt familjen, men även skolan 
och vännerna, omöjlig att inte nämna. Medan socialarbetare måste ha hänsyn till barnets 
omgivning, måste omgivningen ta hänsyn till barnets behandlingsprocess. Barnen påverkas på 
olika sätt, men att bearbeta traumatiska upplevelser är jobbigt för alla. Vissa blir utåtagerande 
och kan ha svårt att hantera de känslor som väcks till liv. Andra blir mer inåtvända, tysta och 
ledsna och vill hellre gå undan än att vara sociala. Utifrån det här ser jag flera tydliga 
kontextmekanismer som måste finnas, främst på mesonivå. Det handlar om att alla inblandade 
(familj, vänner, skola, socialtjänst) måste visa en acceptans och förståelse gentemot det 
våldsutsatta barnet. Det här kan bara uppnås genom kunskap om våld inom familjen och hur 
det påverkar familjemedlemmarna.  

Enligt Ponnert (2013) finns det i allt arbete med människor en inbyggd osäkerhet om hur en 
vald insats kommer att fungera. I mitt material framkommer den här osäkerheten snarare 
gentemot andra aktörer än mot sin egen förmåga. Det finns en tilltro till den egna 
yrkeskunskapen och erfarenheten, däremot upplever jag en viss tveksamhet, speciellt hos 
handläggarna, angående om andra aktörer tar sitt ansvar utifrån vad som är bäst för barnet. 
Skolor och förskolor har en viktig roll i att våldet upptäcks eftersom de ofta är de som har 
mest kontakt med barnen. Men om de inte vill se och sen anmäla att det är något i familjen 
som inte står rätt till så blir det svårt för socialtjänsten att ta kontakt med familjen. Och även 
när utredning och behandling påbörjats har andra aktörer en viktig roll för att vara 
accepterande av barnets process. Det här förutsätter ett ömsesidigt tillit mellan de olika 
aktörerna och en kunskap om de olika yrkesgrupperna och deras kompetens. Om inte alla 
aktörer känner sig delaktiga i processen kan inte ett framgångsrikt samarbete uppnås.  

Ytterligare en intressant aspekt är att det i intervjuerna framkommer att alla tycker det är 
viktigt med en välfungerande personlig kontakt med andra aktörer, men ingenting 
framkommer om hur de intervjuade själva gör för att underlätta de kontakterna. Det betyder 
inte att de inte gör det, bara att det inte framkommer i mitt material. 

Utifrån samarbetet aktörerna emellan kan jag också se det som Grape (2006) kallar 
domänkonflikt och domänkonsensus. Om ingen vill ta det huvudsakliga ansvaret över ett 
utsatt barns situation uppstår en domänkonflikt. För att lösa en sådan situation måste det dels 
göras ett arbete för att uppnå en samsyn när det handlar om mål och vägen dit, dels en samsyn 
för vilka kunskapsanspråk som kan göras (Grape, 2006). Flera nämner samarbetet med barn- 
och ungdomspsykiatrin, BUP, eller snarare bristen på samarbete. Där uppstår en tydlig 
domänkonflikt när ingen organisation vill ta ansvar för ett specifikt organisatoriskt fält, i det 
här fallet ofta ett barns utåtagerande beteende som i vissa fall kan vara svår att härleda till 
antingen psykisk ohälsa eller ett symtom på våld. I materialet framkommer däremot en stark 
tro på samarbetet mellan handläggare och behandlare. Exakt hur samarbetet ser ut och vilken 
information som delas varierar, men själva tilltron till att den andra gör vad den ska 
framkommer tydligt.  En viss önskan om mer lyhördhet kunde anas, men här finns en tilltro 
till den andra gruppens kompetens som underlättar samarbetet. 
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6. Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur behandlare och handläggare i Skellefteå 
kommun arbetar med barn i våldsutsatta familjer med fokus på vilka effekter de upplever, och 
på det sättet bidra till en diskussion om framgångsfaktorer i arbetet med våldsutsatta barn. 

Utifrån de intervjuer jag gjort har jag funnit ett antal effekter som uppnåtts i arbetet med 
barnen. De diskuteras i mer detalj i kapitel 4.4.2 och 4.4.3, men jag tänkte ta upp några av de 
viktigaste här, samt några tankar om hur arbetet kan utvecklas.  

Den behandling som barnen får i Skellefteå kommun är en kombination av krisbearbetning 
och psykoedukation. Det finns en samstämmighet om hur betydelsefullt det är med 
information och utbildning om våld och dess effekter, och de intervjuade upplever att det är 
viktigt för barnen att känna sig lyssnade på och tagna på allvar. Det finns däremot ingen 
samstämmighet om exakt vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva eller ger bäst 
resultat, istället verkar det viktigare att barnen kommer sig iväg till behandlingen och deltar. 
Något jag fann intressant i min studie var att medan behandlarna fann det självklart att de inte 
använder Trappan fullt ut eftersom de anser den för styrd eller fyrkantig, var det inte lika 
självklart för handläggarna där en till och med refererade till den behandling hen remitterade 
till som Trappansamtal. Trots det var handläggaren nöjd med den behandling som gavs, vilket 
också det tyder på att det är viktigare att barnen får behandling än vilken behandling som ges. 

Det här skulle kunna förklaras utifrån det som kallas Hawthorne-effekten. Den handlar om att 
en person som vet att hen blir observerad omedvetet ändrar sitt beteende utifrån det och 
kanske inte utifrån vilken insats eller behandling hen får (Asplund, 2010). Hackett et al. 
(2016) menar utifrån det här att det är viktigare att barnen får behandling än vilken sorts 
behandling som erbjuds. Ett liknande tankesätt kan jag se i min studie där inställningen verkar 
vara att det viktigaste är att barnets situation uppmärksammas och att familjen erbjuds hjälp – 
exakt vilken behandling som sen erbjuds är sekundär. Hackett et al. (2016) fann också att alla 
våldsutsatta barn visar positiva effekter över tid – även de barn som inte fått någon 
behandling. Men de som fått behandling visar större förbättring, vilket alltså visar att 
inställningen hos de jag intervjuat stämmer överens med tidigare forskning.  

En annan viktig effekt handlar om att barn avlastas från ansvar, eller iallafall en känsla av 
ansvar. Många barn som växer upp i dysfunktionella familjer tar tidigt ett vuxenansvar och 
tillåts inte vara barn. På olika sätt framkommer i min studie att samtal om det här kan göra 
barnet medveten om att det här är ett beteende som kan och bör förändras. Att låta barnen 
externalisera sina upplevelser för att på så sätt först förändra deras inre dialog och därefter 
påverka deras beteende och sociala samspel är vad Blom och Morén (2011b) kallar ”att 
externalisera det interna” och leder i förlängningen till att barnen återigen får vara barn och 
bara ta ett barns ansvar. Den här processen kan ta lång tid och motsäger därför de resultat som 
Macmillan och Harpur (2003) samt Miller-Graff et al. (2016) visar på – nämligen att de bästa 
resultaten av en behandling kommer efter några få tillfällen. Jag menar istället att mitt resultat 
visar att en sådan här process måste få ta tid för att fullbordas. Det fann också Carrion et al. 
(2013) och Risser och Schewe (2013), nämligen att behandling för våldsutsatta barn måste få 
ta tid och får bäst effekt om ett helt program genomförs, till skillnad om ett barn avslutar efter 
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några tillfällen för att det känns för jobbigt eller att samtycke från en eller båda föräldrar inte 
är uttalat.  

6.1 Förslag på förbättringar 
Den här studien är inte gjord på uppdrag av någon, utan kom till efter inspiration från CFK i 
Skellefteå som gärna ville se att någon utvärderade deras arbete med våldsutsatta barn. 
Tanken med att utöka studien till att gälla även handläggning och övrig behandling gjordes 
dels för att göra resultatet av studien mer allmängiltig, dels för att få ta ett större grepp på hur 
socialtjänsten i Skellefteå kommun hanterar våldsutsatta barn. Förhoppningen har också hela 
tiden varit att uppsatsen ska komma handläggare och behandlare till nytta i sitt arbete. Som 
jag skrev i kapitel 3.3 anser jag att utvärdering och reflektion är en viktig del av socialt arbete, 
och att utvärdering bör användas till att utveckla det sociala arbetet, och jag hoppas att min 
uppsats kan bidra till att ge inspiration och ett intresse för vidare kunskapsinhämtning i ämnet. 

Under uppsatsens gång har några funderingar väckts kring bemötandet av våldsutsatta barn 
och hur det bemötandet skulle kunna utvecklas. Det handlar både om sådant som handläggare 
och behandlare redan gör, men som jag tror att de skulle kunna göra mer av, samt om förslag 
på insatser för att i slutändan gagna den här utsatta gruppen. 

Tidigare forskning visar tydligt att det finns en faktor som mer än andra påverkar hur ett barn 
kan ta emot behandling. Nämligen den våldsutsatta förälderns mående och förmåga att 
bemöta barnet i den processen (Graham-Bermann et al., 2011; Grip et al., 2013; Macmillan & 
Harpur, 2003). Hur den våldsutsatta föräldern mådde psykiskt hade till och med större effekt 
på hur barnen svarade på behandlingen än hur mycket kontakt barnet hade med den 
våldsutövande föräldern under tiden för behandling. Det här står i skarp kontrast mot vad 
behandlingarna tidigare gick ut på, när det koncentrerades på de utsattas trygghet (Almqvist & 
Janson, 2000). Utifrån det här och resultatet i min studie anser jag att handläggare och 
behandlare bör lägga ett ännu större fokus på hur den våldsutsatta föräldern, som också i de 
flesta fall är den huvudsakliga omsorgsgivaren mår, istället för att lägga stor vikt vid om 
barnet har umgänge med den förälder som (förhoppningsvis bara tidigare) utövat våld.  

Anknytning och hur viktigt det är går som en röd tråd genom hela mitt material. Dels att de 
här barnen väldigt ofta har en skadad anknytning, dels att behandlare redan jobbar mycket 
med att återställa den. Men med tanke på hur viktigt det är med en trygg anknytning inför det 
framtida livet kan det vara effektfullt att, när barnet har kommit en bit på väg, ännu mer 
involvera en eller båda föräldrarna i behandlingen. Miller-Graff et al. (2016) fann att en stor 
del av effekten efter behandlingarna kom mellan själva sessionerna och att det därför gav ett 
bra resultat om föräldrarna fick hemläxa att hålla utkik efter vad barnen ville prata om mellan 
sessionerna. De jag intervjuat är redan idag måna om att involvera en eller båda föräldrarna i 
behandlingsprocessen, men för att förbättra resultatet ännu mer kan det vara effektfullt om 
föräldrarna blir ännu mer delaktiga i behandlingsmetod och -process och därigenom vet vad 
de ska hålla utkik efter mellan behandlingstillfällena. 

I resultat och analys har jag belyst vilken stor roll omgivningen har för att ett våldsutsatt barn 
först ska uppmärksammas, och sen att dess behandling ska bli lyckad. Utan en tillåtande 
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omgivning är det nästan omöjligt för ett barn att kunna bearbeta sina upplevelser. För att 
förebygga anser jag därför att ännu mer resurser ska läggas på att utbilda och informera i alla 
sammanhang där barn finns, dels hur man kan uppmärksamma om ett barn är utsatt för våld, 
dels hur man ska bemöta ett barn som är inne i en förändringsprocess på grund av att hen 
tidigare varit våldsutsatt. Ett sätt att göra det här på skulle vara att hålla information på skolor, 
för både elever och lärare. Både om barns rättigheter, men även om vad som kan hända i det 
övriga livet om ett barn utsätts för våld i hemmet. Om barn också får lära sig att 
uppmärksamma hur en våldsutsatt kan reagera blir skyddsnätet ännu större och acceptansen 
för den våldsutsattas beteende borde öka, samtidigt som de våldsutsatta barnen själva kan bli 
medvetna om sina rättigheter, redan innan de får en första kontakt med socialtjänsten. 

6.2 Framtida forskning 

Att genomföra den här studien har varit lärorikt och inspirerande. Det finns många mer 
aspekter av jobbet med våldsutsatta barn jag gärna undersökt – om tid och resurser funnits.  

En logisk fortsättning på den här studien vore att intervjua barn som upplevt våld och fått 
behandling för att se hur deras upplevelser stämmer överens med socialarbetarnas upplevelser 
av den behandling de gett. Det skulle också vara intressant att studera hur föräldrar – både 
våldsutövande och våldsutsatta – upplever det bemötande och den behandling de erbjuds. 
Både hur det påverkar deras egen bearbetning, men även hur de upplever att barnen hanterar 
behandlingen och vilka resultat föräldrarna kan se. 

Något jag också blev medveten om under intervjuerna, som jag inte tagit upp i studien 
eftersom det egentligen inte hörde till mitt syfte, var svårigheten att behandla barn som 
behöver tolk. Ett problem som nämndes var till exempel att det då måste vara en vuxen till i 
rummet vilket kunde förstöra jämvikten mellan barn och behandlare, ett annat att det i så fall 
inte skulle vara barnens egna ord som behandlaren hörde och att ett ”vuxenfilter” i så fall 
skulle läggas över allt som sades. Det skulle vara intressant att se hur det problemet löses av 
andra kommuner och behandlare och om det påverkar resultatet på något sätt.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Jag heter Hanna Morén och skriver en magisteruppsats vid Institutionen för socialt arbete på 
Umeå universitet. Syftet med studien är att undersöka hur behandlare och handläggare i 
Skellefteå kommun arbetar med barn i våldsutsatta familjer med fokus på vilka effekter de 
upplever, och på det sättet bidra till en diskussion om framgångsfaktorer i arbetet med 
våldsutsatta barn. 
 
Jag kommer att fördjupa mig i forskning och litteratur kring ämnet, som jag delvis kommer att 
använda mig av i uppsatsskrivandet, men för att genomföra själva utvärderingen behöver jag 
få träffa er som jobbar med barn i våldsutsatta familjer. 
      
Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats, den kommer att ta ca 1–1,5 
timme. Jag kommer att spela in intervjun och sedan transkribera den. All data kommer 
raderas efter genomförd studie.  
      
Du deltar i intervjun frivilligt och får närsomhelst avbryta utan närmare förklaring. Vill du av 
någon anledning avbryta ditt deltagande efter genomförd intervju, ta kontakt med mig så för 
vi en diskussion kring detta. Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål och 
svaren behandlas konfidentiellt. Jag kommer att nämna att intervjun är gjord med behandlare 
och handläggare som arbetar med våldsutsatta barn i Skellefteå kommun, men inga namn 
kommer att nämnas i uppsatsen. Citat från intervjun kommer att finnas med i uppsatsen, 
men de kommer inte att kopplas till några namn. Resultatet presenteras i en magisteruppsats 
vid Umeå universitet. 
      
Vid frågor och funderingar är det bara att kontakta mig. 
      
Med vänliga hälsningar, 
Hanna Morén 
 
070-xxx xx xx 
hamo0021@student.umu.se 
 



Bilaga 2 

Intervjufrågor – Behandlare 
 

• Hur länge har du jobbat inom socialt arbete och med våldsutsatta barn? 
• Hur ofta arbetar du med barn som upplevt våld i familjen? 

 
• Hur arbetar du med barn som upplevt våld i familjen?  
• Hur väljs det vilken behandling/metod ni ska arbeta efter? 
• På vilket sätt kan metoden ändras från fall till fall? 
• Har metoden inte fungerat någon gång och vad gör du då?  
• Varför gör du som du gör? Varför tror du att det är ett bra arbetssätt?  

 
• Hur mycket kan barnet påverka sin egen behandling? 
• Vilken relation har du med de här barnen? 
• Hur möter och skapar du förtroende till de barn som du träffar som upplevt våld? 
• Vilka svårigheter finns i relationerna med barnen?  
• Hur samtalar du om våld med barnen?  

 
• Hur ser kontakten med föräldrarna ut?  
• Vilka hinder och/eller möjligheter finns det med att en förälder är med på barnsamtal?  

 
• Vilka andra aktörer är viktiga för dig i ditt arbete med de våldsutsatta barnen? 
• Hur påverkas ditt jobb med barnen av andra aktörer? 
• Hur mycket kan du påverka andra aktörers arbete med barnen? 

 
• Hur bedömer du om en behandling är lyckad eller inte? 
• Vilka faktorer ser du som är viktiga för ett lyckat resultat?  

 
• Hur tänker du kring att avsluta kontakten med en klient? 

 
• Vad är det största glädjeämnet med ditt jobb?  
• Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb? 
• Har du något mer som du skulle vilja berätta om utifrån ditt arbete med barn som 

upplevt våld?  



Bilaga 3 

Intervjufrågor – Handläggare 
 

• Hur länge har du jobbat inom socialt arbete och med våldsutsatta barn? 
• Hur ofta arbetar du med barn som upplevt våld i familjen? 

 
• Hur arbetar du med barn som upplevt våld i familjen?  
• Hur väljs det vilken metod ni ska arbeta efter? 
• På vilket sätt kan metoden ändras från fall till fall? 
• Har metoden inte fungerat någon gång och vad gör du då?  
• Varför gör du som du gör? Varför tror du att det är ett bra arbetssätt?  

 
• Vilken relation har du med de här barnen? 
• Vilka svårigheter finns i relationerna med barnen?  
• Hur samtalar du om våld med barnet?  

 
• Hur ser kontakten med föräldrarna ut?  
• Vilka hinder och/eller möjligheter finns det med att en förälder är med på barnsamtal?  

 
• Hur påverkas ditt jobb med barnen av omvärlden? 
• Vilka andra aktörer är viktiga för dig i ditt arbete med de våldsutsatta barnen? 
• Hur påverkas ditt jobb med barnen av andra aktörer? 
• Hur mycket kan du påverka andra aktörers arbete med barnen? 
• Vad tar du hänsyn till när du remitterar ett barn till öppenvård? 

 
• Hur bedömer du om en behandling är lyckad eller inte? 
• Vilka faktorer ser du som är viktiga för ett lyckat resultat?  

 
• Hur tänker du kring att avsluta kontakten med en klient? 

 
• Vad är det största glädjeämnet med ditt jobb?  
• Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb? 
• Har du något mer som du skulle vilja berätta om utifrån ditt arbete med barn som 

upplevt våld? 
 
 


	Framsidan
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