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SAMMANFATTNING 
  
Forskning visar att barn som utsätts för våld i hemmet löper en ökad risk för att själv börja 
använda sig av våld senare i livet. Därför är rätt stöd och hjälp till våldsutsatta barn viktigt för 
att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser av våldet för att kunna få en gynnsam 
utveckling. Kravet på stödinsatserna för våldsutsatta barn regleras på olika sätt i riktlinjer, 
lagar och styrdokument. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter behandlare 
inom socialtjänsten har av stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn, samt hur behandlarnas 
upplevelser och förutsättningar av att kunna tillgodose krav som finns i riktlinjer, lagar och 
styrdokument kring arbetet med våldsutsatta barn ser ut. Vi har använt oss av en kvalitativ 
metod och semistrukturerade intervjuer där fyra behandlare inom socialtjänsten samt en 
kurator i två olika kommuner har deltagit. Vi har analyserat studiens empiriska material 
utifrån kvalitativ innehållsanalys och har presenterat resultatet i tre olika teman: “I mötet med 
våldsutsatta barn”, “Tillgångar i arbetet” och “Förhållningssätt till riktlinjer och 
styrdokument”. Resultatet visar att det upplevs en avsaknad av beprövade metoder i 
stödinsatsarbetet, men att det också finns andra faktorer som anses vara betydelsefulla i 
arbetet med att kunna tillgodose kraven. 
  
  
  
  
 
 
Sökord/Nyckelord: 
Våld, våldsutsatta barn, stödinsatser, krav, lagar, riktlinjer, socialtjänst 
 



 

FÖRORD 
  
  
Vi vill först och främst tacka våra intervjupersoner som tagit sig tid att medverka i vår studie. 
Utan er hade vi inte kunnat genomföra undersökningen och med era olika perspektiv och 
erfarenheter har ni både väckt intresse och berikat oss med ny kunskap. 
  
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Veronica Lövgren som under hela 
processen varit engagerad och stöttat oss med värdefulla råd och tankar i samtliga moment. 
Utan ditt stöd hade vi aldrig kommit så här långt. 
  
Tack! 
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1. INLEDNING 
Vi har utfört en kvalitativ studie som berör de erfarenheter som behandlare inom 
socialtjänsten har av stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn, samt vad behandlarna upplever 
sig behöva för att kunna tillgodose de krav som ställs på stödinsatsarbetet.  
  
Med utgångspunkt från det vi valt att studera har vi till att börja med tittat på FNs konvention 
om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen. FNs barnkonvention undertecknades av 
Sveriges regering år 1990 (SÖ 1990:20). Unicef (u.å.) beskriver barnkonventionen som ett 
internationellt och juridiskt förpliktande avtal. Tyngdpunkten som går att utläsa i 
konventionen är att alla barn är individer med egna rättigheter, och som därför inte heller ska 
betraktas som sina föräldrars eller andra vuxnas egendom, utan som egna skyddsvärda 
personer. Vidare så har vi tittat närmare på de artiklar som finns i konventionen som berör 
stödinsatser till barn som utsatts för våld, och vad de faktiskt innebär för Sverige som 
konventionsstat. Bland annat tas det upp vad som ska gälla kring skyddsåtgärder avseende 
detta. Det lyfts att samtliga konventionsstater ska ta till adekvata insatser för att skydda barn 
mot alla former av våld, övergrepp, utnyttjande och försummelse. Att använda passande 
insatser för att barn som blivit utsatta ska kunna få en social återanpassning samt för att 
kunna gynna den fysiska samt psykiska återhämtningen lyfts som även det som betydande 
(Unicef, u.å). 
  
En organisation vars syfte är arbeta för att skydda och hjälpa barn utifrån det som 
barnkonventionen bland annat berör samt för att uppnå välfärd för människor i samhället på 
andra sätt, kallas Human service organisation (HSO) (Alexanderson, 2006). Ett exempel på 
en sådan organisation kan vara socialtjänsten. En svårighet i HSO menar Alexanderson 
(2006) är att de ofta har otydliga och problematiska mål, där frågor som berör moral och 
värderingar uppstår ofta. De insatser som det beslutas om att organisationerna ska tillämpa 
måste vara moraliskt förankrade för att kunna ges till klienterna. Då människor är det som 
kan betraktas som “råvaran” som de yrkesverksamma inom HSO ska jobba med, innebär det 
krav utöver det vanliga. Det finns också många gånger en markant problematik i 
organisationernas riktlinjer som rör hur de yrkesverksamma ska arbeta, menar Tham och 
Meagher (2009). Inom HSO är det inte ovanligt att det brukar uppstår frågetecken kring vad 
som gäller, vilket leder till svårigheter med att förutsäga arbetet samt att man ofta använder 
sig av diffusa verktyg i stödinsatsarbetet (Alexanderson, 2006). Det är dessutom vanligt att 
det råder en ovisshet kring hur man ska uppnå de mål det beslutats om. Hur man ska arbeta 
med människor och hur man ska uppnå förändring är något som man ständigt måste utveckla 
och jobba vidare med, förändringsfaktorer inte alltid är så lätt att lägga märke till och inte 
heller mäta. En central del inom HSO är många gånger också relationen mellan personal och 
klienter. De professionella använder sig av relationen för att kunna göra bedömningar av 
klienternas behov men även för att fatta och verkställa de beslut som tas. Relationen är också 
många gånger avgörande för insatsernas effekter beskriver Alexanderson (2006). 
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I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen som vi gjorde under termin 6, blev vi i 
olika sammanhang uppmärksammade på att det finns en avsaknad av specifika metoder för 
yrkesverksamma inom socialtjänsten som arbetar med stödinsatser till barn som blivit utsatta 
för våld. Mot bakgrund av det ovanstående gällande barnkonventionen som en juridiskt 
bindande förpliktelse, svårigheterna med HSO samt den förklaring som Isdal (2017) ger 
gällande våldsspiralen, gör det betydelsen av att ge våldsutsatta barn rätt stöd och hjälp 
centralt. Våldsspiralen innebär, enligt Isdal, att våldet har en tendens att gå från generation till 
generation. Det kan förklaras mot bakgrund av den sociala inlärningsteorin som menar att 
barn som blir utsatta för våld har en större benägenhet att själv börja utöva våld senare i livet 
(Anderson & Kras, 2007). Janson, Jernbro och Långberg (2011) skriver att barn som lever i 
en familj där det förekommer våld mellan de vuxna löper tio gånger så stor risk för att själv 
utsättas för våld. Detta har då jämförts med familjer där det inte förekommer våld. Bara för 
att ett barn växer upp i en våldsam hemmiljö är dock inte någon garanti för att barnet kommer 
att börja använda sig av våld i vuxen ålder (Rädda Barnen, u.å.). Att växa upp i en våldsam 
hemmiljö kombinerat med en rad andra faktorer kan dock vara bidragande till användningen 
av våld som vuxen, eller svårigheter med att ta hänsyn till andra människors gränser menar 
Rädda Barnen. Att barn utsätts för våld kan medföra en rad olika negativa effekter för dessa 
barn. Som bland annat är att barnet blir utsatt för mobbning, mobbar andra barn, får en 
försämrad skolgång, drabbas av traumatisering samt en rad andra fysiska och psykiska 
symtom menar Janson, Jernbro och Långberg (2011). Även Erikssons (2014) beskrivning av 
våldets effekter tar upp liknande konsekvenser. Däremot så kan barns reaktioner och dess 
konsekvenser av våldet se olika ut. Rädda Barnen (u.å.) betonar att barn som inte får hjälp 
och skydd från våldet, har inte heller möjlighet att bearbeta de våldshändelser som de varit 
med om. Detta är en bidragande faktor till användningen av våld i framtiden menar Rädda 
Barnen (u.å.). För att kunna bryta denna våldsspiral och reducera våldet i samhället så blir 
socialtjänstens förutsättningar att tillgodose rådande riktlinjer, lagar och styrdokument kring 
arbetet med våldsutsatta barn av den anledningen viktiga att undersöka. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka behandlares erfarenheter av stödinsatsarbetet med 
våldsutsatta barn, samt behandlares upplevelser av och förutsättningar för att kunna tillgodose 
de krav som finns i lagar och riktlinjer kring arbetet med våldsutsatta barn. 

1.1.1 Frågeställningar 

●   Vad finns det för lagar och riktlinjer kring stödinsatsarbetet med barn som blivit 
utsatta för våld? 

●   Vad har behandlare för erfarenheter av arbetet med stödinsatser för våldsutsatta 
barn? 

●  Vilka förutsättningar upplever behandlarna är viktiga för att kunna genomföra 
stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn? 

●   Hur upplever sig behandlarna kunna tillgodose de krav som finns i lagar och 
riktlinjer kring stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn? 
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Utifrån studiens syfte kommer vi inledningsvis att presentera centrala begrepp vi använder 
oss av, samt det som tas upp i rådande riktlinjer, styrdokument och rättsregler. Vi kommer 
också att ta upp innebörden av kunskapsstyrning i socialtjänsten och hur det tillsammans med 
kunskapen om stödinsatser kan sättas i relation till hur kraven som finns ska kunna 
tillgodoses. Fokus kommer även att riktas på betydelsen av stöd och handledning i arbetet 
som en förutsättning i att kunna tillgodose kraven. 

2.1 Begreppsdefinition 
Med begreppet våld, utgår vi delvis från Isdals (2017) definition av våld som uttrycker att; 
“våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, 
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från 
att göra något den vill” (s. 34). Även Socialstyrelsen (u.å.) beskriver olika våldstyper som 
innebär att våldet antingen kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, i form av social utsatthet eller 
ekonomisk/materiell utsatthet. Det fysiska våldet kan handla om att bli slagen, sparkad, 
knuffad, dragen i håret eller fasthållen. Det psykiska våldet kan bland annat handla om hot, 
förlöjligande eller hot om våld mot husdjur. Sexuellt våld innefattar våldtäkt eller andra 
sexuella handlingar under tvång eller till följd av att den som är utsatt inte vågat säga nej. 
Social utsatthet som våld kan innebära att den utsatta personens frihet kränks i form av 
isolering från närstående eller att inte få delta i sociala sammanhang. Materiellt/ekonomiskt 
våld kan vara att den utsattas tillhörigheter avsiktligt förstörs, eller att man som person i 
beroendeställning utsätts för vanvård eller försummelse. 
  
När vi använder oss av begreppet våldsutsatt, menar vi de barn som själva har blivit direkt 
utsatta för våld, vilket kan innefatta de olika våldstyperna som Socialstyrelsen (u.å.) nämner. 
När vi nämner begreppet upplevt våld , syftar vi till de barn som upplevt våld mellan 
närstående, vilket oftast är mellan mamman och pappan (Källström Cater & Ekblom, 2014). 
Även om det upplevda våldet precis som Källström Cater och Ekblom (2014) förklarar kan 
betyda olika saker så har vi alltså valt att begreppsmässigt urskilja på att ha utsatts för våld 
och att ha upplevt våld, i form av att utsatts innebär att barnet utsatts för våldet direkt riktat 
mot sig själv, medan upplevt våld innebär att barnet upplevt våld mellan andra i familjen. 
 
Med begreppet stödinsatser så syftar vi till exempel på krisbearbetande samtal, stödsamtal 
med hjälp av olika verktyg samt behandlingsmetoder. 

2.2 Vad säger lagen, riktlinjerna och styrdokumenten? 

2.2.1 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstlagen (SoL) kännetecknas som en lag som reglerar socialtjänsten i form av 
målsättningsstadganden. Denna typ av lag kallas även för ramlag, vilket kan beskrivas med 
att vissa ramar för verksamheten sätts utifrån lagen, men att konkreta handlingsdirektiv som 
tydliggör exakt vad som ska avgöras och hur det ska göras, utelämnas. Detta ger således 
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tillämparen av lagen ett förhållandevis stort handlingsutrymme kring hur själva 
måluppfyllelsen ska gå till (Fridström Montoya, 2014). Ett exempel på detta enligt Fridström 
Montoya kan vara att ett mål enligt SoL är att socialnämnden ska ansvara för en individs 
frihet från missbruk. Däremot så anger inte SoL hur missbruket ska se ut för att personen 
ifråga ska få hjälp, hur hjälpen eller stödet ska se ut eller i vilket omfång det ska ges. Det är 
just sådana beslut som socialtjänstlagen som ramlag överlåter till tillämparna, vilka t.ex. kan 
vara socialtjänstens handläggare eller beslutsfattare inom socialnämnden. SoL inger därmed 
en stor flexibilitet för tillämparna att välja vilka åtgärder och insatser som på bästa sätt 
uppfyller de mål som finns. På grund av socialtjänstlagen flexibla utformning så är det 
respektive kommuns behovsstruktur som utgör grunden för hur verksamheterna i kommunen 
ska utformas för att uppfylla de grundläggande målsättningar som står angivna i SoL 
(Fridström Montoya, 2014). Socialtjänstlagens (2001:453) 5 kap. 1§ punkt 8. tar upp att 
socialnämnden ska “i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den 
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet”. Vidare i samma lag 
men i 5 kap. 1a§ beskrivs det att “socialnämnden ska, i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs”. I 3 
kap. 3§ i Socialtjänstlagen tar upp att “insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning 
och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras”. Det är alltså socialnämnden i varje kommun som ansvarar över att säkerställa att 
personalen i verksamheten har den kunskap och kompetens som är nödvändigt för att kunna 
utföra arbetet på bästa sätt. Detta kan innebära att personalen behöver få tillgång till att kunna 
utveckla sina förmågor för att kunna tillgodose de krav som verksamheten ska förhålla sig 
till. Detta är dock inte endast socialnämndens ansvar, utan även enskilda verksamheter 
besitter ett eget ansvar för att se till att personalen har den utbildning och erfarenhet som 
behövs för att kunna genomföra insatser enligt SoL på bästa sätt (Socialstyrelsen, 2011). I 
Socialtjänstlagens 5 kap. 11§ kan man läsa att “socialnämnden särskilt ska beakta att barn 
som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och 
kan vara i behov av hjälp”. I tredje stycket samma paragraf står det att socialnämnden ska 
ansvara för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp 
som de behöver. Detta kan exempelvis handla om barn som utsätts för våld av sina föräldrar 
eller av annan omhändertagande vuxen. 

2.2.2 Riktlinjer för att förebygga och åtgärda barnmisshandel 

I Statens offentliga utredning (SOU, 2001:72), som handlar om åtgärder och förebyggande av 
barnmisshandel, tas bland annat artikel 24 respektive 39 från barnkonventionen upp. Utifrån 
dessa artiklar ska samtliga konventionsstater bland annat säkerställa att adekvata insatser 
vidtas för att hjälpa ett våldsutsatt, eller på annat sätt vanvårdat barn. Detta för att barnet ska 
kunna rehabiliteras både psykiskt och fysiskt, men också för den sociala återanpassningens 
skull. Enligt Kommittén mot barnmisshandel (SOU, 2001:72) anses Sverige idag inte leva 
upp helt och hållet till de krav som artikel 24 och 39 i barnkonventionen ställer. Eftersom 
antalet barn som blir utsatta för våld ökar i Sverige, beskriver Unicef (2018) att FN:s 



 5 

barnrättskommitté uttalat en oro för att de våldsutsatta barnen inte får den hjälp och det stöd 
som behövs. Förutom behovet att få en ökad vetskap om våld mot barn, så menar 
barnrättskommittén att Sverige behöver generera ett allt mer samlat och stabilt skyddssystem 
för de våldsutsatta barnen. Enligt Kommittén mot barnmisshandel så innebär stödinsatser att 
barn som blivit utsatta för våld ska få lämpligt stöd och behandling, och att det är 
socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin som har det yttersta ansvaret för att 
tillhandahålla dessa insatser. Kommittén mot barnmisshandel beskriver även att det finns 
uppgifter som indikerar på att problematik som fysiskt våld mot barn åsidosätts i barn-och 
ungdomspsykiatrin. Det råder också en avsaknad av beprövade metoder som riktar sig mot 
barn som blir utsatta för fysiskt våld. Däremot har det visat sig att det finns betydligt fler 
behandlingsprogram som lägger fokus på barn som upplevt våld i hemmet eller blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. 

2.2.3 Socialstyrelsens handbok om våld i nära relationer 

I Socialstyrelsens handbok “Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
arbete med våld i nära relationer” beskrivs de nationella riktlinjer som handlar om hur 
samverkan ska se ut när det gäller barn som blivit utsatta för våld (Socialstyrelsen, 2016). 
Dessa barn har rätt till ett gott bemötande och få det stöd samt kris- och behandlingsinsatser 
som barnet behöver. Insatserna ska utgå från ett helhetsperspektiv och fokus ska ligga på 
barnets bästa. Enligt Socialstyrelsen (2016) ska personal som möter barn som blivit utsatta 
för eller har bevittnat våld ha en adekvat kompetens, d.v.s. rätt förmåga att kunna tillgodose 
de krav som ställs i en viss organisation eller verksamhet. Socialstyrelsen redogör för att detta 
inte endast innebär att personalen behöver ha formell behörighet, utan är andra faktorer 
såsom erfarenheter, kvalifikation och kunskap; 
  

När det handlar om att tillgodose behoven hos barn som utsatts för eller bevittnat våld, är det 
av största vikt att det finns såväl tillräcklig bemanning som personal med adekvat kompetens 
för att nämnden ska kunna uppfylla kraven på god kvalitet, såväl akut som på kort och lång 
sikt (s. 67). 
  

Socialstyrelsen (2016) menar att den personal som träffar och arbetar med våldsutsatta barn 
bör ha tillräcklig kompetens om hur man ska samtala med barn om våld och även kunskaper 
om vilka våldets negativa effekter kan vara. Att besitta en förmåga att kunna realisera 
kunskaperna till praktiskt arbete är särskilt viktigt för de som arbetar med att genomföra stöd- 
och hjälpinsatser till våldsutsatta barn. De som arbetar med dessa barn behöver kunna 
kartlägga barnets både kort- och långsiktiga stöd- och hjälpbehov. En gemensam nämnare för 
barn som blivit utsatta för våld eller upplevt våld i hemmiljön, är att de har ett behov av att få 
deras erfarenheter verifierade av vuxna. Graden av ingripande stödinsatser och om barnet är i 
behov av kort- respektive långsiktiga insatser varierar från barn till barn. Det som många 
gånger kan vara avgörande för barnets behov av hjälp- och stödinsatser är hur nära barnet står 
våldsutövaren. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2016) att det även kan vara så att barnet är i 
behov av insatser från olika typer av verksamheter och myndigheter, vilket gör samverkan 
med andra aktörer en väldigt central del. Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg 
att olika barn kan vara i behov av olika insatser, och att våldsutsatta barn inte är en homogen 
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grupp. Detta stärker betydelsen av att kunna använda sig av olika typer av insatser som 
sträcker sig både på kort och lång sikt, men framför allt också vikten av att de olika insatserna 
inte motverkar varandra. Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till när man ska ge en 
insats till ett våldsutsatt barn, vilka är barnets ålder, erfarenheter, förutsättningar, behov men 
även våldets omfattning beskriver Socialstyrelsen (2016). Personal som arbetar med 
våldsutsatta barn behöver vara medvetna om att dessa insatser kan komma att se olika ut över 
tid, samt att våldets negativa effekter även kan visa sig först efter en viss tid. Samtal med 
barn om våld kan se väldigt olika ut, ibland kanske det är skönt för barnet att ha någon 
utomstående att prata med och ibland kan man behöva samtala mer ingående om våldet för 
att få barnet att förstå vad som inträffat. Barnet har ett behov av att få tala om sina 
våldsupplevelser för att ha möjlighet att bearbeta det som hänt. När man ger samtalsstöd till 
barn som har bevittnat våld i hemmiljön så är Trappan-samtal1 det som ofta används, menar 
Socialstyrelsen (2016). 
 

2.3 Kunskapsöversikt 

2.3.1 Befintlig kunskap om stödinsatser till våldsutsatta barn 

Idag har samhället fått en ökad medvetenhet över förekomsten av våld mot barn, som 
Kjellgren, Nilsson och Thulin (2017) beskriver, men ändå tar inte samhället behovet av 
insatser i beaktande på samma sätt. Kjellgren et al. (2017) menar att det idag inte finns en 
avsaknad av särskilda behandlingsmetoder som riktar sig till barn som blivit utsatta för 
fysiskt våld. De insatser som ges till våldsutsatta barn menar Eriksson (2014) har visat sig 
sakna den effekt man önskat, enligt en nationell utvärdering som genomfördes 2011. Det som 
bland annat betonades från utvärderingen var att Sverige behöver förbättra de stödinsatser 
som ges men även införa fler nya metoder. Idag är individuella stödsamtal den vanligaste 
förekommande stödinsatsen till barn som blivit utsatt för våld enligt Eriksson (2014). 
Däremot beskrivs det att även barngrupper är något som behövs för våldsutsatta barn, 
eftersom dessa fyller en viktig funktion. Genom barngrupper kan barnet få känna att det finns 
andra barn som befinner sig i en liknande situation. Detta ger ett viktigt budskap till barnet; 
att det inte är ensam om att uppleva och bearbeta detta. Det kan även vara en bidragande 
faktor till att eliminera de skuld- och skamkänslor som barnet ofta bär. Barngrupper kan även 
vara betydelsefulla i det avseende att barnen får dela med sig av varandras upplevelser 
förklarar Eriksson (2014). Det är dock viktigt att komma ihåg att även om barn far illa av att 
växa upp med våld i hemmet så är det inte alla barn som behöver samma ingripande insatser, 
utan behovet är väldigt individuellt och kan skilja sig från barn till barn (Enander, 2014). De 
barn som blir mer traumatiserade kräver mer kvalificerad hjälp, och är i behov av mer 
ingripande insatser såsom insatser inom barnpsykiatrin. De yrkesverksamma som möter dessa 
barn behöver ha omfattande kompetens och även tillgång till särskilda metoder. Detta innebär 
att det inte endast är den kommunala socialtjänsten som ansvarar över dessa hjälp- och 

                                                
1  Trappan-samtal en slags modell som används till barn från fyra år och uppåt som upplevt våld i sin familj. 
Modellen ger de barnen möjlighet till krisbearbetning genom att prata om sina upplevelser av våldet 
(Socialstyrelsen, u.å.). 
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stödinsatser utan även regionala barn- och ungdomspsykiatrin, betonar Eriksson (2014). 
Däremot är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att kunna tillhandahålla stöd i 
form av behandlingsinsatser till våldsutsatta barn menar Kjellgren et al. (2017). 
Yrkesverksamma som arbetar med våldsutsatta barn saknar ofta riktlinjer för hur de ska 
arbeta med dessa barn betonar Edleson, Nguyen och Kimball (2011). Detta menar Edleson et 
al. ger ofta upphov till känslor hos den yrkesverksamma såsom frustration och vanmakt. 

2.3.2 Kunskapsstyrning i socialtjänsten 

Vetskap om vilka effekter olika sociala åtgärder och insatser har samt vad som ger en god 
kvalitet och planerade resultat är grundläggande för att en socialtjänst ska fungera som tänkt. 
För de yrkesverksamma inom socialtjänsten, är vetskapen framför allt viktig för utövandet 
men också förbättringen av arbetet. Om inte annat är kunskapen en viktig beståndsdel för en 
ständig utveckling av det register av metoder och arbetssätt som yrkesverksamma 
socialarbetare har tillgång till (SOU, 2008:18). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2012) handlar evidensbaserad praktik om att medvetet och 
planmässigt eftersträva vård och omsorg med bästa tänkbara vetenskapliga grund för att 
kunna bistå med så gynnsam hjälp som möjligt. Alexanderson (2016) menar att 
evidensbaserad praktik har som syfte att motarbeta företeelsen att socialarbetares beslut och 
agerande enbart tar utgångspunkt i personliga erfarenheter. Det som krävs av en enskild 
metod eller ett specifikt arbetssätt för att den ska kunna gå under begreppet evidensbaserad är 
alltså att den granskats mot bakgrunden av de vetenskapliga kriterier som krävs för detta 
(SOU 2008:18). Däremot så poängterar Socialstyrelsen (2012) att insatser som vilar på en 
vetenskaplig grund inte nödvändigtvis är hjälpsamt för alla. Detta eftersom att den 
vetenskapliga kunskapen endast gäller genomsnittliga resultat av insatsen i fråga. Då det 
emellertid är många komponenter, både inom och utom socialtjänsten, som bidrar till vilken 
effekt som uppnås med det sociala arbetet som bedrivs så kan just det ses som en viktig 
anledning till att ha en vidsträckt kunskapsbas att vila det professionella arbetet på (SOU, 
2008:18). 
  
När det kommer till evidensbaserad praktik så är ett grundläggande synsätt att de som 
tillämpar de evidensbaserade metoderna ska göra lika. Detta eftersom interventioner som 
grundar sig på manualer kräver ett enhetligt arbetssätt och en standardiserad organisering av 
detta för interventionen ska fungera på det tilltänkta sättet (Lundström & Shanks, 2013). 
Lundström och Shanks (2013) skriver dock att det har visat sig vara en mängd chefer inom 
social barnavård som ser kopplingen mellan evidensbaserad praktik och det sociala arbetet 
som komplicerad. Detta utifrån perspektivet att evidensbaserad praktik ses som mer 
“stelbent” på grund av den homogeniseringen som krävs i vetenskapligt framtagna 
interventioner, i förhållande till det sociala arbetet som å andra sidan också vilar på ett 
relationsbaserat arbete och unika möten mellan människor. Detta är så kallad tyst kunskap. 
Vidare så upplever yrkesverksamma inom socialt arbete att en central del är att bygga relation 
till klienten, vilket många gånger kan vara starkare än valet av samtals- eller 
behandlingsmetod som används (Alexanderson, 2016). På de verksamheter där man arbetar 
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med människor som har olika former av social problematik, som exempelvis att ha upplevt 
våld, är kompetens kring hur man på bästa sätt bemöter och samtalar med klienterna en 
väldigt central del. Dessa faktorer kan många gånger vara bidragande för insatsernas effekt, 
vilket betyder att en konkret metod ibland kan påverka i en ganska liten utsträckning. Om det 
inte finns någon konkret evidensbaserad metod att tillgå i sitt klientnära arbete blir det av 
särskild vikt att organisationen följer upp och utvärderar de insatser som ges till klienterna, i 
syfte att bredda kunskapen i verksamheten. Att följa upp resultaten av de insatser som ges till 
klienterna är även centralt av etiska skäl, oavsett om de finns en vetenskaplig grund eller inte 
förklarar Alexanderson (2016). 

2.3.3 Stöd och kunskap i den vardagliga praktiken 

Att få stöd och återkoppling från organisation och chef har enligt Tham och Meaghers (2009) 
studie visat sig vara något positivt för socialarbetares möjlighet att utföra ett bra arbete. 
Däremot brukar socialarbetare ofta redogöra för brister i detta. Att få stöd från chefer upplevs 
som positivt då de visar en större medvetenhet om de svårigheter och krav som finns på 
socialarbetare beskriver Tham och Meagher (2009). Även Kommittén mot barnmisshandel 
(SOU, 2001:72) nämner handledning som ett sätt att kunna utveckla och förbättra metoder, 
förhållningssätt, bemötanden och andra processer i arbetet. Beroende på hur utformningen av 
handledningen ser ut så kan den medföra en kompetensutveckling på både individ- och 
gruppnivå, samt vara förebyggande mot utbrändhet och stress. Eftersom socialt arbete många 
gånger kännetecknas av en hel del påfrestningar och svårigheter i arbetet så är det av stor vikt 
att få stöd av sin arbetsgivare betonar Tham och Meagher (2009). Handledningen syftar till 
att öka förståelsen för sammanhang, bidra till insikt, självkännedom och möjlighet till 
reflektion samt att skapa en utvecklad kännedom om hur individers och gruppers sätt att 
handla påverkar processer (SOU, 2001:72). Ett alternativ till handledning inom framför allt 
socialtjänst kan även vara konsultation, vilket innebär att yrkesutövaren får möjlighet att 
diskutera och få stöd i sin arbetsprocess och personliga utveckling med en person från någon 
annan yrkesgrupp, exempelvis beteendevetare eller psykolog (SOU, 2001:72). Socialarbetare 
har visat sig vara en yrkesgrupp som oftare bedömer kvalitén på sitt arbete som låg, vilket 
även bidrar till att behovet av att få extern handledning är stort förklarar Tham och Meagher 
(2009). Att få handledning och någon utifrån som kontrollerar arbetet bidrar även till att 
yrkesrollens dubbeltydighet minskar, vilket även på sikt bidrar till att fler trivs på sitt arbete 
och vill stanna kvar längre. Enligt Tham och Meagher (2009) innebär ett gott stöd inte bara 
att kunna diskutera svåra ärenden eller arbetsuppgifter, utan även att ha tillgång till någon 
som fyller en stödjande funktion gällande hur man i sitt arbete kan hantera krävande 
situationer som dyker upp. 
 
Vidare förklarar Jourdain och Vézina (2014) att kraven som finns på en arbetsplats speglar 
hur stor arbetsbelastningen är, medan kontrollen handlar om hur stort inflytande samt 
handlingsutrymme som de anställda upplever sig ha i genomförandet av arbetet. Detta kan 
förstås mot bakgrund av krav- och kontrollmodellen som ursprungligen lanserades av Robert 
Karasek. Med hjälp av denna modell, och de två grundläggande faktorerna krav och kontroll, 
vill man få en uppfattning om hur psykiska krav påverkar anställda. Det som betonas i den 
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ursprungliga krav- kontrollmodellen är skillnaden mellan arbetsförhållanden snarare än 
skillnader mellan enskilda beteenden (Söderfeldt, Söderfeldt, Muntaner, O’Campo, Warg & 
Ohlsson, 1996). Senare kom även en omarbetad och mer dynamisk version av krav- 
kontrollmodellen att växa fram. Resultatet blev krav- kontroll och stödmodellen, framtagen 
av Karasek och Theorell. Denna modell kan beskrivas med tre essentiella huvudkomponenter 
som är arbetskrav, arbetskontroll, men i denna utvecklade modell också även socialt stöd. Det 
sociala stödet kännetecknas bland annat av ett gott samspel mellan exempelvis handledare 
och medarbetare (Daniels, Boocock, Glover, Hartley & Holland, 2009). Kombinationen av 
höga krav, hög kontroll och starkt stöd är många gånger avgörande för hur personal på 
arbetsplatsen på bästa sätt utvecklar sitt lärande beskriver Daniels et al. (2009). På en 
arbetsplats där kraven är låga innebär det ofta att även utmaningarna är begränsade, och det i 
sin tur medför att det finns mindre tillfällen för personalen att kunna lära av menar Jourdain 
och Vézina (2014). Det har dessutom visat sig att personal som upplever sig ha stöd från 
handledare och medarbetare är mer villiga att hitta lösningar till problem, vilket kan leda till 
att känslan av kontroll också ökar enligt Daniels et. al. (2009). Däremot kan kombinationen 
av höga krav, låg kontroll och svagt stöd leda till en negativ effekt för den psykiska hälsan 
hos personalen. Det är dock inte kraven i sig som ger negativa effekter, utan det är de andra 
centrala faktorerna kontroll och stöd, som har den största påverkan på anställdas upplevelser 
av arbetsmiljön, inlärningen och psykiska hälsan. Kontroll och stöd i arbetet möjliggör 
medarbetarnas kapacitet att kunna lösa problem som orsakas av höga krav på arbetet, vilket i 
sin tur leder till ökad motivation, högre grad av välbefinnande och känsla av behärskning 
menar Daniels et al. (2009).  

3. METOD OCH MATERIALINSAMLING 
I detta avsnitt presenteras hur vi gått tillväga för att genomföra denna studie. D.v.s. allt ifrån 
hur vi fått tag i behandlare inom socialtjänsten som vi intervjuat, hur intervjuerna utförts till 
hur vi har analyserat studiens resultat. Här beskrivs det även hur fördelningen av arbetet är 
gjort. Slutligen i detta avsnitt kommer en metoddiskussion där vi valt att diskutera de val av 
metoder vi gjort och hur vi använts oss av dem under studiens genomförande. 

3.1 Kvalitativ forskningsansats 
Vår studie har tagit utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats där vi genomfört kvalitativa 
intervjuer. Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning lägger fokus på att locka fram de 
enskilda intervjupersonernas tolkningar och uppfattningar kring det aktuella ämnet. I 
kvalitativa studier kan forskaren välja att undersöka flera olika fall för att ta reda på 
gemensamma nämnare eller olika faktorer som skiljer dem åt (Fejes & Thornberg, 2015). 
Utifrån studiens syfte lämpar det sig därför med en kvalitativ ansats. Vi har växelvis använt 
oss av både tidigare forskning och det empiriska material som vi fått fram av intervjuerna, 
vilket kan ses som en abduktiv forskningsansats (Bryman, 2011).  En kombination av både 
teorier, tidigare forskning och kvalitativa intervjuer ger forskaren en djupare förståelse kring 
det studerade fenomenet förklarar Dahlgren (2009), vilket vi upplever att vi lyckats få i vår 
studie. 
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3.2 Urvalsstrategi 
Kvalitativa studier grundar sig på att forskaren vill få en mer djupgående kompetens kring det 
fenomen som studeras (Andersson & Ahnlund, 2009). För att uppnå detta är det viktigt att 
tänka på vilken urvalsmetod man ska använda sig av, vilket innebär att ett mindre urval bör 
väljas i de fall där man önskar en djupare kunskap. Man bör därför undvika att använda sig av 
sannolikhetsurval i kvalitativa studier menar Andersson och Ahnlund (2009). För att komma i 
kontakt med relevanta intervjupersoner till studien så har vi använt oss av ett strategiskt 
urval, detta är för att efterfråga personer som är adekvata för vår studies syfte och 
frågeställningar (Bryman, 2011). Ett strategiskt urval är vanligt förekommande när det gäller 
kvalitativa studier, eftersom forskaren är mer intresserad av det studerade fenomenet istället 
för mängden forskningsdeltagare menar Andersson och Ahnlund (2009). Vi har främst använt 
oss av telefon- och mailkontakt till de tilltänkta intervjupersonerna, på olika verksamheter för 
att få kontakt med relevanta personer så fort som möjligt. Kontaktuppgifterna har vi fått 
genom att söka på Internet samt varit i kontakt med växeln hos flera kommuner. För att 
kunna delta i vår studie, behövde intervjupersonerna arbeta med att genomföra stödinsatser 
till barn som blivit utsatta för våld i hemmet, vilket exempelvis kan vara genom 
krisbearbetning, stödsamtal och förändringsarbete. Detta ansåg vi var ett nödvändigt krav för 
att kunna besvara studiens syfte på bästa sätt. Fyra av intervjupersoner som deltagit i studien 
arbetar som behandlare inom socialtjänsten och den femte arbetar för närvarande som kurator 
men har lång erfarenhet sedan tidigare av att arbeta som behandlare inom socialtjänsten. De 
verksamheter som intervjupersonerna arbetar i är öppenvård, ungdomsmottagning samt en 
verksamhet som riktar sig till kvinnor som blivit utsatt för våld i nära relation samt barn som 
upplevt våld i hemmet. Av de 24 som förfrågan skickades ut till var det fem intervjupersoner 
som medverkade i studien. Dessa fem arbetar på respektive fyra olika verksamheter, i två 
olika medelstora kommuner i norra Sverige. Tre av intervjupersonerna tillhör den ena 
kommunen och två av dem tillhör den andra. 

3.3 Förhållningssätt till forskningsetiska krav 
För att kunna genomföra vår studie med kvalitativa intervjuer valde vi att ta hänsyn till de 
etiska principer såsom informations-, samtyckes-, nyttjande-  samt konfidentialitetskravet. 
För att säkerställa att vi tillgodoser dessa forskningsetiska krav valde vi att, redan i första 
kontakten med de tilltänkta intervjupersonerna, skicka ut ett informationsbrev tillsammans 
med förfrågan om att delta i studien (se bilaga 1). Efter att vi skickat ut informationsbrevet 
har det emellertid skett ändringar i studien, vilket gör att viss information som framkommer i  
brevet inte längre är aktuellt. Syftet med informationsbrevet var att ge de tilltänkta 
intervjupersonerna grundläggande information om studiens syfte, att det är frivilligt att 
medverka men även att intervjupersonerna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
under studiens gång. Vi informerade även om när i tiden intervjuerna behövde äga rum samt 
den tilltänkta längden på intervjuerna för att kunna underlätta för intervjupersonerna att veta 
om de har möjlighet att medverka eller inte. Det vi angivit i informationsbrevet tillgodoser 
både informationskravet samt samtyckeskravet enligt Bryman (2011) och Wikström (2009). 
Nyttjandekravet har vi säkerställt genom att vi har informerat intervjupersonerna att 
materialet från intervjuerna enbart kommer att används till den här studien. Vi har skrivit i 
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informationsbrevet att resultatet kommer att presenteras till andra socionomstudenter och 
därefter endast finnas tillgängligt i databasen DiVA. För att säkerställa konfidentialitetskravet 
har vi även varit noggranna med att betona till intervjupersonerna att deras identitet kommer 
att avidentifieras, även den verksamhet och kommun som de arbetar i. Detta för att studiens 
resultat inte ska kunna härledas till intervjupersonerna. Vi har informerat om att allt material 
från intervjuerna, d.v.s. ljudinspelningarna, anteckningar och transkriberingar, kommer att 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och raderas efter uppsatsens färdigställande. 
Detta är nödvändigt för att respektera intervjupersonernas rätt till att vara anonyma och för 
säkerställande att inte känslig information hamnar hos någon obehörig beskriver Bryman 
(2011). Slutligen har vi även meddelat intervjupersonerna att vi kommer att skicka en kopia 
av arbetet till varje enskild deltagare för att de ska kunna ta del av läsa arbetet innan det 
publiceras. Vi har även repeterat ovanstående information muntligt vid träffen med 
intervjudeltagarna, innan vi påbörjade intervjun, för att säkerställa att det inte ska råda några 
oklarheter men även för att samtliga deltagare i studien ska påminnas om hur vi förhåller oss 
till de etiska kraven.  

3.4 Semistrukturerade intervjuer 
Våra intervjuer har genomförts i en semistrukturerad form, vilket innebär att vi har använt oss 
av en intervjuguide som grundläggande mall (se bilaga 2). I en intervjuguide använder man 
sig mestadels av öppna frågor i syfte att ge intervjupersonerna stort utrymme att själv styra 
svaren dit man vill (Bryman, 2011; Back & Berterö, 2015). I intervjuguiden berör vi vissa 
förutbestämda teman som vi valt att ta upp under intervjun. Vi ville använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att ha möjligheten att kunna frångå intervjuguiden och ställa 
följdfrågor under intervjuernas gång (Bryman, 2011). Att använda sig av en intervjuguide i 
semistrukturerade intervjuer är även nödvändigt för att kunna bibehålla en röd tråd och 
struktur genom samtliga intervjuer, för att sedan möjliggöra en resultatjämförelse menar 
Bryman (2011). Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter, som vi beräknat att de skulle göra. 
Då vi vid ett tillfälle intervjuade två stycken personer samtidigt så tog dock den intervjun 
betydligt längre eftersom de var två som skulle svara på frågorna och att det förekom en del 
diskussioner. Vi deltog båda två på samtliga intervjuer för att tillsammans efteråt kunna 
diskutera och analysera intervjuerna. I de flesta intervjuer delade vi upp frågorna i två delar 
och tog varsin del, men vi bägge kunde ställa följdfrågor vid behov. För att kunna säkerställa 
en så bra återgivning som möjligt efter intervjuerna så valde vi att spela in dem med 
ljudinspelning på datorn. Detta fick deltagarna information om och lämna samtycke till. Vi 
upplever att intervjupersonerna var väldigt lätta att prata med och öppet både kunde och ville 
beskriva upplevelsen av att arbeta med barn som blivit utsatta för våldet, de krav som ställs 
och tillgångar i arbetet. 

3.5 Analysmetod 
De ljudinspelade intervjuerna har transkriberats för att få en grund till den kvalitativa 
innehållsanalysen som vi använt oss av. En central del i att göra en bra transkribering, menar 
Tholander och Cekaite (2015), är att forskaren inte endast beskriver vad som sägs i intervjun, 
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utan även fångar upp på vilket sätt det sägs. Forskaren bör alltså försöka vara så detaljerad 
som möjligt. I en kvalitativ innehållsanalys försöker forskaren få fram resultat genom att 
granska och analysera materialet från transkriberingarna, och på så sätt kunna förklara den 
företeelse man undersöker, menar Fejes och Thornberg (2015). Genom att samordna och 
koda materialet vill forskaren hitta underliggande strukturer och teman (Fejes & Thornberg, 
2015; Bryman, 2011). Efter att vi transkriberat färdigt alla intervjuer, satt vi på varsitt håll 
och började titta efter och markera ut delar från transkriberingen kändes relevant att ta med i 
resultatet. Detta menar Fejes och Thornberg (2015) kallas för koncentrering av materialet. Då 
vi plockat ut relevanta delar, började vi färgmarkera meningar eller ord som vi ansåg var 
“meningsbärande enheter”. Det kan både vara delar av, hela eller serier av meningar 
beskriver Szklarski (2015). Bakom de meningsbärande enheterna, skrev vi ett ord som en 
tilltänkt kod, vilket Fejes och Thornberg (2015) beskriver är för att dela det väsentliga från 
det inte lika intressanta materialet. Därefter spaltade vi upp samtliga återkommande koder 
och funderade ut relevanta kategorier för att så småningom lättare kunna urskilja ett tema. Vi 
arbetat med kodningen på varsitt håll, och därefter satt vi tillsammans och jämförde våra 
kodningar. Vi hittade många återkommande och liknande koder. Syftet med en kvalitativ 
analys är att hitta kärnan i materialet samtidigt som forskaren är intresserad av olikheterna 
menar Fejes och Thornberg (2015). Efter att vi gått igenom varandras resultat och 
tillsammans identifierat kategorier, kunde vi tillslut urskilja tre teman, “I mötet med 
våldsutsatta barn”, “Tillgångar i arbetet” och “Förhållningssätt till riktlinjer, rättsregler 
och styrdokument”. Varje tema har minst två underliggande kategorier, totalt nio stycken, 
som vi tycker belyser temat från olika perspektiv. Nedan följer ett exempel på hur vi gått 
tillväga under kodningen; 
  
Tabell 1. Exempel på analyseringen av materialet 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

“Eftersom vi inte har någon 
behandlingsmetod så blir det ju så att man 
söker, att hur ska vi prata om våld då. Vad är 
våld, och hur ska jag försöka prata med dig 
som förälder som utsätter dina barn för det 
här. Och då blir ju behandlingsmetoden 
oerhört oprecis, oerhört fragmentarisk och 
oerhört personlig”. 

Avsaknad av metod Metoder som 
arbetssätt 

Tillgångar i 
arbetet 

“man måste få någon utifrån som tittar på det 
man gör och som man kan bolla med.. det är 
så viktigt”. 

Betydelsen av 
handledning 

Verksamhet och 
organisation 

Tillgångar i 
arbetet 

“Att bara få en relation och bara sätta ord på 
det man varit med om, det kan vara jätte 
förlösande i helandet”. 

Bemötande Betydelsen av 
relationsskapande 

I mötet med 
våldsutsatta barn 
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Under innehållsanalysen hittade vi också en del så kallade “slaskkoder”, som inte passat in i 
någon av de kategorier och teman som vi hittat, men som vi ändå har sparat till vi blev klara 
med resultatet. Detta för att ha kvar dem till vi bestämt vad vi ska presentera i resultatet. 

3.6 Ansvarsfördelning 
Vi har genomgående i den här studien arbetat tillsammans med samtliga delar. Vissa dagar 
har vi arbetat på varsitt håll, men då har vi aktivt tagit del av varandras texter för att 
säkerställa att arbetet går i enlighet med bådas önskemål. Vi har då även haft en 
genomgående kontakt med varandra för att hålla varandra uppdaterade i processen och för att 
ge varandra möjligheten att komma med synpunkter. För att lättare kunna ta del av varandras 
texter, både när vi arbetat på plats tillsammans och var för sig, så har vi använt oss utav 
Google Drive. Vi har båda två deltagit i samtliga intervjuer, och eftersom intervjuguiden varit 
uppdelad så valde vi att ansvara för en varsin del under själva intervjuerna. Kodningen av 
vårt insamlade datamaterial arbetade vi först enskilt med i syfte att kunna jämföra varandras 
resultat mot varandra och därefter arbetade vi gemensamt för kunna komma fram till 
kategorier och teman. På det hela sammantaget så har båda tagit ansvar och varit delaktiga i 
samtliga delar av studien. 

3.7 Metoddiskussion 
Idén till vår studie grundar sig i att vi, på olika sätt, fått kännedom om att det saknas konkreta 
metoder för de som arbetar med stödinsatser till våldsutsatta barn. Detta innebär att vi har gått 
in i studien med en viss förförståelse om att det finns en del upplevda brister i 
stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn. Vi är medvetna om att detta berör och påverkar vissa 
verksamheter, mer eller mindre. Vår förförståelse till det studerade fenomenet har påverkat 
studiens utformning. Förförståelsen har bidragit till att de frågor vi ställt under intervjun varit 
utformade på ett sätt för att kunna identifiera eventuella brister i intervjupersonernas 
stödinsatsarbete. Däremot upplever vi att vi ändå kunnat vara öppna till att få en djupare 
förståelse för hur varje enskild intervjuperson, som arbetar inom olika verksamheter, 
upplever sin arbetssituation. Förutom att ha identifierat intervjupersonernas upplevda behov 
av konkreta metoder, anser vi att vi även lyckats fånga centrala faktorer som fungerar på 
varje verksamhet. 
 
Mot bakgrund av det som Andersson och Ahnlund (2009) beskriver om vilken urvalstyp som 
forskaren bör använda sig av vid kvalitativa studier, så var ett strategiskt urval bäst för att 
kunna uppnå studiens syfte. Det var även nödvändigt för att kunna få kontakt med 
intervjupersoner som kunde besvara studiens syfte. Då vi inte hade några fler krav på 
intervjupersonerna än att de skulle arbeta med stödinsatser till våldsutsatta barn, fick vi 
medverkande med olika utbildningsbakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Detta 
upplever vi ha gett oss olika perspektiv på vissa områden, vilket vi tycker har berikat studiens 
resultat. Både att vi ville få en djupare förståelse och få adekvata intervjupersoner, tänker vi 
att ett strategiskt urval varit högst väsentligt för att överhuvudtaget kunna genomföra studien. 
Man kan även se det som att vi använt oss av ett slags bekvämlighetsurval, med tanke på att 
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vi använde oss av de intervjupersoner från de verksamheter och kommuner som vi faktiskt 
fick tag på. Bekvämlighetsurval brukar vara det urvals som väljs om de personer man avser 
för studien är svåra att få tag på, eller om representativiteten helt enkelt inte är av samma 
betydelse som i en kvantitativ studie (Bryman, 2011). 
  
I det informationsbrev vi skickade ut till de tilltänkta intervjupersonerna, har vi tagit hänsyn 
till de forskningsetiska krav som både Bryman (2011) och Wikström (2009) beskrivit 
tidigare. Intervjuerna ägde rum i varje enskild intervjudeltagres ordinarie arbetsmiljö, vilket 
har gett oss en möjlighet att se den fysiska miljö de arbetar med barnen i. Detta har även 
medfört att intervjupersonerna har haft en möjlighet att visa oss en del av de verktyg som de 
använder sig av i det dagliga arbetet med barnen, vilket några av dem gjorde. Det är viktigt 
att intervjupersonerna inte känner sig oroliga över att någon obehörig ska höra det som sägs i 
intervjun, därför är det centralt att intervjuerna genomförs i en trygg och lugn miljö förklarar 
Bryman (2011). Vi tänker att intervjupersonernas egna arbetsplats är en sådan plats där de 
medverkande även kan känna sig mer bekväm i. Back och Berterö (2015) beskriver att 
semistrukturerade intervjuer har en tendens att bli känslosamma och att intervjupersonerna 
skapar inlevelse i det berörda ämnet, vilket också bidrar till vikten av att utföra intervjun på 
en trygg plats. Dessutom tänker vi att detta har underlättat för intervjupersonerna att delta i 
studien, då vi tror att om vi skulle ha begärt träff utanför deras arbetsplats skulle ha försvårat 
deras medverkan. 
  
Vid ett tillfälle intervjuade vi två deltagare samtidigt. Vi är medvetna om att detta kan ha 
påverkat resultatet, d.v.s. att vi hade kunnat få ett annat resultat om vi hade intervjuat dem 
enskilt. Detta i och med att intervjua två samtidigt kan innebära att intervjupersonerna inte får 
det utrymme som behövts för att att svara på frågorna, jämfört med om det skett enskilt. Det 
hade även kunnat bli missvisande resultat om exempelvis den ena intervjupersonen pratar 
mer och tar mer plats. Det kan då medföra att den andra intervjupersonen inte får uttrycka 
sina egna tankar och känslor kring ämnet, eller att man helt enkelt inte känner förtroende att 
ge ett ärligt eller motsägande svar inför kollegan. Däremot hade intervjupersonerna arbetat 
tillsammans i några år och var själva de som föreslog att få intervjuas tillsammans, och vi 
upplevde att de var trygga i varandras sällskap. Vi övervägde möjligheten att få ytterligare ett 
perspektiv på det studerade fenomenet, med risken att få ett annat resultat, vilket ledde till att 
vi beslutade oss för att låta båda intervjupersonerna medverka. I efterhand kom vi att tänka på 
att vi hade kunnat dela upp oss och ta varsin intervju, men vi ville båda närvara i samtliga 
intervjuer. Detta eftersom att det ger oss möjligheten att kunna sitta tillsammans och 
diskutera intervjuerna och på så sätt underlätta kodningen. Vi upplever ändå i efterhand att vi 
fick varierande svar från dessa två intervjupersoner och att det blev väldigt intressant att 
lyssna på den diskussion som de kunde skapa med varandra. Detta är något som vi tycker gav 
en positiv effekt och vi anser att det berikade intervjun. Att ha spelat in, samt transkriberat 
intervjuerna tänker vi har varit en viktig del för att kunna göra en så korrekt materialanalys 
som möjligt. Att transkribera är även betydelsefullt i det avseende att det kan väcka mycket 
tankar och reflektioner från intervjutillfället menar Back och Berterö (2015). Detta har även 
bidragit till möjligheten att kunna citera intervjupersonerna på ett korrekt sätt. Att ha 
transkriberat så fort som möjligt efter det aktuella intervjutillfället tänker vi kan vara en 
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fördel då man fortfarande kan komma ihåg betydelsefulla detaljer från intervjun. 
Transkribering är ett tidskrävande arbete menar Back och Berterö (2015), men med tanke på 
att vi varit två som hjälptes åt att transkribera, upplever vi att vi haft en bra nivå på 
arbetsbelastningen. Då bägge har närvarat vid samtliga intervjuer har vi dragit nytta av 
möjligheten att kunna diskutera och analysera materialet från intervjuerna med varandra. 
  
Vi upplever att vi gått in i kodningen av materialet med en viss förförståelse, däremot 
arbetade vi med kodningen enskilt, i syfte att säkerställa att båda fått möjligheten att tolka 
materialet med egna ögon och skapa sig en egen uppfattning till en början. Något som kan 
vara problematiskt med att koda skriftligt material är då man tar ut stycken med text ur den 
sociala situationen, vilket kan bidra till att sammanhanget i det som sägs tappas bort 
(Bryman, 2011). Att vara två och kunna sitta tillsammans och jämföra varandras kodningar är 
också ett sätt att säkerställa att man i största möjliga mån undviker missförstånd och 
misstolkningar av materialet. Vi har båda försökt se bearbetningen av materialet utifrån flera 
olika perspektiv, och även lyfta flera faktorer som upplevs betydelsefulla i arbetet med 
våldsutsatta barn, trots vår förförståelse om en viss avsaknad av specifika metoder. Under 
bearbetningen av studiens resultat har vi försökt återskapa en så riktig och korrekt bild som 
möjligt av det som intervjupersonerna har beskrivit och uttryckt i intervjuerna. Då kodningen 
delvis innebär att forskaren vill försöka få fram kärnan av materialet enligt Fejes och 
Thornberg (2015), kan detta riskera att medföra att intervjupersonerna verkar mer eniga än 
vad de vid vissa frågor var. För att undvika att detta snedvrids har vi även försökt lyfta de 
olikheter som framkom i intervjuerna. Vi har även informerat dem om att de kommer att få 
läsa vårt arbete efter att det färdigställts, men innan det publiceras, för att ge dem en 
möjlighet att uttrycka sig om det är något som blivit felaktigt. Detta tänker vi har varit en 
bidragande del till att studien har förhållit sig till de etiska riktlinjer som råder inom 
forskning. 
  
Fejes och Thornberg (2015) beskriver att generalisering betyder i hur stor omfattning som 
forskaren kan tillämpa studiens resultat på andra situationer och personer utöver studiens 
deltagare. I kvalitativ forskning använder man sig ofta av ett mindre antal intervjupersoner 
som kommer från exempelvis en viss organisation, vilket vi gör i vår studie. En anledning till 
varför det blir svårt att generalisera sociala fenomen är för att dessa är varierande och 
beroende av sammanhanget förklarar Fejes och Thornberg (2015). Med utgångspunkt i det 
som beskrivs ovan, är vi medvetna om att vi inte kan generalisera studiens resultat till 
verksamheter i någon annan kommun. Vår studie bidrar främst till en ökad kunskap då den 
ger inblick i hur de intervjuade behandlare inom socialtjänsten resonerar och upplever sina 
möjligheter att bistå våldsutsatta barn. Vi hoppas också kunna bidra till ett ökat intresse för 
att undersöka hur kraven på stödinsatsarbetet till våldsutsatta barn faktiskt fungerar i 
praktiken.  
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4. RESULTAT 
Nedan följer ett resultat av studiens frågeställningar. I de citat där det förekommer namn på 
personer eller kommuner har vi valt att avidentifiera dessa för att säkerställa 
konfidentialiteten. Gemensamt för samtliga intervjudeltagare är att de arbetar med 
samtalsbehandling och i sitt dagliga arbete kan komma att stöta på barn och ungdomar som 
varit direkt utsatta för våld och därför kan vara i behov av krisbearbetning och stödjande 
samtal. Samtliga har en akademisk utbildning inom antingen socialt arbete, 
beteendevetenskap eller andra vidareutbildningar som arbetsgivaren har bedömt som relevant 
för arbetet. Tre av de fem intervjupersonerna är även utbildade i Trappan. 

4.1 Behandlarnas erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta barn 
Under intervjuerna berörs faktorer som betydelsen av att bygga relation till barnen. Det 
framkommer även att intervjupersonerna upplever att en annan central del i deras arbete är att 
få barnet att inte skuldbelägga sig själv. Det som genomsyrar samtliga intervjuer är att 
intervjupersonerna har en stark vilja att försöka hjälpa våldsutsatta barn på bästa sätt, vilket 
också kommer att tas upp i detta avsnitt. 

4.1.1 Betydelsen av relationsskapande 

I intervjuerna framkommer intervjupersonernas upplevda betydelse av att bygga en relation 
till barnet för att överhuvudtaget kunna prata om våldet. Oavsett om man som yrkesverksam 
använder sig av en specifik metod eller inte i mötet med ett våldsutsatt barn, så betonar 
intervjupersonerna sina erfarenheter kring vikten av att bygga relation. Intervjupersonerna 
menar att relationen mellan barnet och den yrkesverksamma blir väldigt avgörande för 
huruvida barnet faktiskt kan känna tillit och skapa ett förtroende. Man kan bygga en relation 
till barnet på olika sätt beskriver intervjupersonen. En av de andra intervjupersonerna lyfter 
särskilt en aspekt på följande sätt; 
  

“( … ) och sen också det här att kunna dela sin livsvärld mellan dem, att bjuda lite av sig själv 
också. Att jag är ingen som sitter här bakom ett skrivbord utan jag har också barn och katt och 
på det sättet bygga förtroende med barnet”. 

  
Vi tolkar det intervjupersonen berättar att det är viktigt att våga visa barnet att man är en 
vanlig människa och att vara personlig kan underlätta ett relationsskapande. Intervjupersonen 
säger också att dela sin livsvärld med barnet och visa att även hon själv kan glömma, tappa 
och spilla saker kan främja relationen. En annan av intervjupersonerna uttrycker hur hon 
tänker kring att just bygga en relation till barnet man möter; 
  

“Men då tänker jag ju för det första som är i just Trappan, att skapa relation. Alltså jag kan ju 
sitta där på mina höga hästar och tänka att jag har gått det och det och det och tro att nu ska nå 
fram här och göra en förändring. Får jag inte en relation och kan skapa tillit så är det ändå helt 
kört, det är jag alltid övertygad om”. 
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Det som intervjupersonen berättar i ovanstående citat är att relationsbyggande arbete blir 
väldigt centralt för att kunna påbörja ett förändringsarbete med barnet. Intervjupersonen 
upplever att en god relation och tillit väger otroligt tungt oavsett hur många utbildningar eller 
erfarenheter man har i bagaget. En av de andra intervjupersonerna beskriver sin känsla av att 
skapa en relation och få barnets förtroende, som grundläggande i mötet med våldsutsatta 
barn, samt känslan av att det kan faktiskt göra väldigt mycket för barnets bearbetning bara 
det. För att lyckas skapa en god relation till barnet och att kunna inge förtroende så pratar tre 
av intervjupersonerna om att de upplever att det även är betydelsefullt att visa barnet att man 
klarar av att lyssna på det som barnet vill berätta. En av intervjupersonerna berättar att visa 
för mycket känslor och reaktioner på barnets berättelser faktiskt kan försvåra för barnet att 
fortsätta prata om våldet. En av de andra intervjupersonerna uttrycker också vikten av att 
försöka låta bli att vara alltför emotionell när man lyssnar på barnets våldsupplevelser på 
följande sätt; 
  

“Jag har väl tänkt att det är mycket för att det är viktigt för dem att börja prata, att det finns 
faktiskt någon som, det spelar ingen roll vad jag säger, utan det här är en vuxen som finns 
kvar, som inte backar undan. Som inte blir rädd eller börjar gråta när jag berättar, utan jag kan 
faktiskt fortsätta min berättelse”. 
  

Det som beskrivs ovan tolkar vi att kunna kontrollera sina känslor i möte med våldsutsatta 
barn fyller en viktig funktion för intervjupersonen. Detta då våld många gånger kan vara ett 
väldigt känslosamt område att beröra säger intervjupersonen. Att prata om våldet kan vara 
jobbigt för barnet, precis som att höra om våldet kan vara påfrestande för den som ska lyssna 
säger intervjupersonen. Därför beskriver intervjupersonen att det kan vara av särskild vikt att 
tänka på att begränsa sina reaktioner och vara mer neutral till det som barnet berättar. I 
intervjuerna diskuterades det även att när man som yrkesverksam, möter och samtalar med 
våldsutsatta barn, och blir för känslosam över det som barnen berättar riskerar det att barnet 
stänger av. Med detta beskriver intervjupersonerna att det finns en risk för att barnet slutar 
prata om våldet, om det är så att barnet tror att den vuxne inte klarar av att lyssna på det som 
sägs.  
 
Sammanfattningsvis tar intervjupersonerna upp olika faktorer som de anser är viktiga i mötet 
med barn som blivit våldsutsatta, oavsett vilka metoder de har att tillgå i sitt stödinsatsarbete. 
En av intervjupersonerna beskriver även vad samtal om våld kan betyda för henne själv i 
hennes yrkesroll; 
  

“Styrkorna är framför allt precis att barnets röst får bli hörd, att jag kan bära barnet och att jag 
kan hjälpa barnet att få sin röst hörd” 
  

Det intervjupersonen säger är att kunna göra barnets röst hörd, är en av de mest betydelsefulla 
styrkorna i hennes arbete med våldsutsatta barn. Under intervjun berättar hon även vilken 
viktig funktion den styrkan i hennes arbete fyller, i ett arbetsområde som många gånger kan 
kännas tungt. En annan intervjuperson nämner att hon märkt att barn inte ofta talar om våld. 
Då det vanligtvis inte talas om våld inom barnens familjer kan det göra stor skillnad för 
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barnet att bara få börja sätta ord på sina tankar och känslor kring sina våldsupplevelser 
berättar intervjupersonen.  

4.1.2 Tålamod, flexibilitet och att lyfta av skuld i samtalet med barn 

Under intervjuerna framkommer det att några av intervjupersonerna upplever tålamod i 
samtal med barn som något väsentligt. Enligt intervjupersonernas uppfattning är barn olika 
och därför även reagerar olika på våldet. Utifrån det beskriver intervjupersonerna en känsla 
av att de behöver ta hänsyn till att barn kan behöva olika lång tid på sig för att börja berätta 
om sina upplevelser och känslor om våldet. En av intervjupersonerna säger sig uppleva en 
fördel med att följa en samtalsmetod (som exempelvis Trappan) i mötet med våldsutsatta 
barn. Däremot uttrycker intervjupersonen samtidigt att i mötet med barnet måste hon kunna 
anpassa metoden utifrån det enskilda barnet för att kunna bygga relation och därmed uppnå 
någon form av resultat; 
  

“Man kan ju inte ha en manual som är så strikt så det är omänskligt. För någonstans så måste 
det ju få komma när det kommer” 

  
Det intervjupersonen säger är att trots att man oftast följer manualer i metoder, behöver man 
som yrkesverksam i mötet med våldsutsatta barn kunna individualisera metoden utifrån varje 
enskilt barn. Med detta säger intervjuperonen att hon ibland jobba betydligt längre på vissa 
steg och ibland måste hon även backa några steg. En av intervjupersonerna uppfattar 
betydelsen av att finnas där för barnet och lyssna på det som barnet väljer att berätta och prata 
om som stor. Mot den bakgrunden upplever intervjupersonen att det är viktigt att inte 
glömma bort att bekräfta barnet och dess känslor, vilket i sin tur upplevs bidra till att en god 
relation till barnet går lättare att skapa. Detta beskriver intervjupersonen nedan; 
  

“Men att det gör så mycket att bara prata och lyssna. Liksom lyfta det för barnen att det är 
okej att prata om det här. Och det är klart att många barn vill inte gråta, de försöker liksom, 
“jag vill inte visa att jag är ledsen”, men här är det okej att vara ledsen och bekräfta det”. 

  
Det intervjupersonen beskriver är upplevelsen av vilka centrala betydelser dessa faktorer 
såsom att bara prata och lyssna på barnet kan ha. Intervjupersonen säger att det även bidrar 
till en bra grund för ett gott relationsskapande, vilket många gånger upplevs som starkt 
avgörande för barnets bearbetning. En av de andra intervjupersonerna beskriver också sin 
känsla kring vad det för henne innebär att kunna bekräfta barnet i samtalet. Intervjupersonen 
beskriver också om känslan av tålamod inför att det kan ta olika lång tid för barnet att känna 
sig trygg med att berätta och att det kan behövas några träffar för att hinna bygga upp den 
relation som behövs för att barnet ska börja prata; 
  

“Ibland har det kommit nån som sagt att ‘idag vill jag inte prata’, ja men vad bra då har jag 
fått det bekräftat och ‘vad bra att du säger det, vi kanske bara kan rita lite grann och lära 
känna varann lite mer och så kanske vi kan prata nästa gång’ “. 

  



 19 

Samma intervjuperson pratar även om hur viktigt det är att anpassa sitt arbetssätt gentemot 
barn, då det ofta behövs något mer att bryta av det tunga samtalsämnet med. Detta kan 
exempelvis vara att leka, rita, fika etc., för att sedan återgå till samtalet om våld berättar 
intervjupersonen. 
  
Något annat som varit återkommande i flera av intervjuerna är upplevelsen av att det, i mötet 
med ett våldsutsatt barn, känns betydelsefullt att jobba med att lyfta av skuld från barnet. En 
av intervjupersonerna delar med sig av sin erfarenhet av att de våldsutsatta barn hon möter 
många gånger tar ansvar över det som hänt på grund av lojalitet mot våldsutövaren. Att få 
barnet att inte skuldbelägga sig själv är en del som samtliga intervjupersoner beskriver att de 
jobbar med, oavsett metod eller inte. En av intervjupersonerna uttrycker det på följande sätt; 
  

“Försöka lyfta barnets egen kompetens… Och försöka lyfta av så mycket skuld som möjligt 
från barnet, att det spelar ingen roll vad än du har gjort, det är aldrig okej, det är aldrig ditt fel 
att man ger sig på och slår dig”. 

  
Att eliminera barnets skuldkänslor kring våldet är något som både ovanstående 
intervjuperson uttrycker. Även en av de andra intervjupersonerna upplever att det har stor 
betydelse i stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn.  Hon beskriver att lyfta av skuld från 
barnet är det är det absolut viktigaste i samtal med våldsutsatta barn, oavsett om man följer en 
specifik samtalsmetod eller inte. Intervjupersonen säger även att ett barn som inser att det inte 
är dennes fel att våldet uppstår, ger intervjupersonen en känsla av att ha lyckats förmedla 
något väldigt viktigt hos barnet. 

4.1.3 Viljan att hjälpa 

Något som tydligt genomsyras hos samtliga intervjupersoner, oavsett kommun eller 
verksamhet, är deras stora engagemang och en stark vilja att på bästa möjliga sätt kunna ge 
rätt stöd och hjälp till barn som blivit våldsutsatta eller upplevt våld i hemmet. En av 
intervjupersonerna beskriver hur hon ser på att arbeta med våld, även under den tiden då hon 
var ensam med att ha trappan-utbildning i sin kommun; 
  

“Det undgick ju inte någon, vad jag brann för, så alla andra började prata om våld.. ( .... ) det 
är jätte, jätte, jätte viktigt och jag brinner fortfarande för det. Fast jag tycker det är väldigt 
hemskt så just det här med våld ligger mig väldigt varmt om hjärtat.” 
  

Vi tolkar att ovanstående citat uttrycker ett väldigt stort engagemang i arbetet med barn och 
våld, vilket intervjupersonen själv säger många gånger kan vara avgörande för att orka 
fortsätta arbeta inom detta berörda område. Att känna att man som yrkesverksam faktiskt kan 
göra en skillnad för dessa barn har också varit en del av det som varit återkommande under 
samtliga intervjuer. En av intervjudeltagarna ger uttryck för detta på det här sättet; 
  

“Det kan jag ju också känna, att man gör skillnad. Det är det som driver mig hela tiden och då 
får det vara hur svårt det vill. Ibland blir man ju sorgsen såklart, men samtidigt känner jag att 
jag kan göra en förändring, det är det jag vill göra. Därför slutar jag aldrig”. 
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Intervjupersonen beskriver här att hennes fokus hamnar mer på den positiva förändring som 
hon faktiskt kan göra, snarare än de både krävande och känslosamma sidorna som arbetet 
innebär många gånger. Att kunna göra en förändring för barnet, berättar intervjupersonen är 
en central del särskilt för barnets skull och dess utveckling, men även för att hon ska känna en 
motivation till att driva detta stödinsatsarbete framåt. 

4.2 Behandlarnas tillgångar i arbetet 
Här berörs intervjupersonernas upplevelser av hur bristen på beprövade metoder kan påverka 
deras arbete med våldsutsatta barn, samt vad resurser såsom handledning och chefsstöd kan 
bidra med i deras arbete. Slutligen tas det även upp hur intervjupersonerna ser på samverkan 
och vilken viktig funktion den upplevs kunna fylla i deras dagliga arbete. 

4.2.1 Bristen på specifika metoder och hur stödinsatsen istället kan komma att se ut 

Enligt intervjupersonerna erbjuds det idag ingen specifik renodlad behandlingsmetod i de 
verksamheter där de arbetar som riktar sig till barn som blivit utsatta för våld. Däremot lyfter 
intervjupersonerna olika samtalsmetoder som de anser är till hjälp i mötet med barn som både 
upplevt samt blivit utsatta för våld. Av dessa metoder är det huvudsakligen samtalsmetoden 
Trappan som omnämns av intervjupersonerna. Flera av intervjupersonerna nämner sin 
medvetenhet om att Trappan är en krissamtalsmetod. En av intervjupersonerna beskriver 
dock att Trappan är en metod som endast används till barn som upplevt våld mellan 
närstående, och inte till de barn som blivit utsatta för våld. Trots detta lyfts ändå Trappan upp 
som en central metod hos fyra av de fem intervjupersonernas verksamheter i 
stödinsatssarbetet av barn som varit våldsutsatta. Trappan är den metod som erbjuds i störst 
utsträckning i de olika kommunerna som studien avser när det handlar om just detta. En av 
intervjupersonerna beskriver vad hon menar med begreppet upplevt våld, och lyfter 
betydelsen av att inte använda sig av begreppet bevittnat när det handlar om barn som upplevt 
våld mellan föräldrarna. Detta för att våld mellan föräldrar, enligt intervjupersonen, innebär 
så mycket mer än bara se och höra våldet. Hon beskriver att det även handlar om att uppleva 
våldet genom att exempelvis se de negativa konsekvenser våldet kan medföra i form av olika 
stämningar, spillror från sönderslagna saker och kanske också skador på den utsatta föräldern. 
Intervjupersonen uttrycker sig på följande sätt; 

  
“Vår målgrupp är ju barn som upplevt våld, vi kallar det upplevt inte bevittnat våld ( .... ) för 
vi tänker ju att barn upplever våld, de är inget vittne som står på sidan om och är passiva på 
något sätt, utan dem påverkas ju också. Och vi tänker ju att barnen också blir utsatta för våld 
när de upplever våld.” 
  

Även en av de andra intervjupersonerna ger uttryck för att begreppet bevittna våld egentligen 
handlar om så mycket mer än att bara se och höra, och att det av den anledningen känns 
viktigt att använda sig av begreppet uppleva snarare än bevittna. Han beskriver det så här; 
  

“( ... ) Det handlar inte om att man bevittnar, utan att man upplever våld. Ja men, om jag hör 
våldet pågå i rummet bredvid, mellan mamma och pappa, så upplever jag det iallafall.” 
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Däremot är Trappan inte någon renodlad behandlingsmetod, men det är en metod som 
används i intervjupersonernas dagliga arbetet med barn som upplevt våld. Vidare beskriver 
en annan av intervjupersonerna sin tolkning av Trappan som en flexibel samtalsmetod, som 
trots att det är en metod som riktar sig till barn som upplevt våld, bitvis ändå kan hjälpa till i 
samtalet med barn som blivit våldsutsatta. En av intervjupersonerna som har utbildning i och 
flerårig erfarenhet av Trappan-metoden uttrycker det på följande vis; 
  

“Jag upplever att den är.. Ja vad ska man säga, ganska så tydlig och strukturerad men även att 
man faktiskt kan, som jag nu valt att göra ganska mycket, inte ändra om för det ska ju vara de 
här stegen, men man kan ju ändå omarbeta den på vissa plan så den ska passa individen 
såklart.” 
  

En av intervjupersonerna beskriver att Trappan endast kan användas i de fall då barnet inte 
har kontakt med våldsutövaren. Detta medför att barn som upplever våld i hemmet som 
fortfarande har kontakt med våldsutövaren istället får något som kallas för “Här och nu 
samtal”. Intervjupersonen berättar att dessa samtal riktar fokus på att samtala om det som 
barnet själv vill ta upp, och hur barnet väljer att göra i vissa situationer och eventuellt hjälpa 
barnet att skapa nya handlingsstrategier. En av intervjupersonerna beskriver att Trappan i sig 
är en bra metod, men att det finns ett behov av alternativa metoder och verktyg; 
  

“Trappan är jättebra, och jag tänker såhär att, om det nu finns något normalt i det här, i 
normala fall där ett barn som har upplevt våld, då kan man köra så här att – dutt dutt – det här 
funkar bra, men sen finns det ju de här gångerna när man känner att ‘näe det här går inte alls, 
det funkar inte med Trappan’. Och då saknar vi ju verkligen någonting.” 
  

Även om Trappan är den metod som flera av intervjupersonerna från båda kommunerna 
upplever som väldigt användbar i samtalet med våldsutsatta barn, poängterar ändå en av 
intervjupersonerna en upplevd problematik när hon samtalar med barn i Trappan. Denna 
problematik handlar om, enligt intervjupersonen, att det ibland framkommer att barnet inte 
bara upplevt våld mellan närstående utan också varit utsatt själv, och därför finns det ett 
behov av mer kunskap och metoder kring att kunna möta detta; 
  

“Men vi märker ju att när vi börjar prata med barnen, när vi har samtal med dem om det de 
har upplevt så kommer det ju ofta in på att de själv har varit utsatta. Så vi ser ju att det finns 
ett jättestort behov av att ha kunskap och kanske metoder för att möta dem.” 
  

Intervjupersonen säger att ha upplevt våld och att ha blivit utsatt för våld ofta hänger ihop, då 
det är vanligt att barn som upplevt våld i hemmet även själv blivit utsatt för våld. Hon säger 
att det medför att behovet av konkreta behandlings- eller samtalsmetoder för barn som blivit 
utsatta för våld är stort. Utifrån intervjuerna så framgår det dock olika känslor bland 
intervjupersonerna inför att inte ha tillgång till någon specifik metod. Intervjupersonen 
berättar att hon inte använder sig av någon renodlad metod i samtal med våldsutsatta barn, 
vilket hon ser som problematiskt. Detta beskriver hon är för att det uppstår en osäkerhet kring 
vilket stöd hon faktiskt ger de våldsutsatta barnen, vilket uttrycks på följande sätt; 
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“När det gäller barn som är direkt utsatta, alltså våldsutsatta. Det är det vi känner att vi 
behöver mer metoder själv och kunskap, så vi liksom inte har nåt eget hitta på.” 

  
Vi tolkar att det är viktigt för intervjupersonen att det finns någon metod och vissa ramar som 
hon kan utgå från när hon möter våldsutsatta barn, då hon beskriver att det är en central del 
att veta vad hon ger barnet. Hos intervjupersonerna i den ena kommunen beskrivs det tydligt 
hur avsaknaden av specifika metoder orsakar känslor av frustration och vanmakt när det 
kommer till stödinsatser till barn som varit våldsutsatta. En intervjuperson redogör för sin 
känsla på följande vis; 
  

“Jag har ingen aning, och det är ju det som blir problemet. Eftersom vi inte har någon 
behandlingsmetod så blir det ju så att man söker, att hur ska vi prata om våld då? Vad är våld, 
och hur ska jag försöka prata med föräldrarna som utsätter sina barn för det här? Och då blir 
ju behandlingsmetoden oerhört oprecis, oerhört fragmentarisk och oerhört personlig.” 
  

Vi tolkar att det som intervjupersonen uttrycker ovan speglar vilken stark inverkan bristen på 
specifika metoder i verksamheten har på henne. Upplevelsen att inte riktigt veta vad 
stödinsatsen ger dessa barn skapar en stor osäkerhet hos intervjupersonen enligt henne själv. 
Det som lyfts i bägge ovanstående citat, och som visat sig vara centralt för de 
intervjupersoner vi intervjuat från den kommunen, är just deras känsla av att inte riktigt veta 
hur stödinsatserna till barn som varit våldsutsatta ska gå till. Detta uppger intervjupersonerna 
främst är för att de inte blivit utbildade i någon specifik metod för just detta. Ändå berättar 
intervjupersonerna att antingen krav från arbetsgivaren eller avsaknad av annan lämplig 
verksamhet gjort att stödinsatserna till våldsutsatta barn hamnar eller förväntas hamna på de 
verksamheter som dessa intervjupersoner tillhör. Intervjupersonerna uppger att det skapar 
frustration och känsla av vanmakt då det för stunden saknas specifika metoder. I intervjuerna 
framkommer det dilemmat som två av intervjupersonerna upplever att de står emellan; att 
inte riktigt veta vad de konkret ska ge dessa våldsutsatta barn, samtidigt som de inte heller 
vill riskera att inte ge dessa barn något stöd alls. En av intervjupersonerna beskriver detta på 
följande sätt; 
  

“( … ) när det gäller barn som är direkt utsatta, alltså våldsutsatta, det är det vi känner att vi 
behöver mer metoder själv och kunskap, så vi liksom inte har nåt eget hitta på… 
Det skulle ju vara lätt att tänka, ja men kom hit då, då får ni ju nånting, men samtidigt måste 
vi då tänka att vad är det vi kan erbjuda…” 

  
Hur detta dilemma påverkar en av intervjupersonerna framkommer i ovanstående citat, då 
intervjupersonen uttrycker känslan att veta vad man gör och vad man ger dessa barn som 
viktig för att kunna säkerställa stödinsatsens kvalitet. Samtidigt beskriver intervjupersonen 
också hur viljan av att hjälpa dessa barn ibland kan ta över och göra att hon väljer att 
fortskrida stödinsatsen utifrån bästa egna förmåga, trots avsaknad av någon specifik metod. 
Intervjupersonen tar också upp en annan problematik som hon upplever kan uppstå till följd 
av detta dilemma. Det är att om barnet får stöd av verksamheten, som inte utgår från någon 
specifik metod, kan det uppstå ett missförstånd om att barnet fått behandling berättar hon; 
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“( … ) så det inte dokumenteras att, jamen då har de fått samtal på vår verksamhet och så 
tänker man att ja då har de ju fått en behandling, och sen att ja men vad var det vi kunde vi ge 
dem då?...” 

  
Intervjupersonen uttrycker att det är centralt att ta det i beaktande när man som yrkesverksam 
träffar och samtalar med våldsutsatta barn. Om viljan att hjälpa barnet tar över finns det dock 
en risk att detta inte alltid blir så bra säger intervjupersonen, då det kan leda till missförstånd 
och på så vis hindra att barnet får ytterligare stödinsatser såsom exempelvis samtalsstöd 
utifrån någon annan mer lämpad metod. Intervjupersonerna uttrycker vidare sina upplevda 
behov av att ha tydliga, beprövade metoder att använda sig av i mötet med barn som varit 
våldsutsatta. Både för rättssäkerhetens skull, säger intervjupersonerna, men också för att de 
själva ska kunna känna att stödinsatserna i sig är kvalitetssäkrade och således ger goda 
förutsättningar till positiv förändring för barnet som stödinsatsen avser. En av 
intervjupersonerna tar upp att det hos henne finns ett önskvärt behov av att få ytterligare 
verktyg att använda sig av i arbetet med våldsutsatta barn; 

  
“Jag skulle vilja ha mer, mer verktyg. Det är ju just det, att veta vad som som får effekt, vad 
som faktiskt blir bra istället för att fara i det här att ‘läser jag dig rätt nu, vad är det här?’. Det 
är just det vi kommer tillbaka till hela tiden här, att det är en brist på verktyg till dom här 
familjerna.” 
  

Samma intervjuperson beskriver att det inom verksamheten önskas en metod som riktar sig 
både till barnet som blivit utsatt för våld, men även för familjen där våldet förekommer. 
Metoden som intervjupersonen pratar om heter KIBB, vilken intervjupersonen upplever 
skulle fylla en viktig funktion i stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn. Enligt 
intervjupersonen har inte metoden implementerats i verksamheten ännu, men hon hoppas att 
de får tillgång till den snart. Intervjupersonen säger att det skulle vara betydelsefullt i det 
avseende att de då skulle kunna erbjuda stödinsatser till våldsutsatta barn som både ger en 
ökad rättssäkerhet men även ger behandlarna en trygghet.  
  

4.2.2 Stöd från chefer och behov av handledning 

Hur tillgången till handledning i sitt arbete med våldsutsatta barn ser ut och fungerar, både 
externt men även kollegialt, är något som lyfts i samtliga intervjuer. Möjligheten att ha någon 
utifrån som granskar och vägleder intervjupersonerna i deras arbete men även förutsättningar 
för att ha tillgång till kollegialt stöd, att ha någon att utbyta tankar med, säger sig samtliga 
intervjupersoner är viktigt för just dem. En av intervjupersonerna uppger att det inte funnits 
någon handledning att tillgå i arbetet på dryga tio månader, på grund av en omorganisering på 
organisatorisk nivå. Hur intervjupersonen tänker kring detta uttrycks på följande sätt; 
  

“Det är ju nåt som vi känner att vi absolut behöver. Jag känner att jag som då är ensam 
dessutom med att jobba med barn nu behöver någon att bolla med och få handledning. Men 
det verkar ju vara en utdragen process, så vi får väl se då när det kommer igång. 
Förhoppningen är väl då kanske till sommaren eller hösten”. 
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Intervjupersonen säger att då hon är ensam med att arbeta med barn på den verksamhet hon 
tillhör, ger det även henne begränsade tillgångar till att stöd och råd från kollegor. Även en av 
de andra intervjupersonerna, som vid det tillfälle hon arbetade med Trappan var ensam att ha 
utbildning i den behandlingsmetoden, beskriver vilken betydelse handledning kan ha; 
  

“( ... ) Men då hade det varit fint att ha någon att bolla med och någon att faktiskt, även de 
som hade gått Trappan, att man kan resonera kring olika ärenden oså. För nog är det ju också 
tungt ibland, att jobba med det här.” 
  

Att få handledning, säger intervjupersonen, även ger henne en känsla av avlastning och 
faktiskt få ventilera sina tankar och känslor kring arbetet, som många gånger uppstår. 
Intervjupersonen berättar också att handledningen upplevs som särskilt viktig för henne, då 
det berörda arbetsområdet många gånger kan kännas betungande. Två av de andra 
intervjupersonerna beskriver att trots tillgången till handledning på arbetsplatsen, är deras 
upplevelse att omfattningen och frekvensen även är av betydande karaktär. 
Intervjupersonerna berättar att det är speciellt viktigt då det är många som är 
yrkesverksamma inom det aktuella arbetsområde och verksamheten. En av 
intervjupersonerna beskriver det så här; 
  

“Vi har en handledare som kommer från en annan kommun, och då träffar hon ju hela vårt 
team, och då är vi lite många. Det kan väl möjligen vara nackdelen. Vi skulle ju kunna tänka 
oss, utifrån att vi är så många, att på ett sätt skulle vi vilja ha det oftare”. 
  

Det som framkommer av intervjupersonerna är att trots att de har kollegor som de kan 
resonera med om sitt arbete, är även extern handledning något som av samtliga 
intervjupersoner beskriver som något vitalt för arbetet. Tillgången men även avsaknaden av 
handledning upplevs också vara en central del hos intervjupersonerna. Utifrån intervjuerna 
upplevs handledningen påverka både huruvida de faktiskt trivs på sitt arbete, men också 
tryggheten i deras yrkesroll. Detta förklarar intervjupersonerna med att externa handledare 
kan säkerställa kvaliteten i stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn, då de får ögon som 
granskar arbetet utifrån. Att få stöttning och vägledning i detta arbetsområde uppger 
intervjupersonerna som uppskattat då det många gånger upplevs vara ett krävande 
arbetsområde. En av intervjupersonerna pratar om sin känsla av att faktiskt få handledning i 
sitt arbete på följande vis; 
  

“Men att ha extern handledning är ju jätteviktigt, och det vet jag att jag har sagt många gånger 
under årens lopp, att hade jag inte haft det kontinuerligt under alla år så hade jag slutat för 
länge länge sen”. 

  
Bortsett från handledning så upplever även samtliga intervjupersoner att det är betydelsefullt 
att ha en stödjande organisation och chef. Att uppleva ett gott stöd från sin arbetsgivare 
uttrycker intervjupersonerna ger en känsla av att kunna göra sin röst hörd. Upplevelsen av att 
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faktiskt ha en chef och organisation som lyssnar ger, enligt intervjupersonerna, en känsla av 
inflytande och en möjlighet att kunna vara med i, påverka och förändra sitt arbetsområde. 

4.2.3 Samverka eller hänvisa vidare 

Då intervjupersonerna som kommer i kontakt med barn som utsätts för våld av närstående 
uttrycker en erfarenhet av att barns stödbehov kan se olika ut, upplever de även att det är 
viktigt med ett fungerande samarbete med andra verksamheter. En av intervjupersonerna 
säger att då hon arbetar på en verksamhet där våldsutsatta barn inte tillhör målgruppen, blir 
samverkan särskilt betydelsefullt. Enligt intervjupersonen upplevs just målgruppskriteriet 
som problematiskt eftersom de i verksamheten ändå många gånger möter och samtalar med 
barn som varit våldsutsatta också. Det problem som då uppstår enligt intervjupersonen är att 
de då inte har den kunskap som behövs för att kunna ge rätt stödinsats, på grund av att 
våldsutsatta barn enligt verksamhetens ramar inte är den målgrupp de ska arbeta med. 
Intervjupersonen lyfter problematiken på följande sätt; 
  

“( … ) Dels att det blir vår målgrupp, så att vi inte säger nej till dom… Och att vi har rätt 
metoder och kunskap att kunna bemöta dem i det dom behöver. Så att vi får både utbildning 
och handledning, det tänker jag är rätt viktigt. För det här är ju en grupp som vi ändå möter, 
de här barnen finns ju... Men liksom att det blir mer tydligt att vi tar emot dem.” 
  

Intervjupersonen uttrycker alltså ett behov att av att få våldsutsatta barn som en del av 
verksamhetens målgrupp för att överhuvudtaget kunna ta emot dem, och till följd av det 
kunna få tillgång till rätt utbildningar och handledning i arbetet. Detta säger intervjupersonen 
är grundläggande för att på bästa sätt kunna ge rätt stödinsats till de barn som är våldsutsatta. 
Då våldsutsatta barn inte tillhör deras målgrupp i dagsläget upplever intervjupersonen att 
samverkan med andra aktörer på både regional och kommunal nivå som något ytterst 
nödvändigt. Intervjupersonen beskriver att samverkan med både socialtjänstens öppenvård 
och Barn- och ungdomspsykiatrin är en central del då våldsutsatta barn beroende på 
traumatisering hänvisas emellan dessa instanser. Utifrån detta beskriver intervjupersonen att 
det är av vikt att samverkan fungerar på ett bra sätt. Däremot berättar intervjupersonen att det 
skapar en känsla av otillräcklighet eftersom de inte alltid kan ta emot de våldsutsatta barnen. 
Även de andra intervjupersonerna tar upp att de upplever samverkan som nödvändigt för att 
kunna uppfylla de krav som finns gällande arbetet med stödinsatser till våldsutsatta barn. 
Detta eftersom det kan skilja sig väldigt mycket från barn till barn hur de mår till följd av 
våldet berättar intervjupersonerna. Intervjupersonerna uppger därför att utgångspunkten bör 
vara om och isåfall var man som yrkesverksam ska hänvisa barnet vidare för att kunna ge rätt 
sorts stöd. Att just kunna hänvisa rätt upplevs inte alltid som helt oproblematisk berättar en av 
intervjupersonerna, vilket han uttrycker så här; 
  

“( … ) och just utifrån hur barn mår. Mår dem riktigt dåligt utifrån det så, ja då har vi ju 
kopplingen över till BUP… Sen är ju det inte alltid så enkelt vare sig att få dem att gå med på 
att flyttas över till BUP eller att få BUP att ta just det heller”. 
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Detta är av särskild vikt då barns hjälp- och stödbehov kan se väldigt olika, vilket en av de 
andra intervjupersonerna tar upp. Det finns ett behov av att få rätt verktyg och kunskap för att 
kunna bedöma huruvida hjälpbehovet ser ut säger intervjupersonen. Detta uttrycker 
intervjupersonen är viktigt för henne i avseende att eventuellt kunna hänvisa barnet till andra 
instanser om det är nödvändigt för att kunna tillgodose barnets behov på bästa sätt. 
  

“( … ) alla behöver ju inte ha specialinsatser, utan det beror litegrann på hur man blir bemött 
och hur man kan prata. ( .... ) Men sen att kunna bedöma liksom, behöver barnet något mer? 
Det är väl det också vi känner att vi saknar, kunskapen”. 
  

Intervjupersonen betonar att om de skulle få mer kunskap kring hur man bedömer ett barns 
behov till stöd och hjälp skulle detta, enligt henne, underlätta vetskapen som rör om och när 
man ska hänvisa barnet vidare till andra aktörer. Detta är viktigt i det avseende att kunna 
erbjuda det stöd och hjälp som varje enskilt barn faktiskt behöver berättar intervjupersonen. 
Samma intervjuperson beskriver även att samverkan är centralt då våldsutsatta barn 
förekommer i många delar av samhället, och att det är en grupp som många verksamheter 
möter och behöver arbeta med. Samverkan behövs även då barnens hjälp- och stödbehov kan 
se så pass olika ut berättar intervjupersonen. Därför bör ansvaret för stöd och hjälp till 
våldsutsatta barn ligga hos flera verksamheter säger intervjupersonen.  

4.3 Behandlarnas förhållningssätt till riktlinjer, rättsregler och 
styrdokument 
I detta avsnitt kommer vi att beröra hur intervjupersonerna upplever sig kunna tillgodose de 
krav som ställs på dem gällande stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn.  

4.3.1 Känslan inför de krav som ställs 

Känslan av att inte kunna uppfylla de krav som finns från nationella lagar och riktlinjer är 
återkommande hos flera av intervjupersonerna. Detta eftersom samtliga intervjupersoner 
upplever att de inte har tillräckligt med verktyg samt renodlade metoder för att kunna arbeta 
med våldsutsatta barn. Att inte kunna kvalitetssäkra stödinsatserna, framförallt utifrån bristen 
på evidensbaserade metoder är något som flera av intervjupersonerna nämner. En av 
intervjupersonerna beskriver hur hon upplever sig kunna tillgodose de krav som ställs på 
stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn; 
  

“Den är ju begränsad… Tyvärr. Jag tänker ju att jo, vi skulle kunna, om det nu ska fortsätta 
vara så att den här typen av familjer och barn ska komma till oss, att självklart skulle vi kunna 
göra ett bättre bidrag om vi hade en bättre metod. Men i dagsläget känns det som att det vi 
bidrar med kring den kommunala planen gällande våld i nära relation eller FNs 
barnkonvention, det är ju väldigt sporadiskt. Lite som hit or miss, vi vet inte, bidrar vi och hur 
många gånger går vi in och gör någonting värre? Jag vet inte.” 
  

Intervjupersonen säger att då det finns en stor osäkerhet kring effekterna av de stödinsatser 
som ges till våldsutsatta barn, upplever hon även en osäkerhet kring huruvida insatserna lever 
upp till de krav som ställs i lagar och riktlinjer. Intervjupersonen uttrycker att hon upplever 
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sig ha en väldigt begränsad möjlighet att tillgodose dessa krav på bästa sätt, utifrån att det 
inte finns någon metod att arbeta med. Som yrkesverksam inom detta arbetsområde behöver 
man även vara kritisk till de krav som finns och hur man arbetar med att försöka tillgodose 
dessa berättar två av intervjupersonerna. Att vara medveten om att det ska erbjudas stöd till 
barn som blivit våldsutsatta är en del, men en annan att faktiskt våga ifrågasätta vilket stöd 
som ska ges är en en viktig fråga berättar en av intervjupersonerna. 
 

5. RESULTATDISKUSSION OCH SLUTSATS 
Syftet med studien är att undersöka behandlares erfarenheter av stödinsatsarbetet med 
våldsutsatta barn, samt behandlares upplevelser av och förutsättningar för att kunna tillgodose 
de krav som finns i lagar och riktlinjer kring arbetet med våldsutsatta barn. Nedan kommer en 
diskussion kring studiens resultat att föras och presenteras tillsammans med slutsatserna. 

5.1 Beprövade metoder som bristvara i stödinsatsarbetet 
Enligt 3 § i 7 kap. i SOSFS 2014:4 så ska socialnämnden kunna bistå med stöd och hjälp som 
behövs för barn som varit våldsutsatta, både i akuta skeden men också i form av både kort- 
och långsiktiga interventioner som utgår ifrån skydd, råd, stöd samt behandling och vård. 
Samtliga intervjupersoner medger att de inte har utbildning i och således inte använder sig av 
någon specifik metod av barn som varit våldsutsatta. I Statens offentliga utredning (SOU 
2008:12) nämns just kunskap om vilka sociala insatser som ger god kvalitet och tilltänkt 
effekt som en grundförutsättning för både socialtjänsten som helhet men också för att de 
yrkesverksamma ska kunna utöva och förbättra arbetet. Precis som Kjellgren, Nilsson och 
Thulin (2017) beskriver så riktas det emellertid en för liten uppmärksamhet mot behovet att 
kunna erbjuda rätt sorts insatser till de barn som blivit utsatta för våld, trots medvetenheten 
om våldets förekomst i samhället. 
  
I intervjuerna är det olika känslor som kommer till uttryck hos intervjupersonerna gällande att 
inte ha någon beprövad specifik metod för barn som varit våldsutsatta. Intervjupersonerna i 
den ena kommunen visar tydligt på en frustration över att inte ha tillgång till någon metod 
avseende detta. Edleson, Nguyen och Kimball (2011) tar också upp att brist på relevanta 
riktlinjer och tydliga ramar för hur det ska arbetas med våldsutsatta barn bidrar till en 
frustration bland yrkesutövarna. En intervjuperson beskriver att bristen på tillgängliga 
metoder i arbetet med våldsutsatta barn bidrar till en känsla av otillräcklighet och att inte 
kunna uppfylla de krav som finns på både nationell och kommunal nivå. Att faktiskt ha 
evidensbaserade metoder i sitt arbete är något som intervjupersonen menar skulle bidra till att 
kvalitetssäkra insatserna och minska känslan av osäkerhet och rädsla över huruvida man 
hjälper barnet eller inte. Detta är precis det som Socialstyrelsen (2012) beskriver om syftet 
med evidensbaserad praktik. Det framgår också att några av intervjupersonerna upplever att 
det handlar om krav från arbetsgivaren (kommunen i detta fall) eller brist på annan lämplig 
verksamhet i kommunen som kan ge rätt stödinsatser till våldsutsatta barn. Detta gör att 
stödinsatserna av våldsutsatta barn hamnar eller förväntas hamna på de verksamheter 
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intervjupersonerna tillhör. Intervjupersonerna själva uttrycker ett ökat behov av beprövade 
stödinsatser och andra verktyg för att kunna ta emot de våldsutsatta barnen. Detta kan ställas i 
parallell med Socialstyrelsens (2012) motivering kring evidensbaserad praktik och dess syfte. 
Det vill säga, att medvetet och planmässigt eftersträva vård och omsorg med bästa tänkbara 
vetenskapliga grund för att kunna bistå med så gynnsam hjälp som möjligt. Hos de 
intervjupersoner som upplever att både dem själva, men också deras kommun i stort, saknar 
stödinsatsmetoder för våldsutsatta barns så är det just avsaknaden av evidensbaserade 
metoder som de upplever är ett problem. 
  
Även i SOSFS (2014:14) ställs det krav på att anställda i verksamheter som arbetar med 
direkt våldsutsatta barn ska ha kunskap om våld men även kunna realisera dessa kunskaper i 
arbetet, samt att socialnämnden ska kunna erbjuda våldsutsatta barn de insatser som behövs i 
form av bland annat vård och behandling. Även Socialtjänstlagen (2001:453) betonar krav på 
adekvat kompetens och insatser för barn som blivit utsatta för våld, vilket återfinns i 3 kap. 
3§ och 5 kap. 11§. Upplevelserna hos de intervjupersoner som känner en avsaknad av 
beprövade stödinsatser, trots det stora behovet av det för att kunna erbjuda dessa barn rätt 
hjälp, går alltså inte linje med de krav som uttrycks i SOSFS (2014:14), Socialstyrelsen 
(2012) eller Socialtjänstlagen (2001:453). Vidare beskriver en av intervjupersonerna en 
upplevd svårighet med att arbeta mot mål som inte tydliggjorts och som dessutom är svåra att 
mäta då det handlar om förändringsarbete hos de barn som blivit utsatta för våld. Detta 
beskriver Alexanderson (2006) inte är helt ovanligt i Human service organizations (HSO). 
Intervjupersonen beskriver att de krav som finns på personalen i den aktuella verksamheten, 
är att de ska uppnå förändring för barnet och dess situation. Då intervjupersonen beskriver att 
de inte vet hur de ska arbeta eller vad det är de ska sikta på att uppnå för att kunna veta om de 
uppfyllt målen eller inte, framför allt på grund av avsaknad av någon specifik metod. Denna 
osäkerhet och otydlighet skapar även det en frustration i det dagliga arbetet menar 
intervjupersonen. Att använda sig av verktyg som inte vilar på någon vetenskaplig kunskap 
skapar en känsla av osäkerhet i arbetet, och är också vanlig problematik inom HSO menar 
Alexanderson (2016). 
  
Utifrån detta kan vi dra slutsatsen kring behovet av mer vetenskapligt beprövade verktyg och 
metoder kan ses som en tungt vägande del i arbetet med kunna säkerställa att man ger 
stödinsatser med god kvalitet och arbetar med våldsutsatta barn utifrån de krav som ställs i 
rådande riktlinjer och styrdokument. 
  

5.2 Skillnaden mellan att uppleva och att utsättas - vad innebär dessa 
begrepp för stödinsatsarbetet? 
Utifrån intervjuerna framkommer att många använder Trappan och att den uppfattas som en 
tydlig och väl fungerande krissamtalsmetod. En intressant iakttagelse är hur tolkningar av 
styrdokument leder till att Trappan i vissa fall används både för barn som upplevt och utsatts 
för våld. Samtliga intervjupersoner nämner på något sätt att Trappan egentligen är framtagen 
för barn som bevittnat/upplevt våld, och inte till barn som själva varit utsatta för våld. Denna 
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distinktion överensstämmer med hur Trappan beskrivs av Socialstyrelsen (2016) samt 
Källström Cater och Ekblom (2014). Samtidigt tolkar vi intervjupersonernas utsago som att 
Trappan generellt ses som en metod både för barn som bevittnat och utsatts för våld. Även 
om ingen av intervjupersonerna säger detta rakt ut så förstår vi det som att det är en 
uppfattning som blir till följd av olika tolkningar av vad begreppet upplevt våld innebär. På 
olika sätt förklarar också flera av intervjupersonerna att begreppet upplevt våld bör användas 
när det talas om barn som bevittnat våld. Detta då bevittnat innebär mycket mer än att bara se 
och höra våldet - att barnet alltså upplever våldet i form av att exempelvis dess negativa 
konsekvenser, stämningar, spillror dagen efter och även eventuella skador på den utsatta 
föräldern. Detta överensstämmer med hur Källström Cater och Ekblom (2014) beskriver att 
bevittnat våld kan innebära olika saker utöver att bara se och höra, och att man därför kan tala 
om att uppleva snarare än att bara bevittna. Det vi kan se utifrån det som intervjupersonerna 
uttrycker och det som Källström Cater och Ekblom (2014) beskriver är alltså att det finns en 
mening med att använda sig av begreppet upplevt våld snarare än bevittnat våld för att 
verkligen tydliggöra vad våld mellan närstående vuxna innebär för ett barn. Det som för oss 
blivit tydligt till följd av detta är att det ibland verkar uppstå olika tolkningar kring vad själva 
begreppet upplevt innebär på ett sätt som det inte gör kring begreppet bevittna. En 
intervjuperson beskriver att det inom dennes verksamhet finns specificerade ramar för vilka 
målgrupper som verksamheten ska ta sig an, vilket leder till att de inte utför Trappan-samtal 
med barn som blivit utsatta för våld utan bara till barn som upplevt våld i betydelsen bevittnat 
våld. Det kan speglas mot att andra verksamheter (och de kommuner de tillhör) ser Trappan 
som en användbar metod i båda fallen, utifrån att där tolkas begreppet upplevt på ett vidare 
sätt och ses som synonymt med begreppet utsatts. 

5.3 Vikten av stöd, handledning och organisatorisk struktur för att kunna 
tillgodose kraven 
Oavsett om den yrkesverksamma har tillgång eller inte till handledning, betonar samtliga 
intervjupersoner betydelsen av att ha både kollegor att bolla med men även någon extern som 
granskar deras arbetet utifrån. Detta menar intervjupersonerna skapar en trygghetskänsla av 
att någon säkerställer att stödet man ger till barnen uppfyller vissa kvalitetskrav och samtidigt 
någon som vägleder, ger tips och råd vid problematiska arbetssituationer. Socialarbetare har 
många gånger svårigheter med att känna att deras arbete uppfyller de kvalitetskrav som finns 
beskriver Tham och Meagher (2009), vilket gör att den externa handledningen en ännu större 
betydelse. Tillgången till handledning ger även socialarbetare en mer trivsam arbetsmiljö 
menar Tham och Meagher (2009), vilket blir tydligt då en av intervjupersonerna beskriver att 
om tillgången till extern handledning inte hade funnits så hade han inte stannat kvar på 
arbetet. Att känna ett gott stöd från chefer och arbetsgivaren som organisation var även något 
som togs upp i samtliga intervjuer, vilket alla intervjupersoner upplever som en väsentlig del 
i sitt arbete. Precis som Tham och Meagher (2009) beskrivit tidigare så bidrar stöd från chefer 
och organisationen till en stark positiv effekt hos socialarbetare, vilket gör det till en viktig 
del som inte får glömmas eller prioriteras bort i arbetet. Även Daniels et. al. (2009) beskriver, 
med krav- kontroll och stödmodellen som utgångspunkt, att det inte är själva kraven som kan 
skapa negativa effekter, utan det är snarare bristen på kontroll och stöd som har störst 
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inverkan på den yrkesverksamma. Dessa centrala faktorer menar Daniels et. al. (2009) 
påverkar många delar, men bland annat den yrkesverksammas arbetsmiljö. Ett gott stöd i 
arbetet kan öka den yrkesverksammas motivation och välbefinnande i sin yrkesroll menar 
Daniels. et. al. (2009). Detta poängterar varför det bör finnas tillgång till både extern men 
även kollegial handledning och vilken viktig funktion den faktiskt fyller i den 
yrkesverksammas arbete. Samtliga intervjupersoner pratar om att framför allt stöd är en 
väldigt betydelsefull del i deras arbete och att det är något som verkligen uppskattas och 
önskas när man arbetar med våldsutsatta barn. 
  
En av intervjupersonerna arbetar på en verksamhet som inte har våldsutsatta barn som 
målgrupp, men beskriver att de ändå möter dessa barn i sitt dagliga arbete då de arbetar med 
barn som upplevt våld. Intervjupersonen tar utifrån det upp korrelationsproblematiken kring 
att uppleva våld och själv bli utsatt, vilket även beskrivs av Janson, Jernbro och Långberg 
(2011) samt Enander (2014). Korrelationen som visats är alltså att barn som upplever våld 
har tio gånger större risk att själv utsättas för våldet, än de barn som inte upplever våld. Att 
vara medveten om detta samband skapar en känsla av frustration hos intervjupersonen, p.g.a. 
att barnet måste ha upplevt våld för att intervjupersonens verksamhet överhuvudtaget ska 
kunna ta emot barnet. Utifrån att intervjupersonen understryker detta som en ökad risk för att 
våldsutsatta barn ska falla mellan stolarna, så kan en slutsats av detta tolkas vara ett behov av 
en tydlig struktur i socialtjänsten som organisation. Både för att kunna ta sig an våldsutsatta 
barn men också för att kunna ge dem adekvata stödinsatser. 
 
Sammanfattningsvis kan vi även dra slutsatsen att oavsett om behandlarna har en specifik 
samtalsmetod att utgå ifrån eller inte, verkar både intern och extern handledning vara något 
som intervjupersonerna upplever som en viktig del i deras arbete. Handledningen kan ha en 
stor inverkan på stödinsatsarbetet, både utifrån vägledning och råd men även utifrån att 
kvalitetssäkra insatserna som ges till våldsutsatta barn.  

 

5.4 Andra betydelsefulla faktorer för möjligheten att kunna tillgodose 
kraven 
Trots att det har visat sig att tillgången till beprövade specifika metoder för våldsutsatta barn 
är begränsad i de verksamheter som intervjupersonerna arbetar på, så betonar de emellertid 
vikten av att bygga en relation till barnet. Detta är, enligt Alexanderson (2006), kärnan i det 
som kallas Human service organizations. Att bygga relation till klienterna, oavsett om de är 
barn, ungdomar eller vuxna är kan många gånger vara avgörande för insatsernas effekt på 
klienterna. Trots att en evidensbaserad praktik väger tungt och är eftersträvansvärt, är det 
även många andra delar som också är ytterst nödvändiga för att insatserna ska fungera 
optimalt för klienterna, vilket flera av intervjupersonerna betonar. I Socialstyrelsens handbok 
om våld (2016) tas det upp att själva samtalet med våldsutsatta barn kan göra skillnad, vare 
sig samtalet har utgångspunkt i en renodlad metod eller inte. Att själva samtalet är en väldigt 
central i samtliga intervjupersoners arbete med våldsutsatta barn tydliggörs också under 
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intervjuerna. Intervjupersonerna beskriver att det är av stor vikt att man, som vuxen i mötet 
med våldsutsatta barn, vågar visa att man finns kvar efter att barnet har börjat prata om 
våldet. Att visa sig trygg och stabil för barnet är en bidragande faktor till att kunna bygga en 
relation till barnet, menar några av intervjupersonerna, men det främjar även barnets 
möjlighet att skapa en trygghet hos den yrkesverksamma. Alla intervjupersoner tar också upp 
att det är viktigt att komma ihåg att barn är olika, med vissa barn kan man behöva betydligt 
längre tid för att lyckas skapa en relation. Detta innebär också att det kan ta olika tid för 
barnen att känna förtroende för den vuxne och därefter kunna börja berätta om våldet. 
Oavsett om intervjupersonerna följer en specifik metod eller inte så uttrycker dem en 
medvetenhet över att ha tålamod i samtal med våldsutsatta barn. 
 
Utifrån det ovanstående så blir det tydligt att det finns faktorer som både är betydelsefulla 
men även kan vara avgörande för effekterna av stödinsatsarbetet för våldsutsatta barn. Att 
bygga en relation till barnen och att hjälpa barnen att skapa tillit till behandlaren är två av 
faktorerna som framkommit som centrala i stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn. Dessa 
faktorer är många gånger avgörande för att barnet överhuvudtaget ska börja prata om våldet 
samt för att sedan kunna främja barnets bearbetning av våldsupplevelserna. 
  
Man behöver vara medveten om att de känslomässiga effekterna av en våldsupplevelse kan se 
väldigt olika ut och de långsiktiga konsekvenser kan variera beskriver Isdal (2017). Även 
Eriksson (2014) beskriver att våldets effekter och konsekvenser är väldigt individuellt för 
varje enskilt barn. Samtliga intervjupersoner visar en medvetenhet om att våldsutsatta barn 
kan ha varierande hjälp- och stödbehov. I Socialstyrelsens handbok om våld i nära relationer 
(2016) betonas också vikten av kompetens hos yrkesverksamma som möter barn som är 
direkt våldsutsatta, samt att kunna bedöma både kort- och långsiktiga behov av hjälp och 
stöd. En av intervjupersonerna beskriver att något som skulle vara önskvärt i deras arbete 
med våldsutsatta barn är att faktiskt få kunskapen att kunna bedöma barnets hjälp- och 
stödbehov. Flera av intervjupersonerna uttrycker en medvetenhet om att inte alla barn 
behöver ha specialiserad hjälpinsatser av att ha blivit utsatta för våld. Även Socialstyrelsen 
(2011) beskriver att hur ingripande insatserna behöver vara, men även om barnet är i behov 
av både kort- och långsiktiga insatser, är något som varierar från barn till barn. Det en av 
intervjupersonerna beskriver tydliggör att det många gånger inte enbart handlar om en brist 
på konkreta behandlings- och samtalsmetoder utan också en kunskapsbrist för att kunna 
bedöma ett barns behov på ett korrekt och rättssäkert sätt. Det här menar Alexanderson 
(2006) är vanligt förekommande i human service organizations. Att få ökad kompetens kring 
hur man bör bedöma ett barns behov av hjälp- och stödinsatser är något som intervjupersonen 
beskriver behövs och efterfrågas. Att kunna bedöma barnets stödbehov blir av central 
betydelse eftersom rätt stöd och hjälp är centralt för att undvika att barnet drabbas av 
långsiktiga konsekvenser av våldet menar Isdal (2017). 
  
Flera av intervjupersonerna uttrycker en önskan av att arbeta med våldsutsatta barn på olika 
sätt, dvs. att kunna ha individuella stöd- och behandlingssamtal men även att kunna erbjuda 
barngrupper som dessa barn får delta i. Detta menar intervjupersonerna är en viktig del. 
Eriksson (2014) beskriver att det är av stor vikt att de våldsutsatta barnen behöver få känna 
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att de inte är ensamma om att vara utsatta för våld. Samtliga intervjupersoner tar även upp 
betydelsen av att lyfta av skuld från barnet, vilket Eriksson (2014) beskriver som vanliga 
känslor hos barn som blivit utsatta för våld. Barngrupper kan även de vara effektiva i det 
avseende att lyfta av den skuld och skam som våldet oftast ger. Intervjupersonerna betonar 
också att en väldigt central del i deras arbete är att få barnet att inse att våldet inte är deras fel 
och att de ska känna sig ansvariga för det som hänt, vilket även Eriksson (2014) beskriver 
som en betydande aspekt. 
 
En slutsats vi kan dra är att då barn kan reagera väldigt olika på våldets effekter och därmed 
kan även hjälp- och stödbehovet se olika ut, behöver behandlare kunna arbeta med 
våldsutsatta barn på olika sätt. Det blir tydligt att behandlarna behöver kunskap för att kunna 
identifiera deras behov, för att sedan ge det stöd som bäst hjälper det enskilda barnet i sin 
bearbetning och utveckling. 
  
Behovet av att samverka mellan olika verksamheter lyfts i Socialstyrelsens (2016) handbok 
om våld, vilket också flera av intervjupersonerna själva på olika sätt medger är centralt för 
dem i arbetet med våldsutsatta barn. Det kan ske både i form av kontakt med ansvarig 
myndighetshandläggare men även även för eventuell hänvisning till Barn- och 
ungdomspsykiatrin. Eriksson (2014) menar också på att arbetet med våldsutsatta barn inte 
heller bara är ett ansvar som ligger hos den kommunala socialtjänsten, utan att det även finns 
ett ansvar på regional nivå hos Barn- och ungdomspsykiatrin. Detta för att barn som är 
våldsutsatta kan komma att behöva mer eller mindre kvalificerade insatser beroende på hur 
pass traumatiserade de är från våldet (Enander, 2014). På grund av att våldets effekter kan ta 
sig i uttryck på olika sätt för olika individer, innebär det även att hjälp- och stödbehovet kan 
variera beskriver även Socialstyrelsen (2016). Det kan även vara så att barnet behöver 
insatser från olika verksamheter, vilket också gör samverkan essentiellt betonar 
Socialstyrelsen (2016). Det betyder att samverkan med andra instanser är ytterst centralt, och 
precis som en av intervjupersonerna tar upp så ska inte ansvaret ligga på enbart en 
verksamhet. Detta då våldsutsatta barn finns överallt. En samverkan med olika aktörer, på 
både regional och kommunal nivå, skulle medföra att våldsutsatta barns stödbehov i större 
utsträckning tillvaratas, och att kraven som finns i riktlinjer, lagar och styrdokument på så sätt 
också tillgodoses. Det vi kan se utifrån vår studie är att intervjupersonerna uttrycker ett stort 
behov av att få både mer evidensbaserade metoder att kunna tillgå i arbetet med våldsutsatta 
barn, men även hur betydelsefullt de upplever att handledning och stöd från både kollegor 
och chefer är. Trots att vi upptäckt att det finns en del brister i arbetet med våldsutsatta barn 
har vi även sett vilken viktig funktion andra faktorer, såsom att bygga relation till barnet och 
kunna få barnet att inte skuldbelägga sig själv, fyller i stödinsatsarbetet, oavsett om man utgår 
från någon specifik metod eller inte. Det har blivit tydligt för oss att inte alla ser denna 
problematik som finns utifrån vad lagar, riktlinjer och styrdokument säger att våldsutsatta 
barn ska få, därför anser vi att det är av stor betydelse att undersöka detta område närmare, 
även i fler kommuner i Sverige. Vi tror att mer forskning inom det berörda ämnet behövs för 
att kunna identifiera de luckor som finns i stödinsatsarbetet, men även för att kunna 
säkerställa att våldsutsatta barn faktiskt får den hjälp och stöd som de både behöver och har 
rätt till att få. 
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7. BILAGOR 
I detta avsnitt bifogas studiens samtliga bilagor. 
  

7.1 Bilaga 1: Informationsbrev 
  

Förfrågan om att delta i en studie om behandlares erfarenheter av arbetet med 
våldsutsatta barn. 

  
Hej! Vi heter Emma Ridefors och Victoria Lindberg och är studerande på 
socionomprogrammet termin 6 vid Umeå universitet. Vi ska genomföra en kandidatuppsats 
med tillhörande studie som en del utav vår utbildnings examensarbete. 
  
Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter behandlare 
upplever att de har gällande tillgången till behandlingsmetoder och andra resurser för att 
kunna tillgodose det som står i lagar, styrdokument och kommunala/regionala riktlinjer om 
arbetet med våldsutsatta barn. 
  
Med studien vill vi visa på hur lagar, styrdokument och kommunala riktlinjer kring arbetet 
med våldsutsatta barn fungerar i praktiken för behandlare inom socialförvaltningen och barn- 
och ungdomspsykiatrin i olika kommuner som studien avser. Tanken med studien är alltså att 
kunna visa på avgörande svårigheter för behandlarna med att kunna leva upp till de formella 
krav som ställs, men att samtidigt kunna lyfta det som upplevs fungera bra gällande detta, 
samt vilka eventuella likheter och skillnader det finns mellan de undersökta kommunerna. 
Med studiens resultat vill vi även kunna uppmärksamma avgörande svårigheter och viktiga 
förutsättningar för behandlare att lyckas i deras arbete med våldsutsatta barn, och således 
bidra med en  “grogrund” till vidare studier gällande detta. 
  
Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer under vecka 9 till och med vecka 10 
2018. Intervjun kommer att beröra Dina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 
behandling av våldsutsatta barn. Vi räknar med att intervjun kommer ta mellan 30-45 
minuter, och vi anser att det är av vikt att intervjun genomförs i en ostörd miljö, på en tid och 
plats som lämpar sig bäst för Dig. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning under 
intervjun för att sedan kunna skriva ut innehållet i text. 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 
socionomstudenter. Efter att arbetet godkänts så kommer det att finnas tillgängligt i databasen 
DiVA. Vi kommer att förstöra inspelningar och den utskrivna texten efter att examensarbetet 
är klart och godkänt. Du kommer även att ha möjlighet att ta del av arbetet då du kommer att 
delges en kopia när uppsatsen är färdigställd. 
Vi vill förtydliga att deltagande i vår studie är frivilligt och Du kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan utan närmare motivering. 
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Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Svar på förfrågan ges antingen via e-mail 
eller telefon och önskas senast fredag 2 mars 2018. 
  
Vi som ansvarar för studien är Emma Ridefors och Victoria Lindberg samt vår handledare 
Veronica Lövgren. 
Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
  
Student Socionomprogrammet, Umeå universitet 
Victoria Lindberg 
victorialindberg_92@hotmail.se 
070-3866507 
  
Student Socionomprogrammet, Umeå universitet 
Emma Ridefors 
emmaridefors@gmail.com 
072-5514167 
  
Lektor Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 
Veronica Lövgren 
veronica.lovgren@umu.se 
090-786 76 52 
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 7.2 Bilaga 2: Intervjuguide 
  

Intervjuguide 
  
Bakgrundsinformation 

●   Vad har du för utbildning? 
●   Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
●   Har du någon annan tidigare erfarenhet gällande arbete med våldsutsatta barn? 

Om ja, vilken/vilka? 
  
Tema 1: Tillgång till resurser 

●   Vilka behandlingsmetoder har du tillgång till i ditt dagliga arbete? 
●   Har du någon utbildning i någon specifik behandlingsmetod för våldsutsatta 

barn? (Om ja, vilken? Om nej, är det någon särskild behandlingsmetod du 
skulle vilja utbilda dig i när det gäller arbetet med våldsutsatta barn?) 

●   (om ja) Var har du för erfarenheter av att arbeta med denna metod? 
  
Om ingen behandlingsmetod finns... 

●   Vad innebär det för dig när det inte finns någon specifik behandlingsmetod, 
hur gör du då? (Följdfråga: Hur upplever du det?) 

●   Kan du beskriva något som är typiskt i ditt arbetssätt i möten med våldsutsatta 
barn? 

  
Om behandlingsmetod finns, gå direkt till dessa frågor… 

●   Hur upplever du möjligheten att få vidare utbildning inom ditt arbetsområde, 
speciellt i ärenden som rör barn och våld? (fortbildning, andra eventuella 
utbildningar etc.) 

●   Hur upplever du tillgång till handledning i arbetet? (för att kunna utvecklas 
och få vägledning i arbetet med våldsutsatta barn) - vad för tillgång (om nej, 
vet du varför du inte erbjuds handledning?) 

●   Vilka styrkor respektive svagheter upplever du att det finns i ditt arbete 
kommer till arbetet med våldsutsatta barn? 

  
  
Tema 2: Krav, inflytande och stöd 

●   Hur upplever du att kraven på dig som behandlare ser ut när det handlar om 
arbetet med våldsutsatta barn? 

●   Vilken kännedom har du om de riktlinjer som är rådande i din kommun när det 
gäller stöd och insatser till våldsutsatta barn? 

●   Vilken kännedom har du om nationella riktlinjer och lagar gällande stöd och 
insatser till våldsutsatta barn? 
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●   Hur upplever du din möjlighet att kunna bidra till att kraven (alltså riktlinjerna 
och lagarna) tillgodoses? (På vilket sätt, vad saknar du, vad tycker du fungerar 
bra?) 

●   Vilka aspekter anser du som behandlare är viktiga för att kunna skapa 
förändring vid behandling av våldsutsatta barn? 

●   Vad upplever du för stöd från chefer och arbetsgivaren som organisation i 
arbetet med våldsutsatta barn? 

●   Vilket inflytande upplever du att du har över din arbetssituation? 
●   Hur upplever du din tillräcklighet i arbetet för att kunna hjälpa och ge rätt stöd 

till våldsutsatta barn? 
●   Upplever du att du har samma förutsättningar att lyckas med ditt arbete 

gällande våldsutsatta barn som dina kolleger? 
  
Avslutande fråga 

●   Vad tror du behövs i din verksamhet för att kunna hjälpa våldsutsatta barn på 
bästa sätt i framtiden? 

  
 
 


