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Sammanfattning 

 

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden samt arbeta 

förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. Tidigare forskning visar att det finns 

betydande brister i hanteringen av ärenden som rör våld mot barn och att våld mot barn kan ses 

komplext samt vara svårt att uppmärksamma. Det är därför viktigt att socialtjänsten har god 

kunskap och erfarenhet om vad våld mot barn innebär samt att det finns rutiner och riktlinjer 

för hur våldsärenden ska hanteras. Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares 

beredskap och förhållningssätt i ärenden som rör våld mot barn samt socialtjänstens samverkan 

med interna och externa aktörer i dessa ärenden. Studien genomfördes med en kvalitativ 

undersökningsmetod där sex stycken socialsekreterare, som alla arbetade med 

barnavårdsutredning, intervjuades. Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner i norra 

Sverige. Det empiriska materialet bearbetades och analyserades med utgångspunkt i tematisk 

analys. Teoretiska utgångspunkter utgjordes av organisationsteori, socialkonstruktivism och 

tidigare forskning. Studiens resultat visar att begreppet våld mot barn är komplext och innefattar 

många olika definitioner vilket gör att våldet kan vara svårt att upptäcka. Studien indikerar på 

ett behov av kunskap och relevant kompetens inom socialtjänsten i området våld mot barn inom 

familjer. Vidare framkom att olika faktorer påverkar socialsekreterarnas förutsättningar att 

utreda våld mot barn inom familjer. Exempelvis ekonomiska faktorer inom organisationen, 

riktlinjer och rutiner gällande våldsärenden och även vilken kunskap och kompetens som ligger 

till grund för arbetet. Studiens resultat indikerar att samverkan mellan olika aktörer ses positivt 

i arbetet med våldsutsatta barn och att kunskapsutbyte är en viktig del i arbetet. Slutsatsen av 

studien visar att arbetet med barn som utsatts för våld kräver bredare kunskap om både 

begreppet i sig och generella kunskaper om riktlinjer, rutiner samt samverkan mellan olika 

aktörer i ärenden som rör våld mot barn. Slutsatsen visar även på ett stort behov av relevant 

kompetens hos de socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar och möter våld i 

sitt arbete. 
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1. Inledning 

 

“Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 

vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella 

övergrepp” (Unicef Sverige, 2019). 

 

Som framkommer i 5 kap. 1 § Socialtjänstlag, SoL (SFS 2001:453) ska socialnämnden dels 

verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållande samt arbeta 

förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. I lagen nämns även att socialnämnden 

ska samarbeta med organisationer, samhällsorgan och andra i frågor som rör barn och unga som 

far illa eller riskerar att fara illa.   

 

Socialtjänsten ska vara skyddsnätet för barn som utsatts för våld. I dagens media framkommer 

dock en bild av att det finns stora brister inom socialtjänsten i arbetet med att skydda barn som 

utsatts för våld. Sveriges Television (2019) har mellan åren 2016 och 2018 granskat 324 

ärenden som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utrett. I granskningen framkommer det 

att 150 av de 324 ärendena visar att barn farit illa, detta på grund av att socialtjänsten har brustit 

i sitt arbete genom att de har handlat felaktigt. Granskningen visar att socialtjänsterna själva 

varit medvetna om vissa av bristerna då de i 121 av de 324 ärendena själva har lex Sarah anmält 

sin egen verksamhet. Personal- och resursbrister lyfts fram i en del av de granskade ärendena 

som orsaker till att barnen farit illa. Avsaknad av rätt kompetens hos socialsekreterarna och 

brist på rutiner för att möta barn som far illa, lyfts också fram som avgörande faktorer i de 

ärenden där barn har utsatts för våld eller där det finns misstanke om våld mot barn. Detta 

bekräftas i studien Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn av Barnafrid - 

Nationellt kunskapscentrum (2017), som arbetar med att öka kunskapen om våld mot barn. 

Studien belyser vikten av att personal inom socialtjänsten som i sitt dagliga arbete möter barn 

och familjer måste ha generell kunskap om ämnet. Barnafrid lyfter även fram att det krävs en 

fördjupad kunskap om våld inom specifika områden som exempelvis kunskap om olika metoder 

för risk- och skyddsbedömningar. 

 

Enligt 14 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453) har vissa myndigheter som exempelvis hälso- och 

sjukvård och verksamheter som rör barn och unga, en skyldighet att omgående anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

Brottsförebyggande rådet (2018) skriver att trots vissa yrkesgruppers anmälningsskyldighet vid 

misstanke av våld mot barn anmäls bara en bråkdel av dessa brott. Brister i 

anmälningsskyldigheten blir även synligt i Socialstyrelsens utredning (2018a) som visar att en 

anledning till att socialtjänsten inte får kännedom om barn som far illa, beror på att de 

samhällsaktörer som har en anmälningsskyldighet inte tagit tillräcklig hänsyn till sin skyldighet. 

  

Mot bakgrund av ovanstående blir det tydligt att våld mot barn inom familjer kan vara svårt att 

uppmärksamma. Vi frågar oss därför om det kan finnas brister i socialtjänstens struktur 

avseende arbetet med ärenden som rör våld mot barn och om det saknas generell kunskap och 

kompetens kring arbetet med våldsutsatta barn. Utifrån detta avser vi att undersöka vilka 



5 
 

upplevelser och erfarenheter en grupp socialsekreterare inom socialtjänsten har av att möta 

familjer där våld mot barn förekommer. Studien blir relevant för socialt arbete då vi anser att 

det är viktigt att få en bredare och tydligare bild av hur socialsekreterarna uppfattar, definierar 

och förhåller sig till våld mot barn inom familjer. Genom att skapa en ökad förståelse och få en 

inblick i socialsekreterarnas arbete är vår förhoppning att resultatet i studien kan leda till ökad 

kunskap om hur socialtjänsten hanterar ärenden som rör våld mot barn inom familjer. Denna 

kunskap kan förhoppningsvis leda till att färre barn far illa, vilket i sin tur ger mänskliga och 

ekonomiska vinster för samhället. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka en grupp socialsekreterares beredskap och förhållningssätt 

i ärenden där det finns misstanke om våld inom familjer där barn under 18 år finns närvarande, 

samt socialsekreterarnas samverkan med andra aktörer i sådana ärenden.  

 

- Vilka erfarenheter har informanterna i arbetet med våld mot barn inom familjer? 
- Upplever informanterna att de har förtrogenhet och relevant kompetens i arbetet med våld 

mot barn inom familjer? 

- Upplever informanterna att det finns förutsättningar inom organisationen för att hantera 

våld mot barn inom familjer? 

- Hur beskriver informanterna deras samverkan med andra aktörer inom frågor som rör våld 

mot barn inom familjer? 
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2. Definition av centrala begrepp 

 

2.1 Barn 

När vi skriver om barn menar vi alla personer under 18 år. 

 

2.2 Familj 

När vi skriver ordet familj använder vi oss av Stockholms stads (2014) begreppsförklaring. 

Begreppet avser barnet, dennes föräldrar eller annan omsorgsperson som tar hand om barnet. 

Omsorgspersonen kan vara en biologisk förälder men behöver inte vara det. Med 

omsorgsperson avses den person som ansvarar för barnets omsorg och att barnet får sina behov 

tillgodosedda genom exempelvis mat, hygien, skydd och känslomässigt stöd. Vi kommer att 

använda oss av ordet förälder istället för omsorgsperson men innebörden är densamma. När vi 

skriver om familjer så menar vi att de personer som ingår i familjerna ska ses som individer 

med egna tankar och viljor, istället för att ses som en enhetlig grupp (Stockholms stad, 2014). 

 

2.3 Barn som far illa 

Begreppet barn som far illa är ett vitt begrepp som innefattar olika typer av fysisk och psykisk 

utsatthet som gör att barnet far illa. Socialstyrelsen (2014) hänvisar till WHO:s definition av 

barn som far illa. Definitionen innefattar alla former av övergrepp, försummelse och utnyttjande 

som visar sig genom fysiska och psykiska övergrepp vilket kan leda till eller eventuellt leda till 

skada för barnets utveckling och hälsa. Enligt Socialstyrelsen är det ovidkommande om 

övergreppen har skett avsiktlig eller inte, skett på grund av okunskap om barns behov eller om 

kulturella faktorer har spelat in. I rapporten Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda, utförd 

av Statens offentliga utredningar (SOU 2001:72), framkommer en vidare förklaring till 

begreppet våld mot barn. Begreppet innefattar utöver ovanstående definition även de barn som 

bevittnar våld eller som lever i en våldsam miljö, där hot och våld kan vara vanligt 

förekommande.  
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3. Tidigare kunskap 
 

I denna del kommer vi att presentera ett urval av tidigare forskning och samhällets riktlinjer 

kring området våld mot barn inom familjer. Då en betydande del av det material som vi läst 

handlat om den komplexitet som finns i begreppet kring våld mot barn, kommer vi 

inledningsvis att beröra detta. Därefter presenteras kunskapsbehovet inom socialtjänsten samt 

socialsekreterarnas prioriteringar av insatser och organisatoriska förutsättningar att bevilja 

insatser. Avslutningsvis beskriver vi strukturen kring socialtjänstens samverkan med andra 

aktörer och samverkans betydelse för socialtjänstens arbete. 

 

3.1 Våld 

Isdal (2017) skriver att de vanligaste formerna av våld är fysiskt våld, psykiskt våld, 

försummelse samt sexuellt våld. Författaren förklarar fysiskt våld som ett begrepp vilket 

innefattar ett flertal skadande handlingar som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker en annan 

människa. Psykiskt våld och försummelse kan exempelvis vara hot, förödmjukande beteende, 

kontroll, isolering och emotionellt våld och förekommer oftast mellan närstående. Vidare talar 

Isdal om att sexuellt våld är allt våld som riktar sig mot en annan persons sexualitet, exempelvis 

sexuella trakasserier, utnyttjande eller tvång.  

 

3.2 Våld mot barn - ett mångtydigt och komplext begrepp 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2001:72) är våld mot barn ett mångtydigt och 

komplext begrepp med många olika definitioner och innebörder. Svårigheten att komma fram 

till en generell och enhetlig definition grundar sig i olika yrkesgruppers erfarenheter och synsätt, 

kulturella skillnader samt sociala förhållanden i synen på vad som är en skadlig handling mot 

barn. Utredningen framhåller ytterligare en aspekt till varför våld mot barn är svårdefinierat och 

förklarar att även individer inom samma yrkesgrupp, exempelvis socialsekreterare, kan ha 

delade meningar om vad som är våld mot barn och vad som är anmälningsbart våld. I vissa fall 

används uttrycket barnmisshandel synonymt med barn som far illa och i vissa fall inte. 

Begreppet barnmisshandel har ofta en snävare förklaring och syftar till aktiva våldshandlingar 

medan begreppet barn som far illa kan ha en mer oklar innebörd med ett vidgat 

tillämpningsområde. Båda uttrycken används oftast utan någon förklaring till varför begreppen 

används, vilket kan leda till oklarheter om vilken typ av våld som det syftas på. Barnmisshandel, 

våld mot barn, barn som far illa, barn som riskerar att fara illa, utsatta barn, barn i psykosocial 

riskmiljö, försummade barn och så vidare är begrepp som visar på hur stor komplexitet som 

råder inom det berörda fältet. Komplexiteten blir synlig när vissa uttryck syftar till handlingar, 

andra till barnen, en del på miljön samt några på förhållningssätt och beteende. (SOU 2001:72) 

 

Reading, Bissell, Goldhagen, Harwin, Masson, Moynihan, Parton, Santos Pais, Thoburn och 

Webb (2009) skriver att det krävs en exakt och begränsad definition i lagstiftningen av våld 

mot barn. Författarna belyser dock vikten av att definitionen inte bör vara för snäv utan även 

innefatta barns rättigheter och därmed omfatta sociala och miljömässiga skador som barn kan 

utsättas för. Hur definitionen av våld mot barn används blir därmed centralt i hur våldet 

kännetecknas, hanteras och motverkas. Ovanstående resonemang blir även synligt i Statens 

offentliga utredningar (SOU 2001:72) där de framkommer att definitionen av barnmisshandel 
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inte bara kan definieras enligt brottsbalkens lagtext. Istället kan barns utsatthet ses som starkt 

knuten till de miljöer de befinner sig i och därmed krävs det att begreppet sätts in i ett vidare 

samhällsperspektiv. 

 

3.3 Våld mot barn - ett folkhälsoproblem 

Gilbert, Spatz Widom, Browne, Fergusson, Webb och Janson (2009) talar om våld mot barn 

som ett utbrett folkhälsoproblem i världen vilket leder till stor skada för barnen. De fyra mest 

återkommande formerna av våld mot barn är fysisk misshandel, psykisk misshandel, sexuellt 

utnyttjande och försummelse. Att barn bevittnar partnervåld framhålls även det allt oftare som 

en form av våld mot barn. Författarna skriver att 4–16 procent barn blir fysiskt misshandlade 

och en av tio lever i försummelse eller blir psykiskt misshandlade. Fem procent av pojkarna 

och tio procent av flickorna är utsatta för sexuella övergrepp. Gilbert, Spatz Widom et al.  menar 

att dessa siffror dock inte representerar hela verkligheten vilket bekräftas genom Gilbert, Kemp, 

Thoburn, Sidebotham, Radford, Glaser och MacMillan (2009) som skriver att det finns ett stort 

mörkertal i ärenden som rör våld mot barn. Författarna menar att mörkertalet beror på en 

underrapportering av oro för barn, från myndigheter med anmälningsplikt såsom primärvården, 

barnhälsovården, skola och socialtjänst, till sektionen för barnskydd. Underrapporteringen 

beror på bristande förmåga hos myndigheter att se tecken på barnmisshandel, bristande system 

för orosanmälningar i berörda myndigheter samt att det finns en uppfattning om att en 

orosanmälan om barnmisshandel kan göra mer skada än nytta. Detta styrks i Lindell och 

Svedins (2004) artikel där de talar om svårigheter att uppmärksamma våldsutsatta barn. 

Författarna belyser att bland annat förskolor och skolor i Sverige sällan orosanmäler 

våldsutsatta barn om det inte har framkommit konkreta bevis på våld. 

 

Otterman och Tindberg (2014) beskriver svårigheterna för alla som arbetar med barn, att 

upptäcka och identifiera de barn som utsatts för misshandel. Vidare talar författarna om att de 

utsatta barnen som inte upptäcks riskerar att utsättas för ytterligare våld. Att känna igen tecken 

på övergrepp av barn är därmed en svår och komplex uppgift. Författarna framhåller vikten av 

barnperspektivet och skriver att all personal inom hälso- och sjukvården har 

anmälningsskyldighet enligt lag och ska arbeta med barnperspektivet i åtanke. De skriver även 

att samverkan ska ske mellan olika aktörer som exempelvis socialtjänst, sjukvård och polis vid 

misstanke om brott mot barn för att säkerställa att barnet blir skyddat. Om det framkommer till 

socialsekreterarna att ett brott mot ett barn skett skriver Statens offentliga utredningar (SOU 

2009:68) att huvudregeln är att en polisanmälan ska göras då det anses viktigt för barnet att 

brottsmisstankarna tas på allvar. Utredningen menar att det för socialsekreterarna och vidare 

socialnämnden dock inte ska vara en obligatorisk skyldighet att polisanmäla varje misstanke 

om brott mot ett barn då barnets bästa alltid ska tas i beaktning. Om en polisanmälan ska göras 

bör det tas in i bedömningen, hur allvarligt brottet är, vad barnet vill och även 

socialsekreterarnas bedömning om vad som anses vara barnets behov. Dock skall inte valet att 

avstå från att göra en polisanmälan ses som ett fastställt ställningstagande utan det kan behöva 

omprövas senare. Enligt 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ Offentlighet och sekretesslagen, OSL (SFS 

2009:400) hindrar inte socialsekreterarnas sekretess att en uppgift lämnas till en 

åklagarmyndighet eller polismyndighet om uppgiften rör en misstanke om brott riktat mot en 

individ under 18 år. 
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I rapporten Barnet i den sociala barnavården skriver Socialstyrelsen (2004) att 

barnperspektivet fokuserar på att de aktörer som möter barn har viljan att försöka förstå hur 

barn upplever och uppfattar dels sig själva men även andra människor och sin omgivning. Att 

ha ett barnperspektiv betyder att se världen genom barnets ögon. Vidare framkommer vikten av 

att i större utsträckning ge barnet utrymme i samtalet, då barnets perspektiv ofta skiljer sig från 

de vuxnas. I det sociala arbetet är det viktigt att på olika sätt undersöka hur barnet exempelvis 

uppfattar en händelse som de har varit med om eller klimatet inom familjen. Socialstyrelsen 

menar att det inte betyder att barnet ska tvingas ta svåra beslut eller ställas inför svåra val, utan 

att socialsekreteraren ska kunna använda barnets perspektiv i barnavårdsutredningar. Detta 

styrks av ytterligare en rapport från Socialstyrelsen (2013) Samverkan för barns bästa - en 

vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer som handlar om barns bästa, där det 

framkommer att barnperspektivet ska bidra till att barnet ska mötas med respekt och ses som 

fullvärdiga medborgare. Socialstyrelsen (2018b) skriver att Barns behov i centrum (BBIC) är 

ett arbetssätt framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning med utgångspunkt i FN:s 

barnkonvention och även Socialtjänstlagen. BBIC har tagits fram med syfte att handläggning, 

genomförande och uppföljning ska hålla en enhetlig struktur i den sociala barn- och 

ungdomsvården samt bidra till högre kvalitet och rättssäkerhet. Arbetssättet ska även användas 

för att främja barns inflytande i barnavårdsutredningar. En central ståndpunkt i arbetssättet är 

att alla utredningar ska utföras utifrån ett barnperspektiv och anpassas efter barnet och dess 

situation. I utredningar bör samtal med barnet utgöra en stor del av utrymmet. Arbetssättet 

framhåller dock att samtalet med barnet ska genomföras med hänsyn till barnets ålder och 

utvecklingsnivå, samt att genom lyhördhet och flexibilitet låta barnet själv berätta om sin 

situation.  

 

3.4 Kunskapsbehov   

Som framkommer i 3 kap. 3 a § SoL (SFS 2001:453) har socialnämnden ett ansvar att det finns 

rutiner för att upptäcka, förebygga och åtgärda missförhållanden och risker inom socialtjänstens 

verksamhet när det gäller barn och unga. I rapporten Krav på behörighet inom socialtjänstens 

barn- och ungdomsvård skriver Socialstyrelsen (2016a) att myndigheten tidigare har utfört ett 

antal utredningar på uppdrag av regeringen. Detta för att utreda om det skulle behövas en 

legitimation eller behörighetskrav för att få utföra en del av uppgifterna inom socialtjänstens 

barn och ungdomsvård. De tidigare utredningarna resulterade i att den 1 juli 2014 trädde en ny 

lagändring i 3 kap. 3 a § SoL (SFS 2001:453) i kraft samt att det tillkom en föreskrift från 

Socialstyrelsen om behörighetsreglering. Dessa ändringar kom till för att tydliggöra 

kompetenskraven för de som arbetar med barn och ungdomar inom socialtjänsten. 

Förhoppningen med införandet av den nya lagändringen och föreskriften avsåg att öka 

rättssäkerheten i barnavårdsärenden samt att bidra till att barn och unga skulle få lämpliga 

insatser med god kvalitet. Den nya lagändringen resulterade i villkor, för att som handläggare 

få utföra uppgifter i arbetet med barn och unga. Enligt den nya behörighetsregleringen ska 

handläggare ha avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning för att 

få arbeta med uppgifter gällande bedömning om utredning ska inledas, utredning och 

bedömning av behovet av insatser samt uppföljning av beslutade insatser. Vidare ansvarar 

socialnämnden för att den handläggare som självständigt utför ovanstående arbetsuppgifter ska 

besitta erfarenheter som ses tillräckliga för uppgiften (Socialstyrelsen 2016a). Cocozza (2013) 
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nämner dock att en nyutexaminerad socionom inte kan förväntas vara specialistutbildad i det 

specifika uppdraget med skydd av barn. Socionomutbildningen kan istället ses som en 

generalistutbildning där en socionom utbildas för olika verksamheter inom många olika sociala 

områden.  

 

I rapporten från Socialstyrelsen (2016a) följs lagändring från 1 juli 2014 upp. Det framkommer 

att den handläggare som anställdes, för att arbeta med barnärenden, innan lagändringen får 

utföra de arbetsuppgifterna som anges i 3 kap. 3 a § SoL (SFS 2001:453) fram till den 30 juni 

2019. Uppföljningen av lagändringen visar att samtliga kommuner som deltagit i rapporten ser 

konsekvenserna av den nya lagändringen som positiva och att lagändringen gör att 

socialsekreterarnas arbete med barn och unga utvecklas i rätt riktning. Dock ser vissa 

kommuner svårigheter i att implementera den nya lagändringen med grund i tidsbrist och stor 

arbetsbörda. De kommuner som ser svårigheter framhäver att den största utmaningen med att 

uppfylla kraven är rekryteringssvårigheter, då kommunerna upplever att arbetet som 

socialsekreterare ses som oattraktivt med en dålig lönesättning (Socialstyrelsen, 2016a). Lindell 

och Svedin (2004) beskriver att socialtjänsterna i Sverige är överbelastade med arbete då de har 

många klienter och lite tid att lägga på varje ärende, något som kan leda till att 

socialsekreterarna inte alltid kan tillhandahålla den hjälp som ett barn behöver. En annan 

konsekvens av tidsbristen är att socialsekreterarna inte lyckas inhämta all relevant information 

som underlag för sina utredningar.  

 

I studien av Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum (2017), som avser att bland annat 

undersöka socialsekreterarnas syn på sin egen kompetens gällande våld mot barn, framkommer 

att över hälften av de tillfrågade socialsekreterarna svarade att de inte hade tillräckligt med 

kunskap för att identifiera, utreda och skydda barn som utsatts för våld. Bland de som svarade 

att de hade kompetens hade flertalet kommenterat detta med att det inte går att bli fullärd utan 

att kunskapen bör fyllas på eftersom. Resultatet av studien visar att socialsekreterare behöver 

både generell och fördjupad kunskap inom området våld mot barn. Studien visar också att det 

är i mindre kommuner som kunskapsbehovet är störst. Statens offentliga utredningar (SOU 

2001:72) förklarar att kunskap och kompetens bygger på tre olika byggstenar; grundutbildning, 

fortbildning och erfarenhet. Utredningen lyfter vikten av erfarenhet inom socialtjänsten och 

menar att genom erfarna kollegors kunskap kan socialsekreteraren tillgodogöra sig en viktig 

byggsten i arbetet med barn. Detta förutsatt att omständigheterna inom organisationen ger 

möjlighet till erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Utredningen talar om omständigheter som 

kan påverka kunskapsnivån negativt och lyfter regelbundna omorganisationer, hög 

personalomsättning samt kort om tid för reflektion och diskussion med kollegor som 

påverkande faktorer. 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) talar om att arbeta som socialsekreterare innebär en 

stor frihet i det arbete som utförs men även en viss styrning genom lagar, regler, traditioner och 

överenskommelser. Det handlingsutrymme som en socialsekreterare har, formas av bland annat 

den organisation som socialsekreteraren arbetar åt genom att organisationen avgör hur stort 

utrymmet är för den enskilda socialsekreteraren. Handlingsutrymmet kan även påverkas av 
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rutiner, professionella tolkningar och individuella faktorer. Socialsekreterarens fria 

handlingsutrymme innebär samtidigt ett ansvar att förvalta det på rätt sätt. 

 

3.5 Förutsättningar att bevilja insatser 

Bergmark och Lundström (1998) beskriver att begreppet insats är ett begrepp som hamnar 

mittemellan det som är organisatoriska lösningar och det som är metoder. Insatser beskrivs som 

något som kan utföras både inom socialtjänstens arbetsramar men även på uppdrag av 

socialtjänsten. Författarna beskriver det som komplext att identifiera de klienter som är föremål 

för insatser. Vidare skriver författarna att urvalet av vilka klienter som ska tilldelas insatser till 

stor del beror på vad för sorts problematik klienten har och vilka metoder som anses vara 

beprövade till den aktuella problematiken. En tydlig linje är att ungdomar är den grupp som är 

mest framträdande när det gäller vilka som beprövas insatser. Andra grupper av klienter som 

ofta beviljas insatser är klienter med allvarlig problematik och klienter som anses behöva 

förebyggande insatser för att inte utveckla allvarlig problematik. Även de klienter som anses ha 

möjlighet till positiv utveckling beviljas oftare insatser än de klienter som inte bedöms ha lika 

stora förutsättningar att ta sig ur sin situation. Även Lindell och Svedin (2004) synliggör olika 

gruppers förutsättningar för att få hjälp. Författarna skriver att socialtjänsten arbetar mer 

förebyggande i skyddet av barn i ärenden som rör unga barn, fysiskt och psykiskt skadade barn 

samt immigrerade barn. Dessa grupper anses löpa en större risk att utsättas för våld då de inte 

har möjlighet att tala för sig själv i samma utsträckning som äldre barn. 

 

Socialstyrelsen (2016b) talar om vikten av att olika former av insatser finns att ge till barn som 

har utsatts för våld eller bevittnat våld. Barn som bevittnat eller utsatts för våld kan vara i behov 

av olika slags insatser och skall därför inte betraktas som en enhetlig grupp, barnen ska istället 

bedömas individuellt efter de behov som varje enskilt barn har. Vidare skriver Socialstyrelsen 

att insatsen ska anpassas till det aktuella barnet och hänsyn ska tas till barnets ålder, individuella 

förutsättningar, erfarenheter samt karaktären på våldet. I forskningsprojektet Insatser & risk-

skyddsbedömningar för våldsutsatta barn beskrivs en insatstrappa, där insatserna från 

socialtjänsten kan delas in i olika nivåer efter de behov som barnet har. Projektet belyser vikten 

av denna trappa för att insatsen ska vara till största möjliga nytta för varje enskilt barn men även 

för att samhällets resurser och pengar ska användas så effektivt som möjligt (Broberg, 

Almqvist, Appell, Axberg, Cater, Draxler, Eriksson, Grip, Hjärthag, Hultmann, Iversen & 

Röbäck de Souza, 2015). 

 

Lidholm och Stålgren Patiño (2014) beskriver i sin studie att den kommun de har undersökt, 

liksom de flesta andra kommuner i Sverige, måste ha en budget för de kostnader som uppstår 

när barn och unga far illa. Kostnaderna består bland annat av utgifter för sociala utredningar 

och riktade insatser. Kostnaderna kring ett barn som far illa blir därmed fort omfattande. Vidare 

beskriver författarna att i de undersökta kommunerna finns insikt om vilka vinster som skulle 

kunna uppnås genom att förbättra samverkan med förskola, skola, elevhälsovård, landsting och 

övriga organisationer som rör barn och unga. Genom att skapa förbättrade rutiner kring 

samverkan och gemensamma insatser kan barn och unga som far illa upptäckas i ett tidigt skede, 

vilket i sin tur leder till både ekonomiska och mänskliga vinster.  
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3.6 Samverkan 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) har det efter 1990-talets nya reformer om 

privatisering av tidigare offentliga verksamheter och beställar-utförarmodeller uppkommit ett 

behov av samverkansprojekt. Behovet av samverkansprojekt grundade sig bland annat i att 

offentliga verksamheter blev tvungna att effektivisera sin samverka kring insatser för att utsatta 

individer och grupper skulle kunna få den hjälp de behöver. Med anledning av hög arbetslöshet 

och många sjukskrivningar i landet var skilda organisationer tvungna att samordna sina 

resurser. Författarna skriver att det i samband med detta blev ett politiskt intresse att använda 

samverkan som arbetsform eftersom det krävdes reformer för att lösa de problem som uppstått 

efter de nya privatiseringsreformerna. Detta belystes i ett flertal offentliga utredningar och 

rapporter från staten där vikten av samverkan mellan olika aktörer såsom försäkringskassan, 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården och arbetsmarknadsmyndigheterna lyfts fram. Vidare 

skriver författarna att begreppet samarbete och samverkan kan avgränsas från varandra men att 

begreppet även kan användas synonymt. Författarna skriver om en definition från den svenska 

akademins ordbok där samarbete innebär att anstränga sig gemensamt eller att arbeta 

tillsammans med en ömsesidig arbetsuppgift. Samverkan har istället en mer övergripande 

mening och kan enligt ordboken ses som när en eller flera personer från en verksamhet arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål.   

 

“Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans 

med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar” (3 kap. 5 § SoL, SFS 2001:453). 

 

Som framkommer av Socialstyrelsens (2015) rapport - Lagstiftning om samverkan kring barn 

och unga ska socialtjänsten, när ett barn utsatts eller bevittnat våld, samverka både internt och 

externt. Samverkan internt och externt med andra organisationer och myndigheter avser att 

samordna insatserna för de berörda barnen och familjerna, detta för att det inte ska finnas en 

risk att insatserna motverkar varandra. Även Regeringen lyfter vikten av en stödjande struktur 

för att samverkan mellan olika aktörer ska utvecklas och bibehållas i framtiden. Regeringen gav 

därför ett uppdrag till tre myndigheter, att ta fram en övergripande strategi för samverkan 

(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007). Enligt strategin 

för samverkan betyder begreppet samverkan att aktörer med specifika kompetenser, kunskaper 

och resurser samarbetar för att genomföra en uppgift. I strategin framhålls tre viktiga delar för 

en väl fungerande samverkan vilka benämns, styrning, struktur och samsyn. Dessa tre delar har 

i sin tur olika innehåll som alla är viktiga förutsättningar för god samverkan. Begreppet styrning 

innefattar hur ledningen i en verksamhet bör arbeta efter en tydlig styrning med engagemang 

och ett tydligt gemensamt mål. Strukturen i en organisation handlar om att det krävs en tydlighet 

i målbilden, målgruppen, arbetsfördelning, yrkesroller samt rutiner för samverkan. Detta för att 

en framgångsrik samverkan skall fungera. Även samsynen diskuteras som en viktig komponent 

när flera aktörer skall samarbeta kring ett problem. Dock får inte samsyn ses som att de 

professionellas uppdrag ska suddas ut, utan snarare att olikheter är grunden och med detta ska 

aktörer ha tillit till varandra och ha en gemensam bild av arbetet och begreppet samverkan. 

Ytterligare en viktig komponent för att organisationer ska kunna bibehålla och vidareutveckla 
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samverkan är dokumentation, uppföljning och utvärdering (Myndigheten för skolutveckling, 

Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2013). 

 

I Statens offentliga utredningar (SOU 2001:72) berättar socialsekreterare att vinster med 

samverkan mellan myndigheter kan vara tidigare upptäckter och snabbare insatser, bättre hjälp, 

ökad kunskap och kompetens samt att arbetet underlättas och det blir mindre psykisk 

påfrestning i det dagliga arbetet. Vidare nämner utredningen att samverkan mellan 

myndigheterna bidrar till att skapa en helhetssyn kring barnet och att det i sin tur kan ge 

samhällsekonomiska vinster. Socialstyrelsen (2018b) talar om att i BBIC framhålls samverkan 

med andra aktörer som en grundpelare för att socialtjänsten ska kunna få en helhetssyn kring 

barnet och som exempel på samverkanspartners nämns personal i skola, förskola och hälso- och 

sjukvården. Vidare skriver dock SOU 2001:72 att en problematik i samverkan över 

myndighetsgränserna, grundar sig i att socialtjänsten under tidigare år haft stor 

personalomsättning, svårt att rekrytera personal samt brist på tid och resurser. Eftersom 

socialtjänsten är spindeln i nätet för arbetet med samverkan kan denna problematik leda till 

allvarliga konsekvenser. I och med att personal byts ut förlorar samarbetspartners förtroendet 

för socialtjänsten och nära personkontakter byts ut vilket leder till att kunskapsutvecklingen 

avstannar. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Som underlag för vårt analysarbete har vi valt att använda oss av socialkonstruktivism och 

organisationsteori. Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället. 

Perspektivet menar att samhället är socialt konstruerat av människor i samspel med varandra. 

Socialkonstruktivismen kommer hjälpa oss att tolka informanternas erfarenheter av våld mot 

barn genom att beskriva hur de ser på begreppet samt deras uppfattning av våldets karaktär. Det 

perspektiv inom organisationsteorin som vi kommer att använda är Human Resource, vilket 

fokuserar på förhållandet mellan människor och organisationer. Perspektivets fokus blir 

relevant för vår studie, då vi avser att analysera olika faktorers påverkan på informanternas 

arbete och även informanternas samverkan och samarbete inom samt utanför organisationen. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen är ett perspektiv på det sociala och som framhåller att det sociala skapas 

genom en konstruktionsprocess. Socialkonstruktivism innebär att det är människor som 

konstruerar innebörden av olika samhälleliga begrepp genom att använda dem. Detta betyder 

att begreppen kan förändras över tid. Socialkonstruktivismen handlar även om att det är genom 

interaktionen mellan människor som den individuella uppfattningen av verkligheten skapas. 

Detta leder senare till att de sociala idéerna blir etablerade hos allmänheten och därmed skapas 

en allmän tolkning av den (Wenneberg, 2010). Ejrnæs och Kristiansen (2013) skriver även de 

om socialkonstruktivismen och menar att forskare samt medias tolkning och framställning av 

vad som är sociala problem påverkar allmänheten men även lagstiftning. Författarna menar 

dock att det vid närmare undersökning kan visa sig att det som framställts av forskare och media 

inte alltid stämmer överens med verkligheten.  

 

4.2 Organisationsteori  

Organisationsteori består av begrepp, hypoteser och formuleringar som tillsammans gör det 

möjligt att hitta kunskap om organisationer. Enligt organisationsteorin är en organisation ett 

stabilt, målinriktat och medvetet samarbete mellan människor. Vidare sker inom en 

organisation en fördelning av makt, arbete och ansvar för att lösa uppgifter och uppnå mål. 

Denna fördelning ser olika ut inom olika organisationer (Flaa, 1998). 

 

Genom organisationsteorin kan olika perspektiv användas i analysen av en organisation för att 

synliggöra både problem och möjligheter samt vilken utveckling som bör göras (Wolvén, 

2000). Som tidigare nämnts har vi valt att använda oss av Human Resource-perspektivet (HR) 

som betonar samspelet mellan människa och organisation. Samspelet handlar om att människan 

har ett behov av organisationer genom arbetstillfällen, lön och karriärmöjlighet och 

organisationer behöver människors begåvning i form av kunskaper, färdigheter, idéer och 

energi för att fungera. Om samspelet mellan människan och organisationen inte fungerar går 

båda parterna med förlust. Förlusterna kan exempelvis vara att människorna upplever att det 

inte blir sedda på arbetet, medan organisationen kan känna att människorna motarbetar syftet 

med organisationen och inte presterar sitt bästa. Om samspelet däremot fungerar tjänar båda 

parterna på detta genom att människan kan känna meningsfullhet och tillfredsställelse med 

arbetet och även en möjlighet till utveckling. Genom detta erhåller organisationen den 
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mänskliga begåvningen, kunskapen och energin som behövs för att uppfylla de organisatoriska 

målen (Wolvén, 2000; Bolman & Deal 2019). 

 

Bolman och Deal (2019) skriver att organisationer ofta misslyckas med att investera i de 

resurser och den tid som krävs för att dess arbetsstyrka ska bli engagerad och kompetent. Vidare 

beskriver författarna att organisationer i stor omfattning har försökt att skära ner på 

personalstyrkan genom att säga upp anställda och istället använda sig av deltids- och 

visstidsanställda. Detta för att öka flexibiliteten och minska kostnaderna. Dock framkommer 

samtidigt att organisationer som skär ner på sin personal löper stor risk att förlora de anställdas 

lojalitet och kompetens.  
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5. Metod 
 

Nedan redogörs för studiens tillvägagångssätt och inledningsvis vilka metoder som legat till 

grund för studien. Vi kommer att presentera genomförandet av intervjuerna, vårt urval av 

informanter och litteratur samt bearbetningen av datamaterialet. Vidare kommer vi belysa vår 

roll som forskare i studien och vår arbetsfördelning. Avslutningsvis reflekterar vi kring studiens 

etiska överväganden samt studiens trovärdighet.  

 

5.1 Metodansats 

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ metodansats som utgångspunkt. Då syftet och 

frågeställningarna i vår studie avsåg att fånga informanternas egna upplevelser och 

förutsättningar att möta våld mot barn inom familjer, ansåg vi att den kvalitativa 

forskningsansatsen blev ett centralt och relevant val. I den kvalitativa forskningen ligger fokus 

på den sociala verkligheten och den mjuka datan vilket betyder att informanternas perspektiv 

och vad de uppfattar som betydelsefullt, ska vara utgångspunkten för att få en förståelse för det 

som ska undersökas. Vidare låg en induktiv ansats till grund för studien då denna ansats syftar 

till att forskaren genom erfarenheter och observationer tolkar det empiriska materialet 

förutsättningslöst för att sedan dra generella slutsatser (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 

2011).   

 

5.2 Datainsamling 

För att samla in vårt empiriska material till studien använde vi oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjumetod gav informanterna möjlighet att på ett 

flexibelt sätt utveckla sina svar då den semistrukturerade intervjumetoden kännetecknas av en 

låg grad av standardisering. Genom att använda sig av denna intervjumetod kunde vi som 

forskare fånga informanternas perspektiv på ett tillmötesgående och följsamt sätt (Bryman, 

2011). Våra intervjuer utgick från en intervjuguide (se Bilaga 2) med tre övergripande teman 

samt underliggande frågor. Genom detta skapade vi möjlighet att ställa följdfrågor vilket gjorde 

att vi kunde erhålla fylliga och detaljerade beskrivningar, något som är av vikt för forskaren 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades med grund i studiens syfte, med mål att det 

empiriska materialet skulle ge oss svar på studiens frågeställningar. Då vi i studien avsåg att 

undersöka informanternas egna upplevelser och förutsättningar i arbetet med barn som upplevt 

våld inom familjer, blev den semistrukturerade intervjumetoden central för en djupare förståelse 

av den komplexa problematiken. 

 

5.3 Genomförande 

Vid insamlingen av datamaterialet valde vi aktivt att alla tre forskare skulle delta i samtliga 

intervjuer. Detta valde vi för att alla intervjuer skulle utföras på ett likvärdigt sätt och med 

samma förutsättningar, exempelvis att vi som forskare inte skulle kunna ställa olika följdfrågor 

eller lägga tyngdpunkten på olika delar av intervjufrågorna. De intervjuer som vi utförde varade 

mellan 30–70 minuter med utgångspunkt i vår intervjuguide. Intervjuerna spelades in med våra 

mobiltelefoner i en diktafon-applikation vilket gav oss möjlighet att senare transkribera och 

analysera materialet.  
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Vid insamlingen av vårt datamaterial utfördes tre av intervjuerna via telefon och fyra genom 

fysiska möten. Vi uppgav i vårt informationsbrev (se Bilaga 1) att informanterna själva fick 

välja om intervjun skulle ske via telefon, på deras arbetsplats eller annan avskild plats, detta för 

informanternas bekvämlighet. Detta resulterade i att de fysiska intervjuerna utfördes på 

respektive informants arbetsplats efter deras önskemål. Med anledning av ett geografiskt 

avstånd och utifrån tidsaspekten för vår studie utfördes resterande intervjuer via telefon. 

Telefonintervjuer kan enligt Bryman (2011) ha både positiv och negativ inverkan på det 

empiriska materialet. En fördel är att informanten inte påverkas av olika faktorer såsom kön, 

ålder, etnicitet och så vidare hos forskaren. Vidare förklarar författaren att vid telefonintervjuer 

kan forskarna inte se informanternas ansiktsuttryck, inte avläsa osäkerhet eller om hen inte 

förstår frågan, samt att det kan vara svårt att veta att det är den tilltänkta personen som 

medverkar vid intervjun, någonting som kan ses som nackdelar. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att intervjuer som sker ansikte mot ansikte leder till en kroppslig närvaro vilket ger 

intervjuaren tillgång till informanternas gester och ansiktsuttryck. Då studiens centrala syfte 

inte var att studera informanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck ansåg vi att båda 

tillvägagångssätten att genomföra intervjuerna gav oss relevant empiriskt material. Under 

intervjuerna upplevde vi dock att en del informanter svarade relativt kortfattat på våra frågor 

medan en del hade målade och djupgående beskrivningar. Vi har reflekterat över det faktum att 

informanterna kan ha hamnat i en lojalitetskonflikt gentemot sin arbetsgivare vilket kan ha 

inneburit att informanterna undanhållit information då de eventuellt känt en tveksamhet till att 

säga sanningen om någonting som de ansåg känsligt.  

 

5.4 Urval och bortfall 

Syftet med vår studie var att undersöka socialsekreterares beredskap och förhållningssätt i 

ärenden som rör våld mot barn inom familjer. Vi avsåg inledningsvis att intervjua sex till åtta 

socialsekreterare i en kommun i norra Sverige. Då ett viktigt kriterium för vår studie var att 

informanterna dagligen skulle arbeta med barnavårdsutredningar föll det sig därför naturligt att 

vi på ett strategiskt sätt sökte socialsekreterare som hade dessa arbetsuppgifter. Bryman (2011) 

talar om ett målinriktat urval som en strategisk metod där forskaren väljer informanterna utifrån 

sina forskningsfrågor och sin problemformulering med en önskan att informanterna ska 

överensstämma med de formulerade forskningsfrågorna. I urvalsprocessen använde vi oss 

därför av ett målinriktat urval, där vi gjorde en avgränsning både vad gäller den geografiska 

aspekten och informanternas arbetsuppgifter. Vår urvalsprocess kan även ses som ett 

bekvämlighetsurval då vi hade personlig relation till den först tilltänkta kommunens enhetschef 

inom socialtjänstens Stöd och omsorg. Enhetschefen hade ansvar över socialsekreterarna, vars 

arbetsuppgifter ingick i det ovan nämnda kriteriet, och vi valde därför att kontakta hen. Denna 

kontakt kan alltså ses som ett bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren väljer en person 

som för närvarande finns tillgänglig för forskaren och som kan besitta kunskap och relevant 

information för den tänkta studien (Bryman, 2011). Enhetschefen erhöll, genom mail, 

information om vår studie samt vårt informationsbrev med förfrågan om att vidarebefordra 

brevet till de anställda som arbetade med barnavårdsutredningar. Med anledning av att det efter 

en vecka inte hade inkommit någon intresseanmälan att delta i vår studie, valde vi att bredda 

vårt geografiska urval för att öka våra möjligheter att erhålla informanter. Via mail kontaktade 

vi ytterligare fem kommuner i norra Sverige. I två av dessa kommuner valde vi att maila till 
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enhetschefer för Stöd och omsorg och i en annan av kommunerna kontaktade vi, personligen 

via mail, socialsekreterare som arbetade med barnavårdsutredningar. Slutligen i de två sista 

kommunerna gick kontakterna till enhetscheferna för Stöd och omsorg, via kommunens 

samordnare. Hen förmedlade kontakten till enhetscheferna som i sin tur valde ut två informanter 

till vår studie. I detta skede hade vi inte någon direkt kontakt med enhetscheferna.  

 

Andersson och Ahnlund (2009) talar om att en viktig komponent för vilka informanter som 

kommer att intervjuas i en studie kan vara vilka kontakter som tas samt hur kontakternas tas av 

forskaren. Vi har reflekterat över om det kan ha haft en påverkan på resultatet i vår studie att vi 

på olika sätt har sökt kontakt med våra informanter. Exempelvis att den enhetschef som valde 

ut två av informanterna till vår studie kan ha grundat valet utifrån att ge oss största möjliga 

kunskap eller i syfte att på ett indirekt sätt påverka den information som vi erhöll. Även de 

informanter som hade personlig kännedom till en av oss forskare kan eventuellt ha känt sig 

påverkade att ställa upp på en intervju och under själva intervjuerna även känt sig pressade av 

situationen. Vi kontaktade totalt sex kommuner i norra Sverige och mottog slutligen svar från 

tre kommuner. Totalt från dessa kommuner erhöll vi svar från sju informanter som var 

intresserade av att delta i vår studie. Vid ett av intervjutillfällena framkom att en av 

informanterna inte arbetade med barnavårdsutredningar, vilket var vårt kriterium för studien. 

Detta resulterade i att vi valde att inte använda informationen från intervjun och därmed fick vi 

ett bortfall i studien. Ett bortfall innebär att någon av informanterna av någon anledning inte 

kan vara med i studien längre, det kan handla om att informanten flyttar, inte svarar på frågorna 

eller inte ingår i urvalsgruppen (Bryman, 2011). Slutligen hade vi sex informanter som alla 

arbetade med barnavårdsutredningar vid tre olika kommuner i norra Sverige. Även om samtliga 

av våra informanter hade likadana arbetsuppgifter så fanns det en stor variation hos våra 

informanter när det gällde ålder, kön, arbetslivserfarenhet och även gällande hur länge de hade 

arbetat med barnavårdsutredningar. Att ha en stor variation mellan intervjupersonerna ses ofta 

centralt i ett kvalitativt urval, där variationen innebär att fånga olika människors upplevelser 

och erfarenheter av det studerade fenomenet (Andersson & Ahnlund, 2009).  

 

5.5 Förförståelse 

Vår utgångspunkt var att alla kan bära på en förförståelse och förutfattade meningar där varje 

enskild individ har medvetna och omedvetna fördomar och tankar om personer, platser och 

miljöer, vilket kommer att påverka tolkningen av olika fenomen och händelser. Vår 

förförståelse och kunskap om vårt forskningsområde är något vi som forskare har varit 

medvetna om inför och under vår studie, och något som vi har försökt förhålla oss till. Eftersom 

en av oss har personlig kännedom till en del av informanterna har det varit av stor vikt att hen 

agerat objektivt och inte låtit sig påverkas av tidigare kännedom om informanterna och deras 

arbete. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att forskarens roll och personlighet ligger till grund 

för kunskapskvaliteten i en studie. Vidare menar författarna att det i en intervjustudie är särskilt 

viktigt att vara medveten om forskarens egna förförståelse och integritet. Forskningens 

hållbarhet och kvalitet kan påverkas genom forskarens roll som person och integritet när de 

gäller de etiska beslut som fattas under studiens gång. Det är genom forskaren som kunskap 

erhålls och i intervjuer är därför forskarens integritet viktig då forskarens känslighet och 

engagemang i moraliska frågor kan påverka studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Eftersom att vi i vår studie använde oss av intervjuer för att erhålla empiri valde vi att 

tillsammans delta vid alla intervjuer för att minska risken att någon av oss forskare skulle prägla 

intervjuerna utifrån sin egna förförståelse. Genom att alla forskare har deltagit har även det varit 

av stor betydelse för tolkningen och analysarbetet av intervjuerna. I vårt arbete har 

förförståelsen även varit till stöd när vi har skrivit intervjuguiden och formulerat intervjufrågor, 

då vi har haft kunskap om vad vi ville ha ut av frågorna och därmed kunnat formulera frågor 

utefter detta. Även under arbetet med kunskapsöversikten har förförståelsen varit behjälplig då 

vi har kunnat rikta in oss på relevant litteratur och artiklar i ett tidigt skede.  

 

5.6 Analysmetod 

I arbetet med transkriberingen valde vi att dela upp våra sex intervjuer mellan oss tre forskare 

så att vi transkriberade två var. För att få en samstämmighet i vårt material bestämde vi att de 

transkriberade intervjuerna skulle skrivas ner ordagrant såsom informanten uttryckt sig. Vi kom 

överens om hur vi skulle förhålla oss till pauser, känslouttryck och småljud. Vi valde att utesluta 

dessa eftersom vi i vår studie, enligt den manifesta nivån, fokuserade på vad informanterna sa 

och inte den underliggande meningen i informanternas svar, enligt den latenta nivån (Bryman, 

2011). I vårt analysarbete valde vi att ta inspiration från den tematisk analysen. Detta 

angreppssätt innebar, att vi i det empiriska materialet, sökte efter återkommande och 

betydelsefulla nämnare för vår studie, för att sedan kunna skapa subteman och huvudteman 

(Bryman, 2011). I arbetet med analysen valde vi att först noggrant läsa igenom vårt 

transkriberade datamaterial i flera omgångar för att skapa oss en helhetsbild över datamaterialet. 

Sedan lyfte vi ut gemensamma nämnare eller skillnader ur materialet som vi ansåg var relevanta 

för studiens syfte och för att kunna besvara våra frågeställningar. Av de centrala nämnarna ur 

datamaterialet skapade vi subteman som sedan reviderades och i slutändan valde vi att behålla 

åtta stycken att utgå ifrån som vi ansåg var centrala för vår studie. Med grund i våra subteman 

skapade vi slutligen fyra stycken huvudteman (se Bilaga 3). 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Under arbetet med vår studie reflekterade vi kring forskningsetiken och tog hänsyn till hur vi 

skulle förhålla oss till god forskningssed. Vetenskapsrådet (2017) talar om det ansvar som 

forskaren har gentemot studiens informanter men även mot de personer som indirekt kan 

påverkas av studiens resultat. Det förväntas av forskaren att denne, i utförandet av studien, ska 

sträva efter hög kvalitet och genomgående under forskningsprocessen inte influeras av yttre 

omständigheter. 

 

Under arbetet med vår studie förhöll vi oss till de fyra forskningsetiska kraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & 

Lövgren, 2012). För att säkerställa informationskravet och samtyckeskravet i vår studie gav vi 

informanterna både skriftlig och muntlig information om studien och dess syfte. När första 

kontakten med enhetscheferna togs, bifogades redan då ett informationsbrev gällande studien 

men även vid intervjutillfällena informerade vi informanterna om studiens syfte. Vi 

informerade att det var frivilligt för dem att delta i studien och att de hade möjlighet att avsluta 

sitt deltagande när som helst under studiens gång. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om 

konfidentialitet i en studie och menar att den karakteristiska data som insamlats i studien inte 
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får komma att avslöjas i resultatet i studien eftersom det kan identifiera informanterna. För att 

värna om informanternas integritet berättade vi inför intervjuerna, till respektive informant, om 

hur vi skulle förhålla oss till känsliga uppgifter. Vi började med att berätta att vi avsåg att spela 

in intervjuerna på våra mobiltelefoner och att vi efter transkriberingen skulle radera 

inspelningarna. För att få informanterna att känna tillit till oss som forskare och vår studie, 

förklarade vi att materialet avsågs att avidentifieras och att karaktäristiska ord skulle lyftas bort 

(Kalman & Lövgren, 2012). För att ytterligare värna om informantens integritet tog vi hänsyn 

till nyttjandekravet, då informanterna enligt Kalman och Lövgren (2012) ska kunna känna tillit 

till att den information som de lämnar till forskaren inte kommer att användas på ett felaktigt 

sätt. Inför respektive intervju informerade vi därför informanterna om att materialet från 

intervjuerna endast skulle användas i vår specifika studie men att studien även skulle bli en 

allmän handling. 

 

5.8 Studiens trovärdighet 

För att säkerställa studiens kvalitet har vi förhållit oss till de olika kriterier som benämns 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en studie blir 

densamma om undersökningen genomförs på nytt eller om den påverkats av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman, 2011). Validitet är ett begrepp som refererar till om forskningen 

som genomförs och dess metoder undersöker det som forskningen är avsedd att undersöka. 

Vidare beskrivs att det som kan påverka validiteten i en studie bland annat är om den insamlade 

datan har bristande förankring och inte är övertygande samt att resultatet i studien är otydligt. 

Validitet delas in intern och extern validitet. Intern validitet är det begrepp som används för att 

beskriva kvaliteten i forskningen.  Extern validitet handlar om huruvida resultaten från en studie 

kan generaliseras till andra situationer och andra social miljöer (Bryman, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2015). Bryman (2011) skriver att det i kvalitativa studier ibland används alternativa 

termer för att beskriva studiens validitet och reliabilitet. Inom den kvalitativa forskningen 

används istället begreppet trovärdighet som innefattar fyra delkriterier för att säkerställa 

studiens kvalitet. Tillförlitligheten som motsvarar den interna validiteten, överförbarheten som 

motsvarar den externa validiteten, pålitligheten som motsvarar reliabiliteten samt en möjlighet 

att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet.  

 

5.8.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten, som kan liknas vid den interna validiteten, handlar om att det i den utförda 

studien ska mätas det som är förutsatt att mätas med grund i syfte och frågeställningar. Det 

innebär att det ska finnas ett samband mellan forskarens observationer och de teoretiska fakta 

som ligger till grund för studien. Under hela analysprocessen har vi jämfört vår insamlade 

empiri med tidigare forskning vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ett sätt att öka 

tillförlitligheten. Respondentvalidering är ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten. 

Respondentvalidering innebär att forskaren låter informanterna ta del av det som de berättat för 

forskaren, i vårt fall de transkriberade intervjuerna (Bryman, 2011). Vi valde att inte göra en 

respondentvalidering i vår studie med anledning av att flertalet informanter uttryckte att de inte 

ville ha en kopia på deras respektive transkribering från intervjun. Detta är någonting som vi 

självklart har tagit i beaktning gällande studiens tillförlitlighet.  
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5.8.2 Överförbarhet 

Vi valde att använda oss av strategiskt urval som urvalsmetod i vår studie vilket betyder att vi 

aktivt sökte informanter som hade kunskap om det område vi ville undersöka. Genom fylliga 

beskrivningar redogjorde vi för metoden och resultatet i vår forskningsprocess så ingående som 

möjligt för att därmed öka studiens trovärdighet vilket skulle kunna indikera på en eventuell 

överförbarhet. Bryman (2011) talar om överförbarhet som ett begrepp som möjliggör att en 

studies resultat eventuellt kan överföras till liknande grupper, situationer eller händelser som 

inte ingått i studien. Vårt fokus låg dock på att studien skulle ha ett djup och en bredd i det 

empiriska materialet och att läsarna själva skulle kunna avgöra om de ansåg att studiens resultat 

skulle kunna överföras till en annan grupp av socialsekreterare som arbetade med 

barnavårdsutredningar. 

 

5.8.3 Pålitlighet 

Pålitligheten i en studie kan ses som en motsvarighet till reliabilitet. Bryman (2011) skriver att 

det finns vissa svårigheter att i en kvalitativ studie erhålla pålitligheten, eftersom sociala miljöer 

ständigt är föränderliga. Detta framkommer även i vår studie där en del av informanterna talade 

om de förändringar som sker över tid i det dagliga arbetet men även det förändringsarbete som 

sker kring riktlinjer och rutiner inom organisationerna. I vår studie valde vi att redovisa för hela 

forskningsprocessen genom att vi i varje avsnitt på ett tydligt sätt redogjorde för hur vi gått 

tillväga samtidigt som vi kritiskt reflekterade över vårt tillvägagångssätt, något som Bryman 

(2011) skriver är av vikt för att stärka pålitligheten i en studie. För att ytterligare stärka 

pålitligheten valde vi att bifoga informationsbrev och intervjuguide som bilagor till studien. 

 

5.8.4 Konfirmering 

Vi har i vår studie återkommande reflekterat över vår förförståelse och inte medvetet låtit 

personliga värderingar och förkunskaper påverka studien, detta för att förstärka att vi inte låtit 

våra egna tankar påverka utförandet eller resultatet i studien. Bryman (2011) beskriver 

konfirmering som insikten att det för forskaren inte går att nå fullständig objektivitet men att 

det är viktigt att forskaren har agerat i god tro och att det i slutändan är upp till granskaren att 

bedöma i vilken utsträckning resultatet är sant. 

 

5.9 Arbetsfördelning 

I början av arbetsprocessen träffades vi alla tre och diskuterade tillsammans om hur vi skulle 

lägga upp planeringen inför vårt examensarbete. Det första vi gjorde var att diskutera och 

reflektera över vilka ämnen vi var intresserade av att undersöka och om ämnena ansågs 

relevanta för socialt arbete. Vi diskuterade även vilken verksamhet som skulle kunna bli aktuell 

att genomföra intervjuer på samt vilka frågor och teman som skulle kunna tänkas bli centrala. 

Vi kom tidigt i våra diskussioner fram till vilket ämne vi var mest intresserade av att studera 

närmare samt vilken verksamhet som kunde vara lämplig för vår studie. Efter att vi gjort en 

övergripande översyn av kunskapsläget gällande vårt val av ämne, påbörjade vi arbetsprocessen 

med att gemensamt utforma ett informationsbrev till de tilltänkta informanterna. När 

informationsbrevet färdigställts skickade vi ut detta via mail till den verksamhet där våra 

tilltänkta informanter arbetade. Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna med vår studie 

började vi sedan arbetet med utformandet av en intervjuguide utifrån valda teman. Under 
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processen med utformningen av intervjuguiden var alla tre forskare delaktiga i diskussionerna 

kring hur vi skulle formulera intervjufrågorna. När vi hade fått svar från de informanter som 

var villiga att delta i studien bestämde vi tillsammans att vi alla tre skulle delta vid alla 

intervjuer. Vi delade upp frågorna så att alla tre skulle ha lika stort deltagande under 

intervjuerna, vilket gjorde det enkelt för oss att genomföra dem. Samtliga tre forskare deltog 

vid alla intervjuer. Vi valde att spela in våra intervjuer digitalt och därefter delade vi upp arbetet 

med transkriberingen. Inför skrivprocessen har vi på var sitt håll förberett oss genom att läsa 

litteratur och söka artiklar i databaser som vi ansett varit relevanta för vårt arbete. Vi har även 

vid fysiska träffar gemensamt letat litteratur och diskuterat vad vi ansåg vara relevant underlag 

till vår studie. Under själva skrivandet använde vi oss av Google Docs, detta för att underlätta 

så att alla tre skulle kunna vara lika delaktiga i skrivandet. För att ytterligare underlätta 

skrivprocessen samt ha möjlighet till diskussioner under arbetets gång har vi till största del 

träffats fysiskt och vid de tillfällena då vi inte hade möjlighet till fysiska träffar använde vi oss 

av Zoom eller Skype. Genom ovanstående arbetsfördelning har vi genomgående under hela 

arbetets gång haft en jämn arbetsfördelning där vi alla tre har haft lika stort ansvar för alla delar 

i studien.  

 

5.10 Litteratursökning 

Vid litteratursökningen använde vi oss av sökmotorer via Umeå Universitetsbibliotek där vi 

främst nyttjade databaserna SwePub och SocIndex. Vi använde oss även av Google Scholar 

som sökmotor. I litteratursökningen, som var både svensk och internationell litteratur, sökte vi 

efter ord som exempelvis: utsatta barn och familjer, social barnavård, barnmisshandel, barn som 

upplever våld, våld mot barn, våldsutsatta barn. Webbsidor som vi använde i denna studie var 

Regeringens och Riksdagens hemsidor men främst Socialstyrelsens webbsida. Från dessa 

webbsidor hämtade vi bland annat olika lagtexter och rapporter gällande våld mot barn. Utöver 

de vetenskapliga artiklarna och rapporterna använde vi oss av litterära verk som lånats vid 

Stadsbibliotek. 
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat utifrån det insamlade datamaterialet. Vi har valt att 

presentera resultatet genom huvudteman med underliggande subteman. Våra fyra huvudteman 

som avser att besvara studiens syfte och frågeställningar är: Uppfattning om våldets karaktär, 

Kunskapsbehovets betydelse i informanternas arbete, Olika faktorers påverkan på 

informanternas arbete och Synen på samverkan och samarbete. Vi kommer inledningsvis att 

göra en sammanfattning av informanternas bakgrund och därefter presentera resultatet under 

respektive tema. 

 

6.1 Sammanfattning av informanterna  

De sex informanterna som vi intervjuade hade alla socionomutbildning med examen mellan 

åren 2005–2018. Det framkom att informanterna hade arbetat med barnavårdsutredning mellan 

ett till sex år och att de även hade varierande arbetslivserfarenhet. 

 

6.2 Uppfattning om våldets karaktär 

Under detta tema kommer vi att redogöra för informanternas erfarenheter av våld mot barn 

utifrån deras tolkning och begreppsförklaringar rörande våldets karaktär. Vi presenterar även 

vilket våld som informanterna ansåg var framträdande i deras utredningar, men även 

svårigheten för dem att uppmärksamma våldet. Vi beskriver också hur informanterna talade om 

prioriteringen av våldsärenden samt hur de förhöll sig till de inblandade i 

barnavårdsutredningen. Detta tema har skapats genom Utbrett våld mot barn med många 

definitioner och Barnet i centrum. 

 

6.2.1 Utbrett våld mot barn med många definitioner 

När vi frågade informanterna om hur de definierar våld mot barn inom familjer framkom det 

att definitionen hade en bred spridning. Flera av informanterna talade om att det var en svår 

fråga och att begreppet var omfattande. Den gemensamma nämnaren för majoriteten av 

informanterna var att de nämnde fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld och barn som 

bevittnat våld som framträdande definition. Andra typer av våld som informanterna lyfte i 

definitionen av våld mot barn, var materiellt våld, ekonomiskt våld, försummelse och latent 

våld. Ytterligare ett perspektiv på våld blev tydligt när en informant funderade om begreppet 

våld mot barn även skulle innefatta barn vars föräldrar var separerade. Hen menade att 

föräldrarnas långvariga konflikter kunde påverka barnen negativt vilket i sin tur skulle kunna 

tolkas som våld mot barn och informanten uttryckte: 

 

“... de föräldrar som är i konflikt med varandra i flera år efter en separation utsätter 

sina barn på ett väldigt dåligt sätt och att barnen far illa. Det är en form av våld att 

man pratar illa om varandra och att barnen får höra på det samt att man inte 

samarbetar kring barnet”. 
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Även en annan informant talade om ett vidgat perspektiv och beskrev hur föräldrar som använt 

våld i syfte att skydda barnen kan ses som ett våld om barnet berättar det till någon utomstående 

och att informationen sedan kommer till socialtjänstens kännedom.  

 

“...ett våld för att skydda barnen men det blir ett våld då det kommer hit... man har 

hållit fast sitt barn, hindrat det…” 

 

Vidare lyfte informanten Socialstyrelsens riktlinjer som vägledande i definitionen, medan en 

annan informant tillsammans med sin chef hade efterfrågat en tydligare definition att arbeta 

efter.  

 

För att få en tydligare bild av informanternas erfarenheter i arbetet med våld mot barn frågade 

vi hur många av deras egna ärenden som generellt handlade om våld mot barn samt om våldets 

form. Informanterna var samstämmiga och alla uppskattade att hälften eller fler av deras 

ärenden innehöll någon form av våld mot barn. Majoriteten av informanterna talade om fysiskt 

och psykiskt våld som framträdande i deras ärenden. Två av informanterna förklarade att fysiskt 

våld som exempelvis slag, knuffar, nyp och luggningar oftast kunde vara enklast för barnet att 

berätta om. Detta blev även tydligt i en annan informants svar då hen menade att det fysiska 

våldet lättare kunde bli synligt genom att skadorna kunde dokumenteras. Vidare talade 

informanterna om psykiskt våld som exempelvis nedvärderingar, att som förälder inte hjälpa 

sitt barn med läxorna, vad barnet ska ha med sig till skolan eller att som barn inte bli sedd. 

Informanterna talade även om andra former av våld och nämnde sexuella övergrepp och 

spädbarn som utsätts för stora risker samt ekonomiskt våld, vilket kunde innebära att föräldrarna 

valde att inte lägga pengar på barnet utan istället på sina egna intressen.  

 

Då några av våra informanter uttryckte att våld mot barn är ett komplext och problematiskt 

begrepp frågade vi därför vilken typ av våld de ansåg vara svårast att upptäcka. Några av 

informanterna lyfte det psykiska våldet som svårt att upptäcka eftersom barnen oftast hade svårt 

att sätta ord på den typen av våld. Vidare förklarade informanterna att i ärenden som innefattade 

psykiskt våld stod oftast ord mot ord vilket gjorde våldet svårt att bevisa. En av informanterna 

talade om sexuellt våld som ett svårt våld att upptäcka eftersom det är svårt för människor att 

prata om. Detta lyfte även en annan informant utifrån att hen under utredningstiden inte pratade 

om sexuellt våld i familjer där det fanns andra problem. Informanten berättade att sexuellt våld 

även var det svåraste våldet att jobba med. En informant beskrev problematiken med sexuellt 

våld: 

 

“...sexuellt våld kan vara konkret men det kan ju även vara svårbedömt beroende på 

situation…” 

 

6.2.2 Barnet i centrum 

När vi frågade informanterna om vilka prioriteringar som gjordes i ärenden som rör våld mot 

barn svarade informanterna samstämmigt att målet var att barnet skulle vara skyddat och att 

ärendena skulle utredas skyndsamt. En informant berättade att socialtjänsten måste gå in och 
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skydda barnet om denne inte hade ett nätverk som kunde skydda barnet från förövaren. Detta 

lyfte även en annan informant: 

 

“Våld riktat mot ett barn är såklart prioriterat. Inom dessa ärenden prioriteras de barn 

vars den andra föräldern inte kan skydda barnet.... “ 

 

Det framkom i intervjuerna att samtliga informanter la stor vikt vid att prata med barnet separat 

och lyssna på det barnet sa. Vidare talade informanterna om att de tog stor hänsyn till barnet i 

en utredning. Ett flertal informanter berättade att de förhöll sig neutrala till alla inblandade i en 

utredning, där de försökte vara respektfulla både mot den som utövade och den som utsatts för 

våldet. En informant lyfte i sin intervju att barnets röst var viktig och i utredningsarbetet valde 

hen att tro på barnets berättelser och förmedlade att hen trodde på vad barnet sa, vilket även en 

annan informant förtydligade: 

 

 “Jag brukar utgå från att barnet berättar sanningen, eller sanningen som barnet 

uppfattar det, och att jag inte ska ifrågasätta”. 

 

6.3 Kunskapsbehovets betydelse i informanternas arbete 

Under vårt andra tema lyfts kunskapens betydelse i informanternas arbete och vikten av 

kompetens och erfarenheter i arbetet med att möta våld mot barn inom familjer. Inledningsvis 

kommer vi att redovisa socionomutbildningens roll för informanterna och hur informanterna 

talade om olika metoder samt skillnaden mellan informanternas utbildning i metoderna. Detta 

tema har skapats genom subtemat Socionomutbildningen är viktig men mer kunskap krävs. 

 

6.3.1 Socionomutbildningen är viktig men mer kunskap krävs 

I intervjuerna framkom att alla informanter upplevde socionomutbildningen som en bra och 

bred grundutbildning men som dock inte hade gett specifik kunskap och tillräckliga 

förutsättningar om vad våld mot barn innebär och hur våldet skulle bemötas. Informanterna 

uttryckte om socionomutbildningen: 

 

“Jag hade önskat mer utbildning kring mötet med människor och samtal med personer 

i behov av hjälp”  

 

“...men just samtal med barn kanske man inte kan säga att det har ingått i utbildningen”  

 

“...jag har fått för lite kunskap om vad våld innebär”  

 

“Inte specifikt lärt mig om våld eller våld mot barn.”  

 

“Socionomutbildningen har absolut inte gett mig förutsättningar att möta barn som 

upplevt våld.”  

 

“Socionomutbildningen är ju en grundutbildning men det är ju inte en utbildning till 

socialsekreterare eller barnutredare”  



26 
 

En informant förtydligade efter ovan citat att det var under arbetet på plats som hen fått lära sig 

arbetet och inte genom socionomutbildningen. Vidare talade hen om att socionomutbildningen 

gett bra kunskap om lagen och förhållningssätt, i ett mycket bredare perspektiv. I intervjun med 

en annan informant framkom det att det var svårt att möta barn som utsatts för våld när hen 

började arbeta, detta för att socionomutbildningen inte gett någon djupgående kunskap om barn 

och barns utsatthet. En informant berättade att socionomutbildningen dock gett förutsättningar 

till att ställa rätt frågor och observera rätt saker från erfarna kollegor. Vidare i intervjun lyfte 

hen en önskan om mer utbildning kring mötet med människor och samtal med personer i behov 

av hjälp. En annan informant ansåg att det istället för socionomutbildningen var hens tidigare 

erfarenheter av arbetet med barn i olika åldrar som gett kunskap inom området. Hen menade 

även att det var det tidigare arbete som gett trygghet i arbetet med metoden BBIC.   

 

När vi frågade om vilka metoder som informanterna använder sig av i sitt dagliga arbete fick vi 

spridda svar. Flertalet informanter nämnde BBIC och andra talade om Signs of Safety, 

nallekort, norrköpingsmodellen samt FREDA kortfrågor och skattningsskalor. Det framkom av 

intervjuerna att två informanter inte hade någon utbildning i BBIC. Två informanter berättade 

att de använde sig av metoden Signs of Safety i sitt dagliga arbete och de hade utbildning i 

metoden. En annan informant talade om att hen använde sig mycket av andra, och syftade på 

kollegor både internt och externt, där hen inhämtade information och kunskap: 

 

“Jag använder mig mycket av andra... Barnet finns ju antagligen i ett sammanhang i 

förskola eller skola, och man tar tillvara på deras kunskap och information… Så jag 

skulle säga att mycket av min erfarenhet bygger på att jag har jobbat med ärenden 

tidigare och vet vart jag ska in och hämta just den här informationen”  

 

6.4 Olika faktorers påverkan på informanternas arbete 

Vi kommer i detta tema att lyfta hur olika faktorer och organisatoriska förutsättningar 

påverkade informanternas arbete. Inledningsvis kommer vi att belysa informanternas 

möjligheter till utbildning i metoder utifrån organisatoriska förutsättningar och hur 

informanterna såg på sitt handlingsutrymme. Sedan presenterar vi informanternas möjligheter 

till att välja insats och hur olika resurser kunde påverka deras val av insats. Slutligen beskrivs 

de riktlinjer som informanterna hade att förhålla sig till i ärenden där våld mot barn förekom. 

Detta tema har skapats genom Ett styrt arbete med tillräckligt handlingsutrymme, Välvilja att 

anpassa insatser trots begränsat utbud och Riktlinjer för polisanmälan finns - skilda 

erfarenheter om tillvägagångssätt. 

 

6.4.1 Ett styrt arbete med tillräckligt handlingsutrymme 

När vi frågade informanterna om hur deras arbetsbelastning såg ut ansåg merparten att de hade 

en jämn arbetsbelastning men dock framkom det att arbetsbelastningen kunde variera över tid. 

Samtliga informanter berättade att deras respektive kommun höll sig till lagstadgad fyra 

månaders utredningstid och att detta var en rimlig tid. Dock framhöll en informant att 

utredningstiden gick fortare än en kan tro, något som kunde leda till en viss stress om ärendena 

dessutom legat i kö under en längre period.  
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“Tycker generellt sett att det räcker men ifall ärendet har legat en månad i kö så är det 

ju plötsligt bara tre månader. Men man kan ansöka om förlängd utredningstid”. 

 

Även en till informant talade om att utredningstiden ofta blev väldigt tajt med anledning av att 

de hade andra arbetsuppgifter såsom placeringar och uppföljning av familjebehandling. En 

annan informant berättade att hen inte tyckte att utredningarna skulle behöva ta längre än fyra 

månader och sade även: 

 

“Vi som jobbar med utredning jobbar på att våga kunna ta snabbare beslut”. 

 

I tema två presenterade vi informanternas utbildningar i olika metoder. När vi frågade vidare 

om vart de erhållit utbildning framkom det i intervjuerna att arbetsplatserna gav utbildning i 

olika metoder. Informanterna berättade att utbildning i BBIC gavs internt av kommunerna med 

olika interna utbildare. En informant menade att vilka utbildningar socialsekreterarna hade 

berodde på vilka utbildningar arbetsgivaren var villig att bekosta. Vidare framkom en skillnad 

när en annan informant berättade att hen även hade utbildat sig via Socialstyrelsen, 

Länsstyrelsen och andra nationella utbildningar. Även en annan informant talade om ytterligare 

utbildningstillfällen och nämnde temadagar som handlade om våld. En av informanterna som 

inte hade utbildning i BBIC menade att anledningen till att hen inte hade någon utbildning i 

BBIC grundade sig i tidsbrist. Ett flertal av våra informanter beskrev metoderna som ett slags 

ramverk och en väldigt bra grund i arbetet med barnavårdsutredningar. En informant framhöll 

vikten av att ha ramar men även handlingsutrymme. Några av informanterna talade om BBIC i 

förhållande till handlingsutrymmet där de upplevde att de kunde använda sig av sitt 

handlingsutrymme trots att de arbetade efter en metod.  

 

“Det finns en poäng i att arbete utefter en metod så jag inte kan skriva utredning eller 

fatta beslut utefter vad jag tycker. Men en metod kan inte fylla upp alla aspekter”. 

 

En informant talade om sitt handlingsutrymme i relation till det dagliga arbetet och inte till en 

specifik metod. Hen upplevde sig kunna arbeta fritt men endast med en viss delegation.  

 

“… jag upplever ofta att man har cheferna med sig om man tänker att man måste göra 

olika saker, det tycker jag. Inte alltid men ofta. Jag har väl jobbat så pass länge så jag 

känner att det är ganska fritt hur jag jobbar”. 

 

Vidare frågade vi om informanternas arbetsplatser arbetade efter speciella riktlinjer eller rutiner 

i ärenden innehållande våld mot barn. De flesta informanterna svarade att en viktig riktlinje att 

följa var att alltid inleda utredning vid misstanke om våld.  

 

“Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer vid definition av våld och att inleda utredning” 

 

Ytterligare en informant talade om att hen följde riktlinjerna eftersom det var lagstyrt att inleda 

utredning utifrån att det förekom våld i en familj. På en informants arbetsplats fanns en 

arbetsgrupp som arbetade med våld överlag och våld i nära relation. Vidare berättade 
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informanten att de digitalt hade samlat material från Socialstyrelsen, Regeringen, Riksdagen 

samt material om hur våldsutredningar skulle gå till och vilka personer socialsekreterarna kunde 

vända sig till vid frågor om ärenden som rörde våld. En annan informant berättade att det fanns 

riktlinjer kring hur utredningsarbetet skulle gå till och att det inte var någon skillnad att arbeta 

i ett våldsärende. Övriga informanter nämnde bland annat att alla utredningar skulle utredas 

skyndsamt, att det skulle göras en polisanmälan om informanterna bedömde att det var lämpligt. 

Informanterna pratade även om att alla ärenden skulle ses som individuella och att 

informanterna gjorde det som krävdes i de ärendena.  

 

6.4.2 Välvilja att anpassa insatser trots begränsat utbud 

Våra informanter berättade att insatser som de kunde bevilja var bland annat öppenvårdsinsatser 

som familjebehandling, kontaktfamilj, kontaktperson, samtalsstöd, förlängd förskoletid och 

samordning av vårdkontakter. Till barnen kunde samtliga kommuner erbjuda trappansamtal 

som en direkt insats mot barnen. I intervjuerna framkom en samstämmig bild om att det fanns 

för få insatser att tillgå och därmed upplevdes en begränsning i val av insats. När vi frågade 

informanterna om vilka faktorer som kunde påverka deras val av insats berättade samtliga att 

ekonomin kunde påverka vilka insatser som fanns att välja mellan. 

 

“Man blir begränsad i val av insats utifrån hur många insatser man har att välja mellan. 

Det blir ju indirekt en ekonomisk faktor. Hade kommunen haft mer pengar hade det 

funnits fler insatser”. 

 

“Fanns det mer pengar skulle det finnas mer att erbjuda. Budgetfrågan ligger på 

politisk nivå, och jag ser inget hinder från närmsta chef” 

 

Övriga informanter talade även de om den ekonomiska faktorn och nämnde att det fanns 

besparingar inom kommunerna. En informant sade att de inom hens kommun behövde se till 

att inte ha för många placeringar i familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson, då kommunen 

sett för lite resultat för den summa pengar som satsats. Vidare talade en annan informant om 

ekonomiska aspekter men att hen trots detta fortfarande kände att det fanns höga ambitioner att 

barnen skulle få det de behövde och därför inte kände något motstånd från chefer. 

 

6.4.3 Riktlinjer för polisanmälan finns - skilda erfarenheter om tillvägagångssätt 

När vi frågade informanterna om det fanns riktlinjer kring polisanmälan vid misstanke om våld 

mot barn framkom det en samstämmig bild om att allt våld mot barn skulle polisanmälas. 

Informanterna förklarade att detta var ett chefsbeslut men att det låg på deras ansvar att lyfta 

våldsärenden som kunde komma att bli föremål för polisanmälan, till cheferna. Merparten av 

informanterna uttryckte att de hade kunskap om hur de skulle gå tillväga när misstanke om våld 

mot barn förelåg. Ett fåtal av informanterna beskrev dock att de saknade erfarenhet av att göra 

en polisanmälan då de aldrig hade ställts inför detta tidigare.  

 

6.5 Synen på samverkan och samarbete 

Vi kommer under detta tema att lyfta informanternas tankar om samverkan med andra aktörer 

och hur detta påverkade informanterna i deras dagliga arbete med barnavårdsutredningar. 
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Inledningsvis kommer vi att beskriva informanternas interna samverkan med de närmsta 

kollegorna inom organisationen. Vi kommer även att presentera informanternas olika syn på 

den externa samverkan i arbetet med våld mot barn. Detta tema har skapats genom Nära 

samverkan och samarbete med kollegor och Olika syn på extern samverkan. 

 

6.5.1 Nära samverkan och samarbete med kollegor  

 

“Samverka är ett sånt där svårt ord som blivit modernt och det är väldigt skönmålande 

i sig”  

 

Under intervjuerna frågade vi informanterna om de samverkade internt med sina kollegor och 

de berättade då att de ofta tog hjälp av kollegor och att det fanns en välvilja att stötta varandra 

i det dagliga arbetet. Två informanter sade:   

 

“Vi för dialog här på arbetsplatsen och alla är hjälpsamma” 

 

“Jag går ju till kollegor där jag vet att det finns både kunskap och information” 

 

När vi frågade informanterna om det fanns rutiner kring den interna samverkan beskrev några 

informanter att de socialsekreterare som arbetade med barnavårdsutredning även arbetade i 

form av samverkansteam. Teamen var skapade för att utredarna skulle tillgodogöra sig 

kunskapsutbyte kollegor emellan men även i syfte att kunna ställa upp för varandra om någon 

skulle vara frånvarande. Informanterna talade även om andra former av samverkan med de 

närmaste kollegorna såsom samrådsgrupper där informanterna kunde dra sina ärenden och få 

hjälp av varandra. Vidare talade de om coacher att samråda med vid behov för att öka samsynen 

i hela gruppen. Vissa av informanterna berättade om en riktlinje som fanns, att de kunde vara 

två handläggare på ett ärende om de ansåg att ärendet var komplicerat. En informant nämnde 

även behandlingskonferenser och morgonmöten som en form av samverkan kollegor emellan 

där det gavs möjlighet att diskutera ärenden tillsammans. 

 

Samtliga informanter uppgav att de även hade en nära samverkan med andra grupper inom 

socialtjänsten såsom familjebehandlare, familjehemssekreterare och familjerätt. En av 

informanterna uppgav dock att hens samverkan till dessa grupper främst bestod av att hänvisa 

klienter till berörda grupper. En annan informant berättade att hen dagligen samverkade med 

andra avdelningar inom socialtjänsten och att de tillsammans arbetade i team kring en familj. 

Inom teamen ingick personer som arbetade med försörjningsstöd, missbruksvård och så vidare.  

 

Under intervjuerna framkom att det många gånger fanns en samsyn mellan de närmsta 

kollegorna som arbetade med barnavårdsutredningar. En informant uttryckte: 

 

“Det finns ofta men inte alltid en samsyn i ärenden som rör våld, vi är ju olika 

människor med olika syn på saker men jag tänker för det mesta är det väl inga 

bekymmer”. 
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Vidare berättade en informant att det oftast fanns en samsyn kollegor emellan men att olika 

erfarenheter och utbildningar gjorde att kollegorna tänkte olika kring våldet. Ytterligare en 

informant lyfte hur olika perspektiv på våldet kunde påverka samsynen. Dock framhöll 

informanten att fokus låg på barnperspektivet och att alla kollegor skulle sträva efter detta. En 

annan informant ansåg till skillnad från de andra, att det inte fanns en samsyn kring våld mot 

barn, men att det kunde vara bra att diskutera ärenden med någon annan. Hen ansåg dock att 

skilda meningar kring samsynen inte borde ses som någonting problematiskt utan att det istället 

kunde bidra till diskussion och olika infallsvinklar. 
 

6.5.2 Olika syn på extern samverkan 

Under intervjutillfällena framkom att alla informanter i olika grad samverkade med externa 

aktörer. De externa aktörer som nämndes av samtliga informanter var skola, förskola, 

barnavårdscentralen (BVC), barn och ungdomspsykiatrin (BUP), psykiatrin, polisen samt 

hälso-och sjukvården. Majoriteten av informanterna berättade att de inte samverkade särskilt 

mycket tillsammans med externa aktörer utan att det främst handlade om att inhämta 

information via konsultationsdokument samt enstaka möten. En informant lyfte dock att hen 

ofta samverkade med andra och såg samverkan som betydelsefull.  

 

“Jag skulle nog säga att vi samverkar jättemycket… Polisen, BUP, skolan och 

sjukvården…. Rätt mycket skulle jag säga. …Skolan och förskolan, dom är ju 

jätteviktiga samarbetspartners när det gäller barn”  

 

Två informanter talade om att skolan var en betydelsefull samverkanspartner. En av dem 

menade att det ibland kunde bli flera möten med skolan ifall ärendet krävde det, men 

informanten uttryckte dock att hen inte samverkade “bara för att samverka”. När informanterna 

pratade om samverkan tillsammans med skolan lyfte några en överenskommelse som kallades 

Norrbus.  

 

I intervjuerna framkom att samtliga av informanterna tyckte att det var bra att samverka med 

externa aktörer när samverkan fungerade. De fördelar som framkom i intervjuerna var att 

samverkan ledde till ökade kompetenser och en större förståelse för hur andra aktörer arbetade.  

 

“När den övergripande samverkan fungerar och är tydlig så skapar ju det en förståelse 

för varandra och gör att vi tillsammans kan göra bättre för barnen. Samverkan är 

jätteviktig för att det inte ska bli vi och dem och som måste ske hela tiden”.  

 

Ytterligare en fördel som lyftes av en annan informant var att olika aktörer kunde kalla till 

samordnad individuell plan, SIP, för att underlätta arbetet kring en klient, och specifikt 

underlätta för klienten som kunde ha många kontakter med olika myndigheter. Vidare talade 

informanten om att de i dessa möten kunde häva sekretessen mellan aktörerna för att kunna 

prata öppet om vem som skulle göra vad, vilket gjorde arbetet mer strukturerat. Vi frågade 

informanterna om de såg några nackdelar gällande samverkan med andra aktörer. En informant 

svarade att hen inte såg några nackdelar med samverkan utan uttryckte:  
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“Samverkan är jätteviktig, för att det inte ska bli vi och dom. ...jag tänker att det är ett 

kontinuerligt arbete som måste ske hela tiden”. 

 

Några informanter beskrev dock att de såg vissa nackdelar med samverkan. En informant talade 

om en nackdel med den externa samverkan och förklarade att sekretessen mellan aktörerna 

kunde sätta käppar i hjulen, även om det gick att lyfta genom ett samtycke från föräldrarna. En 

till nackdel som lyftes var att det kunde vara svårt att få ihop möten. En annan informant talade 

om svårigheter när olika aktörer inte förstod vad andra aktörer gjorde, vilket kunde leda till att 

de föreslog att klienter skulle kontakta till exempel socialtjänsten och söka om hjälp som inte 

fanns att få. Ytterligare en informant beskrev hur olika aktörer kunde ha orealistiska 

förväntningar på varandra: 

 

“...Det kan ju bli så att andra tänker varför gör inte ni någonting, ni ska ju göra mer än 

så…” 

 

Vi frågade sedan informanterna om vilka förbättringsmöjligheter de såg inom samverkan med 

externa aktörer och de förslag som de gav var bland annat att “testa att gå i någon annans skor”, 

det vill säga att besöka andras arbetsplatser och se deras arbetsuppgifter. En annan informant 

ansåg också att det var det bästa sättet att få insikt i andra aktörers arbete. Ytterligare en annan 

informant uttryckte en önskan att samverkansarbete skulle utvecklas: 

 

“Ja, det skulle vara fantastiskt om vi i framtiden jobbade i team runt barn”  
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7. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera analysen och diskussionen med utgångspunkt i resultatet 

från våra intervjuer. Med stöd av teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning och kunskap 

inom området kommer vi att kritiskt analysera resultatet med ändamål att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Vi kommer även att presentera våra egna reflektioner och diskutera dessa 

i relation till studiens resultat och tidigare forskning.  

 

7.1 Uppfattning om våldets karaktär 

Genom informanternas erfarenheter av våld mot barn kunde vi i resultatet utläsa att det fanns 

en bred spridning av definitionen våld mot barn och att informanterna ansåg begreppet som 

omfattande och svårt att definiera. I Statens offentliga utredningar (SOU 2001:72) bekräftar 

författarna hur komplext begreppet våld mot barn anses vara och att det finns en mängd olika 

definitioner och innebörder. En likhet som blev tydlig i studiens resultat var att samtliga 

informanter använde fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld och barn som bevittnat våld som 

framträdande i definitionen av våld mot barn. Vi kan därmed se indikationer på att det finns en 

samstämmighet med tidigare forskning angående vilka typer av våld som är mest framträdande 

eftersom bland annat Isdal (2017) talar om dessa former av våld som det vanligaste våldet. Vi 

har uppmärksammat att det även i samhället ofta talas om de ovan nämnda typerna av våld och 

att det är dessa våldsformer som ofta är framträdande i allmänna definitioner av våld mot barn. 

Enligt vår tolkning kan det vara en anledning till att informanterna nämnde just dessa olika 

typer av våld när vi frågade om deras erfarenheter av våldets karaktär. Ett synsätt på hur sociala 

problem, i detta fall våld, kan uppkomma beskrivs också inom socialkonstruktivismen. Där 

förklaras att sociala problem kan uppkomma genom att media och forskare kan påverka 

allmänheten och dess syn på vad som är sociala problem, och därmed göra problemen synliga 

(Ejrnæs & Kristiansen, 2013).  

 

Vissa informanter valde att prata om ytterligare innebörder av begreppet våld mot barn som 

exempelvis materiellt våld, ekonomiskt våld, försummelse och latent våld, vilket gör att vi kan 

se att definitionen kan se ut på många olika sätt. Begreppet våld mot barn kan tolkas utifrån 

socialkonstruktivismen då detta perspektiv fokuserar på att samhället skapar sociala begrepp 

genom att människan interagerar med andra människor. Genom interaktionen mellan 

människor, med egna individuella uppfattningar, skapas verkligheten, vilket så småningom 

leder till att uppfattningen blir så pass socialt omfattande att den blir en allmän tolkning av 

verkligheten (Wenneberg, 2010). Vi tänker att på så sätt kan begreppet våld mot barn innefatta 

olika typer av våld eftersom informanterna har olika individuella uppfattningar om våldets 

karaktär och även uppfattar den allmänna tolkningen på olika sätt. En informant hade ytterligare 

ett vidgat perspektiv på våldet och menade att föräldrars långvariga konflikter kunde ha en 

negativ påverkan på barnet i familjen vilket i sin tur skulle kunna tolkas som våld mot barn. 

Därför anser vi det intressant att ställa informantens resonemang i relation till Statens offentliga 

utredningar (SOU 2001:72) där det talas om att svårigheten med att definiera våldet bland annat 

grundar sig i olika yrkesgruppers erfarenheter och synsätt på vad som är en skadlig handling 

mot barn. Utredningen lyfter att det även på individuell nivå inom samma yrkesgrupp kan finnas 

delade meningar om vad som är våld mot barn. Vi ser en koppling till informantens långa 
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arbetslivserfarenhet med barnavårdsutredningar och hur den kan ha påverkat bilden av vad hen 

ansåg vara våld mot barn då hen hade ett vidgat perspektiv. Informantens tankar och vidgade 

perspektiv av begreppet våld mot barn kan även ställas i relation till socialkonstruktivismen 

som menar att då det är människor som konstruerar innebörden av olika begrepp innebär det 

också att begrepp kan förändras över tid (Wenneberg, 2010). 

 

En annan informant talade istället om Socialstyrelsens riktlinjer som vägledande i sin definition 

och ytterligare en informant talade om att hen efterfrågat en tydlig definition från sin chef. I 

resultatet blev det därför synligt att några informanter gärna arbetade efter en tydlig, redan 

skriven definition och därmed inte arbetade så mycket utanför ramarna. Detta förhållningssätt 

gällande riktlinjer återspeglas i artikeln av Reading et al. (2009) där författarna skriver att det 

krävs en exakt och begränsad definition i lagstiftningen av våld mot barn. Författarna belyser 

dock vikten av att definitionen inte bör vara för snäv utan även innefatta barns rättigheter och 

därmed omfatta sociala och miljömässiga skador som barn kan utsättas för. En problematisk 

aspekt av ovanstående resonemang skulle kunna innebära att de informanter som främst 

arbetade efter riktlinjer och framhöll att de gärna inte gick så mycket utanför ramarna, skulle 

därmed kunna missa att ta in andra aspekter av definitionen våld mot barn, vilket kan innebära 

att barn som utsätts för våld inte upptäcks. 

 

I resultatet framkom att hälften av alla informanters ärenden innefattade våld mot barn. Vi 

uppfattade detta som att det är ett högt antal barn som varje år utsatts för våld inom familjen 

och vill därför framhålla hur Gilbert, Spatz Widom et al. (2009) talar om våld mot barn som ett 

folkhälsoproblem. Informanterna belyste psykiskt våld som ett svårt våld att uppmärksamma 

med anledning av att barnen kunde ha svårt att uttrycka sig och sätta ord på det psykiska våldet. 

Vi tolkar detta som att det kan finnas ett stort mörkertal i samhället bland de barn som utsatts 

för våld, vilket även Gilbert, Kemp et al. (2009) skriver om. Författarna lyfter underrapportering 

från aktörer med anmälningsplikt gällande oro om våld mot barn som en anledning till det stora 

mörkertalet. Vi anser att underrapporteringen kan bero på att det inte bara är barnen som har 

svårt att prata om det psykiska våldet utan även de vuxna som finns omkring barnen kan ha 

svårt att tala om olika former av våld. Detta bekräftades då tre av informanterna lyfte sexuellt 

våld som ett svårt våld att uppmärksamma eftersom den formen av våld kunde vara svårt att 

prata om vuxna emellan och ett våld som oftast inte togs upp i barnavårdsutredningar.  

 

Av resultatet kunde vi utläsa att ett flertal av informanterna talade om att våld som exempelvis 

slag, knuffar, nyp och luggningar, det vill säga fysiskt våld, oftast kunde vara enklast för barnet 

att berätta om. Utifrån informanternas erfarenheter, visade resultatet att det fysiska våldet 

därmed var det våld som var enklast att uppmärksamma genom att våldet gick att dokumentera. 

Lindell och Svedin (2004) talar om att aktörer med anmälningsplikt sällan orosanmäler ifall det 

inte finns dokumenterade och konkreta bevis på att våld har förekommit. När vi sätter vår 

studies resultat i relation till Lindell och Svedin, ställer vi oss frågande till varför inte fler barn 

som utsatts för fysiskt våld orosanmäls. Detta eftersom informanterna framhöll att det fysiska 

våldet var det enklaste att uppmärksamma men samtidigt synliggör författarna att det är få med 

anmälningsplikt som gör en orosanmälan. 
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Socialstyrelsen (2004) framhåller barnperspektivet som en central del för de aktörer som arbetar 

med barn, där stor vikt läggs vid att bland annat respektera barnet, ge barnet utrymme i samtalet 

samt försöka se världen genom barnets ögon. En samstämmig bild framkom i resultatet då 

informanterna talade om att målsättningen i utredningarna var att barnet skulle vara skyddat 

samt att barnets röst var viktig. Samtliga informanter lade stor vikt vid att prata med barnet 

separat och lyssna på samt tro på det barnet sa. Av detta kan vi utläsa att samtliga informanter 

arbetade med barnperspektivet i fokus. Vi tolkar detta som att oavsett vilka erfarenheter 

informanterna hade valde samtliga att sätta barnet främst i sitt arbete med 

barnavårdsutredningar.  

 

Resultatet visade på en tydlig bild av att våld mot barn är ett komplext begrepp med många 

olika definitioner och innebörder, där vi ser en skillnad i begreppsförklaringen utifrån 

informanternas olika erfarenheter av barn som utsatts för våld. Vi har dock ställt oss frågan om 

vem som ska definiera begreppet och vill lyfta Isdal (2017) som talar om att det ligger mycket 

makt i att definiera våldet. I resultat lyfte en informant att begreppet våld mot barn kan skilja 

sig åt beroende på vem som definierar våldet, om det är utövare eller offer. Våldet kan alltså 

uppfattas på olika sätt av de olika inblandade. Vi vill då belysa vikten av att socialsekreterare 

bör ha ett tydligt fokus på barnet och specifikt ha barnperspektiv som en central aspekt i 

barnavårdsutredningar som innefattar våld mot barn. 

 

7.2 Kunskapsbehovets betydelse i informanternas arbete 

Ett tydligt och uppenbart resultat i studien var när samtliga informanter beskrev 

socionomutbildningen som en bra och bred grundutbildning men att utbildningen inte hade gett 

dem specifik kunskap och tillräckliga förutsättningar för att möta våld mot barn i det dagliga 

arbetet. Detta blir även synligt när Cocozza (2013) belyser att socionomutbildningen utbildar 

socionomer till att arbeta inom olika verksamheter och inte specifikt inom uppdraget med 

barnavårdutredningar. 

 

För en handläggare inom socialtjänstens barn och ungdomsvård krävs enligt lag en svensk 

socionomexamen och tillräckliga erfarenheter för att få arbeta med barn (Socialstyrelsen, 

2016a). Även om samtliga informanter hade en socionomexamen beskrev de att 

socionomutbildningen inte hade gett dem tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att arbeta 

med barnavårdsutredningar. Informanterna uttryckte en önskan om mer utbildning i mötet med 

människor och samtal med personer i behov av hjälp. De önskade även mer kunskap om vad 

våld och våld mot barn innebär. Vi tolkade resultatet i vår studie som att utbildningen inte gett 

informanterna någon djupgående kunskap om barn och barns utsatthet och inte heller 

förutsättningar att ställa rätt frågor till de utsatta barnen. Vi anser att det är viktigt att 

examinerade socionomer har en bred kunskap om vad våld mot barn innebär, då socionomer 

kan möta våldet inom olika arbetsområden. För att lösa problematiken med avsaknaden av 

specifik kunskap om våld mot barn, skulle utökade kurstillfällen samt vidareutbildning på 

arbetsplatser, kunna ses som en tänkbar lösning. Vi kan se indikationer på att det inte bara är i 

vårt resultat som kunskapsbristen blir synlig. Denna problematik synliggörs även i rapporten 

av Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum (2017) där de tillfrågade socialsekreterarna i den 

studien berättat att även de saknade tillräcklig kunskap för att identifiera, utreda och skydda 
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barn som utsatts för våld. Socialsekreterarna talade även om att det behövs både generell och 

fördjupad kunskap om våld mot barn och att kunskapen bör fyllas på eftersom.  

 

I resultatet kunde vi se att de informanter som hade arbetat länge med barnavårdsutredningar 

ansåg att det istället för socionomutbildningen var deras erfarenheter som gett dem kunskap om 

att möta barn som utsatts för våld. En informant berättade att hens erfarenheter byggde på 

användandet av interna och externa kollegors kunskap och information. Vikten av att ta del av 

andra socialsekreterares erfarenheter och kunskaper synliggörs i Statens offentliga utredningar 

(SOU 2001:72) som förklarar att kunskap och kompetens bygger på tre olika byggstenar; 

grundutbildning, fortbildning och erfarenhet. Byggstenen erfarenhet handlar om att 

socialsekreterare ska kunna tillgodogöra sig kunskap från erfarna kollegor. Genom det resultat 

som framkom i vår studie kan vi se indikationer att den upplevda bristen på utbildning och 

erfarenhet kan problematiseras när det ställs i relation till det lagstadgade kravet på 

socionomexamen och relevant erfarenhet för att få arbeta med barnavårdsutredningar. Därmed 

ser vi ett ökat behov av mer kunskap och kompetens utöver den avlagda socionomexamen.  

 

7.3 Olika faktorers påverkan på informanternas arbete 

Resultatet visade på att merparten av informanterna överlag hade en bra arbetsbelastning i sitt 

arbete. När vi tolkar resultatet mot HR-perspektivet där fokus ligger på samspelet mellan 

människan och organisationen (Wolvén, 2000; Bolman & Deal, 2019), kan vi tänka oss att 

informanternas positiva känsla av arbetsbelastningen bidrog med kunskap och energi till 

organisationen och därmed hjälpte till att uppfylla de organisatoriska målen. Det vi kunde utläsa 

i resultatet var att informanterna ansåg att den lagstadgade utredningstiden på fyra månader 

ibland kunde vara något snäv. Detta innebar att arbetsbelastningen kunde variera och en del 

informanter uttryckte dock att de ibland kände en viss stress över arbetet. När vi reflekterar över 

informanternas upplevda stress på arbetet anser vi att detta kan ge negativa konsekvenser på 

det dagliga arbetet om inte informanternas arbetsgivare uppmärksammar deras arbetssituation. 

Vårt resonemang styrks av Wolvén (2000) samt Bolman och Deal (2019) som förklarar att om 

en människa inte blir sedd på arbetet kan detta leda till ett dåligt samspel mellan människa och 

organisation. Vi menar att ytterligare en negativ aspekt av tidsbrist och stress på arbetet i 

förlängningen kan innebära att de våldsutsatta barnen inte uppmärksammas i samma 

utsträckning. 

 

I resultatet framkom att informanternas förutsättningar och möjligheter att kunna utbilda sig i 

olika metoder varierade inom kommunerna. En informant menade att vilka metoder 

socialsekreterarna hade kunskap om berodde på vilka utbildningar arbetsgivaren hade bekostat. 

Det blev även tydligt att det skiljde sig åt vilka utbildningstillfällen arbetsplatserna erbjudit 

informanterna. Det kunde variera mellan exempelvis temadagar eller andra nationella och 

internationella utbildningar. Statens offentliga utredningar (SOU 2001:72) skriver om en viktig 

byggsten för att uppnå kunskap och kompetens inom ett yrke och menar att fortbildning är 

central genom att det ökar kunskapen hos individen. Resultatet visade att flertalet informanter 

hade utbildning i arbetsmetoden BBIC vilket de erhållit internt i kommunerna. En informant 

hade inte BBIC-utbildning och framhöll att det berodde på tidsbrist och att hen därför inte hade 

prioriterat att utbilda sig. När vi sätter ovanstående resultat om informanternas möjlighet till 
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utbildning i relation till vad organisationerna ger för förutsättningar, kan vi tolka detta genom 

HR-perspektivet där det framkommer att organisationer ofta misslyckas med att investera i de 

resurser och den tid som behövs för att arbetsstyrkan ska bli engagerad och kompetent (Bolman 

& Deal, 2019).  

 

Informanterna beskrev BBIC som ett ramverk och en bra grund i arbetet med 

barnavårdsutredningar. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) talar om arbetet som 

socialsekreterare och hur arbetet innebär en viss styrning genom lagar, regler och traditioner 

men även att det finns en stor frihet för socialsekreterarna. Författarnas resonemang återspeglas 

i vårt resultat då informanterna talade om sitt handlingsutrymme. Informanterna upplevde att 

de hade handlingsutrymme i sitt arbete trots att de även förhöll sig till metoder. Vidare skriver 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) att det handlingsutrymme som en socialsekreterare 

har formas av organisationen som socialsekreteraren arbetar åt genom att organisationen 

upprättar regler och förhållningssätt. Författarna framhåller även socialsekreterarens stora frihet 

att handla på sitt sätt och menar att det krävs ett stort ansvar då friheten kan utnyttjas på många 

olika sätt. I resultatet visade det sig att en informant upplevde sig kunna arbeta fritt, dock med 

en viss delegation eftersom det inom organisationen fanns regler och riktlinjer att förhålla sig 

till. Informanten uttryckte att cheferna oftast var samstämmiga med socialsekreterarna i de 

beslut som skulle fattas, men dock inte alltid. Vi menar att informanternas handlingsutrymme 

kan tolkas som stort men att det även begränsas till viss mån.  

 

En framträdande riktlinje som samtliga informanter talade om var att allt våld mot barn skulle 

polisanmälas. I resultatet blev det tydligt att polisanmälan i grunden var ett chefsbeslut men att 

det låg på informanternas ansvar, att till cheferna, lyfta våldsärenden som kunde komma att bli 

föremål för polisanmälan till. I Statens offentliga utredningar (SOU 2009:68) framkommer en 

huvudregel för socialsekreterare som innebär att om det visat sig att brott mot barn har skett ska 

en polisanmälan göras om det anses viktigt för barnet. Vidare framkommer att det dock inte ska 

ses som en obligatorisk skyldighet utan istället ska barnets bästa tas i beaktning och en 

bedömning ska göras. Svårigheten och komplexiteten kring att avgöra om misstänkta våldsbrott 

mot barn ska polisanmälas, visade sig i resultatet av studien när några av informanterna beskrev 

en osäkerhet och att de saknade erfarenhet av att göra polisanmälan. I resultatet blev det tydligt 

att merparten av informanterna även lyfte en annan viktig riktlinje att följa i ärenden som rör 

våld mot barn, vilket handlade om att alltid inleda utredning om en misstanke om våld 

uppdagats. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) talar om socialsekreterarens arbete och 

menar att det är ett styrt arbete med tanke på de lagar och riktlinjer som finns att följa. Detta 

blev synligt i vårt resultat då en informant talade om en arbetsmetod som en viktig riktlinje och 

menade att utredningarna skulle följa metoden så att de egna tankarna och värderingarna inte 

kunde påverka beslutet. Dock talade informanten även om att riktlinjerna inte kunde uppfylla 

alla perspektiv i ett utredningsarbete utan att som socialsekreterare hade hen en stor frihet och 

stort handlingsutrymme. I relation till informanternas handlingsutrymme och ansvar framhöll 

samtliga vikten att varje ärende skulle ses som individuellt och att de förhöll sig till klienterna 

därefter. Detta styrks som ett positivt arbetssätt av Socialstyrelsen (2016b) som skriver att barn 

som utsatts för våld inte ska ses som en enhetlig grupp utan istället ska behandlas individuellt 

och beviljas individuella insatser. 
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I resultatet visade det sig att samtliga informanter hade en välvilja att bevilja anpassade insatser 

till klienterna men det framkom också en samstämmig bild av att det fanns ett begränsat utbud 

av insatser att välja på. Detta kan ställas i relation till att Socialstyrelsen (2016b) talar om att 

det är av stor vikt att det finns olika former av insatser att ge till barn som på något sätt varit 

utsatta eller blir utsatta för våld. Våra informanter menade att det till stor del berodde på 

ekonomiska aspekter att det fanns ett begränsat utbud av insatser. Det framkom dock i resultatet 

att några informanter inte kände något motstånd från chefer när de skulle bevilja insatser utan 

de ansåg att de ekonomiska besluten låg på högre politisk nivå. 

 

7.4 Synen på samverkan och samarbete  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver om skillnaden mellan begreppen samverkan 

och samarbete och tydliggör att samverkan har en övergripande mening och att arbetet strävar 

mot ett gemensamt mål medans samarbete ses mer i det dagliga arbetet. När det gäller 

informanternas syn på den interna och externa samverkan kunde vi i resultatet se att 

informanterna såg olika på och tolkade innebörden av begreppet samverkan på olika sätt. Det 

synliggjordes att några av informanterna uppfattade samverkan som organisatoriskt och ett 

arbetssätt att arbeta efter medan några tolkade frågan mer som ett samarbete mellan kollegor. I 

Statens offentliga utredningar (SOU 2001:72) framkommer det att kunskapsnivån inom en 

organisation inte bara är baserad på den teoretiska kunskapsnivån utan även stabiliteten i 

systemen, på vilket sätt verksamheter är organiserade och vilka stödjande strukturer som finns. 

Strukturer som kan vara av vikt för kunskapsnivån är arbetsledning, handledning, tid för 

reflektion, diskussion och återkommande uppföljning. Utifrån utredningens resonemang kan vi 

i vårt resultat se indikationer på att verksamheterna där informanterna arbetade lade stor vikt 

vid den interna samverkan och samarbetet. Detta återspeglades genom att samtliga informanter 

ofta tog hjälp av kollegor och kände att det fanns en vilja att stötta varandra i det dagliga arbetet 

på respektive arbetsplats. En informant framhöll att hen ofta samtalade med kollegor som hen 

visste kunde förmedla god kunskap och information. Resultatet visade även att det på några av 

informanternas arbetsplatser fanns samverkansteam bland de socialsekreterare som arbetade 

med barnavårdsutredningar. Dessa team fanns bland annat till för att ett kunskapsutbyte skulle 

kunna ske socialsekreterarna emellan. Övrig samverkan som samtliga informanter talade om 

var samrådsgrupper där socialsekreterarna kunde ta upp sina ärenden för att få hjälp av övriga 

kollegor i handläggningen. Vi kan se ett tydligt samband till HR-perspektivet som menar att det 

är viktigt att organisationer investerar i sin personal för att de ska bli engagerade och 

kompetenta (Bolman & Deal, 2019). Utifrån resultatet, som visade att informanterna tog stöd 

av kollegor och chefer i form av olika samrådsmöten, anser vi att det tyder på att informanternas 

arbetsplatser investerade i sin personal när det gällde den interna samverkan kollegor emellan.  

 

Socialstyrelsen (2015) framhåller att socialtjänsten ska samverka tillsammans med interna och 

externa aktörer när de arbetar med ärenden som rör våld mot barn. Det visar sig i resultatet av 

studien att alla informanter angav att de hade en nära samverkan tillsammans med andra grupper 

inom socialtjänsten såsom familjebehandlare, familjehemssekreterare och familjerätt. Dock 

skiljde det sig i hur mycket informanterna samverkade med dessa grupper, då en informant sade 

att hens samverkan mest bestod av hänvisningar till grupperna och en annan talade om daglig 

samverkan. En annan skillnad var att det endast var en informant som talade om att hen arbetade 
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i team kring en familj tillsammans med andra avdelningar inom socialtjänsten. Att resultatet 

visade att alla informanter, på ett eller annat sätt, hade ett samarbete och en samverkan inom 

organisationen kan sättas i samband med Flaa (1998) som skriver att en organisation är ett 

stabilt, målinriktat och medvetet samarbete mellan människor och att det inom en organisation 

sker en fördelning av makt, arbete och ansvar för att lösa uppgifter och nå mål.  

 

Resultatet visade att informanterna även samverkade med externa aktörer såsom skola, 

förskola, hälso- och sjukvård med flera. Det som var samstämmigt i de flesta av informanternas 

svar var att de alla framhöll att de inte hade någon utbredd samverkan med externa aktörer utan 

att det istället handlade om enstaka möten eller inhämtande av uppgifter. En informant talade 

dock om att det i vissa ärenden kunde krävas ett flertal möten med exempelvis skolan om det 

var det som var mest gynnsamt för klienten. Lidholm och Stålgren Patiño (2014) skriver att bra 

rutiner kring samverkan med externa aktörer kan leda till ekonomiska och mänskliga vinster 

genom att barn och unga skulle kunna upptäckas i ett tidigare skede och att insatser skulle kunna 

koordineras. Vi tolkar resultatet i studien som att informanterna inte hade några specifika 

riktlinjer angående samverkan till de externa aktörerna och frågar oss därför om tydligare 

riktlinjer inom socialtjänsten skulle kunna ge de vinster som Lidholm och Stålgren Patiño 

(2014) talar om. 

 

Vidare framkom att samtliga informanter framhöll att de tyckte att den externa samverkan var 

positiv om den fungerade som den skulle. Det som några av informanterna dock betonade som 

negativt med den externa samverkan var att sekretessen kunde försvåra samt att det kunde 

finnas en okunskap hos respektive aktör om hur de andra aktörerna arbetade. Detta tog sig 

uttryck i att aktörerna hade skilda meningar om vad respektive aktör skulle och kunde bidra 

med. Detta resultat kan relateras till utredningen av Myndigheten för skolutveckling, 

Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007) där det framställs att samsyn är en viktig 

beståndsdel när flera aktörer ska samarbeta kring ett problem. Det vill säga att aktörer ska ha 

tillit till varandra och ha en gemensam bild av arbetet. Det sistnämnda kunde även ses i resultatet 

när informanterna talade om vilka förbättringsmöjligheter de såg, vilket bland annat var att få 

insikt i de andra aktörernas arbete. Slutligen visade resultatet att samverkan och samarbete 

beskrevs som en viktig komponent för de aktörer som möter våld mot barn i sitt dagliga arbete. 

En fungerande och etablerad samverkan mellan aktörer anser vi kan verka för att barn som 

utsatts för våld upptäcks tidigare och därmed får den hjälp de behöver.  

 

7.5 Slutsats 

I vår studie framkom att våld mot barn är ett utbrett problem i samhället och att många barn 

dagligen blir utsatta, något som speglar sig i socialtjänstens arbete där de dagligen möter barn 

som utsatts för våld. Studien visar att utifrån olika erfarenheter och tolkningar blir begreppet 

våld mot barn ett komplext begrepp med många olika innebörder och definitioner. Begreppet 

våld mot barn är svårt att definiera men det är även viktigt att en definition finns för att lättare 

kunna arbeta med våldet och ge barnen som blir utsatt den hjälp som de behöver. Utifrån 

studiens resultat blir det även tydligt att det krävs mer erfarenhet, kunskap och relevant 

kompetens hos de aktörer som arbetar med barnavårdsutredningar där våld mot barn är centralt. 

Det framkommer att socionomutbildningen ses som en bra grund i socialt arbete men att det 
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krävs vidare utbildning för att kunna arbeta under rätt förutsättningar i ärenden som rör våld 

mot barn. En indikation från studien visar istället att den kunskap och erfarenhet som ligger till 

grund för arbetet med våld mot barn kan ses komma från erfarna kollegor och den egna 

arbetslivserfarenheten. Studien visar att det finns olika förutsättningar inom socialtjänsten för 

att hantera våld mot barn inom familjer. Inom socialtjänsten finns det exempelvis riktlinjer och 

resurser för att hantera dessa ärenden men det finns även utrymme för det egna 

handlingsutrymmet. Studien visade även på att ekonomin har stor betydelse för avgörandet om 

vilka förutsättningar som finns eller inte, då det är ekonomi och budget som styr över vilka 

insatser som finns att tillgå men även över vad det finns för fortbildningsmöjligheter för 

socialsekreterarna. Det framkommer dock att socialtjänsten framställs som välvillig med ett 

stort barnperspektiv och höga ambitioner att hjälpa de barn som är utsatta. Utifrån studien 

bekräftas att samverkan med berörda aktörer ses som en viktig del i arbetet med barn som utsatts 

för våld, dels för att underlätta arbetet för aktörerna men även hjälpa barnen på bästa möjliga 

sätt. En fungerande samverkan kräver även att det finns en tillit till varandra och en gemensam 

bild kring arbetet med våldsutsatta barn. En bra strukturerad samverkan mellan aktörer skulle 

innebära främst mänskliga vinster genom att barnet sätts i fokus men även samhälleliga vinster 

genom effektiviserade resurser och på så sätt sparas både tid och pengar. Sammantaget visar 

slutsatsen att i arbetet med barn som utsatts för våld krävs bredare kunskap om både begreppet 

i sig och generella kunskaper om riktlinjer, rutiner samt samverkan mellan olika aktörer i 

ärenden som rör våld mot barn. Slutsatsen visar även på ett stort behov av relevant kompetens 

hos de socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar och möter våld i sitt arbete. 
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8. Avslutande reflektioner  
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en kritisk reflektion över hur vår studie hade kunnat 

göras annorlunda genom att först belysa vårt val av metod för att sedan reflektera kring 

alternativa utgångspunkter för vilka studien hade kunnat genomföras. Slutligen kommer vi att 

ge förslag till vidare forskning inom det studerade området. 

 

8.1 Alternativa genomföranden 

Vårt urval av informanter kan dels ses som en heterogen grupp när det gäller variationen av 

bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, arbetslivserfarenhet och hur många år informanterna 

arbetat med barnavårdsutredningar. När det gäller urvalskriteriet riktade vi in oss på 

informanter med likadana arbetsuppgifter vilket gör att informanterna i detta avseende även kan 

ses som en homogen grupp. En fördel med att ha en homogen grupp är att informanterna har 

specifik kunskap om just barnavårdsutredningar och därmed är deras kunskap relevant och kan 

hjälpa oss att besvara vårt syfte med studien. Om vi istället hade valt informanter med andra 

arbetsuppgifter på socialtjänstens Stöd och omsorg anser vi att de inte hade kunnat ge svar på 

vårt syfte och frågeställningar. Vidare har vi funderat kring betydelsen av antalet informanter 

och om resultatet hade sett annorlunda ut om vi använt oss av fler informanter. Vi valde att 

utföra sex stycken intervjuer med syfte att kunna få en djupare bild av informanternas 

upplevelser, då den kvalitativa metoden syftar till att finna ett djup i några få intervjuer istället 

för en bredd genom många intervjuer (Andersson & Ahnlund, 2009). Hade vi istället utfört fler 

intervjuer hade detta eventuellt kunnat leda till en bredare kunskapsbild med flera olika synsätt 

på de studerade området. Som Andersson och Ahnlund (2009) belyser är dock urvalsfrågor ofta 

är komplexa och författarna menar att även om forskaren har lyckats skapa en bredd och en 

variation av fältet innebär det inte nödvändigtvis att studien har lyckats fånga en variation av 

ämnet som studeras. Författarna menar att urvalsfrågor därmed är något som forskaren ständigt 

måste reflektera över under hela forskningsprocessen. Avslutningsvis anser vi dock att vårt 

urval av informanter med en relativt bred variation avseende bakgrundsfaktorer i relation till 

det gemensamma kriteriet gällande barnavårdsutredningar, på ett bra sätt hjälp oss att besvara 

vårt syfte med studien. Vi anser även att på grund av den tidsaspekt vi stod inför när vi utförde 

vår studie, blev vårt val av antal informanter därför lämpligt och hanterbart.  

 

En alternativ metod till vår studie hade kunnat innebära en kvantitativ metodansats, där vi hade 

kunnat använda oss av enkäter som datainsamlingsmetod. Om vi istället hade valt att använda 

oss av denna metod hade vi erhållit ett större urval både ur en geografisk aspekt och även 

avseende antalet informanter, då enkäter inte kräver ett mänskligt möte mellan informanten och 

forskaren. Med enkäter som datainsamlingsmetod hade vi kunnat samla in en större mängd 

datamaterial under en kortare tidsperiod och därmed erhållit en bredare bild av det undersökta 

området (Bryman, 2011). Då syftet med vår studie avsåg att fånga informanternas egna 

upplevelser och förutsättningar valde vi att inte använda oss av enkäter som 

datainsamlingsmetod, då en kvantitativ ansats gett svårigheter att erhålla djupgående svar om 

informanternas upplevelser. 
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Som tidigare nämnts så ligger forskarens roll och personlighet till grund för kunskapskvaliteten 

i en studie samt att det är genom forskaren som kunskapen erhålls (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att öka studiens kvalitet och dess trovärdighet har vi därför genomgående under 

arbetsprocessen med vår studie reflekterat över hur vi har förhållit oss både till de etiska 

aspekterna men även lagt stor vikt vid hur vi som forskare har agerat. Dels i relation till våra 

informanter och den organisation där de var verksamma men även hur vi har förhållit oss till 

den forskning och kunskap som vi har stött på, inom området våld mot barn. Den förförståelse 

som vi alla tre bär på kan ses både som positiv och negativ. Det viktiga är dock att vi som 

forskare är medvetna om vår förförståelse och att vi återkommande genom studien har försökt 

hålla oss så objektiva som möjligt, där vi inte låtit våra egna värderingar och förkunskaper 

påverka studiens resultat. 

 

8.2 Behov av fortsatt forskning  

Slutsatsen i vår studie visade att våld mot barn är svårdefinierat och att det krävs ett ökat behov 

av mer kunskap och kompetens i området. Vi kan genom resultatet se att det krävs ytterligare 

utveckling inom området för att samhället ska kunna uppmärksamma och hjälpa de barn som 

är utsatta för våld inom familjen. Vi anser att relevanta framtida forskningsfrågor kopplat till 

vår studie skulle kunna vara att studera vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att 

examinerade socionomer ska anses ha tillräcklig kompetens för att möta barn som utsatts för 

våld. Vår studie har även väckt frågor kring socialtjänstens samverkan med angränsande 

aktörer. Därför anser vi att ett framtida behov av forskning även bör inkludera externa aktörer 

såsom skola, förskola, BVC och så vidare då det är av största vikt att det finns en fungerande 

samverkan kring det våldsutsatta barnet.  
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Bilaga 1 
 

Till dig som arbetar med barnavårdsutredningar inom socialtjänsten – Information och 

förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

  

Våld inom familjer kan ses komplext och vara svårt att uppmärksamma. Socialtjänsten kommer 

ofta i kontakt med familjer där det finns misstanke om våld. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie där vi avser att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter socialsekreterare 

inom socialtjänsten har av att möta familjer där våld förekommer. Vår förhoppning är att 

resultatet i studien kan leda till ökad kunskap om hur socialtjänsten hanterar ärenden som rör 

väld mot barn.  

  

Syftet med studien är att undersöka en grupp socialsekreterares förhållningssätt och beredskap 

i ärenden där det finns misstanke om våld inom familjer där barn under 18 år finns närvarande. 

Vi vill även undersöka hur socialtjänsten samverkar med andra aktörer i sådana ärenden. 

  

Alla socialsekreterare som arbetar med barnskyddsutredningar i kommunen kommer att 

tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Det är helt frivilligt att medverka i studien och 

du kan när som helst avbryta din medverkan. 

  

Intervjun kommer förslagsvis genomföras via telefon, på din arbetsplats eller annan avskild 

plats som du väljer. Intervjun beräknas att ta 30–60 minuter och kommer att spelas in med 

ljudupptagning. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt 

samt förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dessa. Vi kommer att avidentifiera materialet 

för att minska risken för igenkännbarhet av de medverkande och vald kommun. 

  

Vi heter Emelie Vestin, Sandra Nordborg och Frida Söderström och vi studerar sjätte terminen 

på socionomutbildningen vid Umeå universitet. I utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats 

vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer att genomföras. Kontakta oss via e-

post om du är intresserad av att delta i studien. 

  

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

  

Med vänliga hälsningar Emelie, Sandra och Frida. 

  

 

Studerande:                                                                  Handledare: 

Emelie Vestin                                                                Margaretha Uttjek 

X.X@gmail.com                                        X.X@umu.se 

Tel: 070-XXX XX XX                                                  Tel: 090-XXX XXX 

  

Sandra Nordborg 

X.X@gmail.com 

Tel: 073-XXX XX XX 

  

Frida Söderström 

X.X@gmail.com 

Tel: 073-XXX XX XX 

 

mailto:X.X@gmail.com
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Bilaga 2 

 

Inledning 

- Vad har du för utbildning, när tog du examen? 

- När började du arbeta med barnavårdsutredning? 

 

Erfarenheter av att möta våld mot barn 

- Berätta om dina arbetsuppgifter? Hur upplever du din arbetsbelastning? 

- Har ni en riktlinje över hur lång utredningstid som gäller för ett ärende? Tycker du att 

tiden är tillräcklig för att du ska kunna avsluta en utredning och göra en rättvis 

bedömning? 

- Vad definierar du som våld mot barn inom familjer?   

- Generellt sett, hur stor andel av dina ärenden rör våld mot barn inom familjer?  

- Vilka typer av våld är framträdande i de ärenden som rör våld mot barn inom familjer? 

- Vilken typ av våld tycker du är svårast att upptäcka?  

- Finns det faktorer som påverkar prioriteringen av våldsärenden?  

- Berätta hur du förhåller dig till de inblandade parterna i utredningen? 

 

Egen kompetens och förutsättningar inom organisationen  

- Anser du att din utbildning har gett dig förutsättningar för att möta barn som upplever 

våld inom familjer? 

- Vilka metoder använder du dig av i ditt arbete? Har du någon utbildning i den 

metoden? Hur upplever du ditt handlingsutrymme i relation till metoden? 

- Upplever du att din arbetsgivare gett dig förutsättningar för att kunna tillämpa 

metoderna i ditt dagliga arbete?  

- Arbetar din arbetsplats efter några specifika rutiner eller riktlinjer i ärenden som rör 

våld inom familjer? Hur upplever du ditt handlingsutrymme i relation till rutiner och 

riktlinjer? 

- Vilka insatser kan socialtjänsten ge till barn som lever i familjer där det förekommer 

våld?  

- Upplever du att det på din arbetsplats finns faktorer som kan påverka ditt val av 

insats?  

- Har din arbetsplats rutiner gällande polisanmälan om våld mot barn? 

 

Samverkan  

- Samverkar du internt med dina kollegor? Finns det en samsyn kring ärenden som rör 

våld mot barn inom familjer?  

- Samverkar din enhet med övriga grupper inom organisationen?  

- Samverkar du med andra externa aktörer under utredningstiden?  

- Ser du några fördelar eller nackdelar i samverkan med andra aktörer? 

 

Övriga frågor  

- Är det något mer som du känner att du vill diskutera, som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 3 
 

Centrala nämnare Subtema Tema 
 

Våld är svårdefinierat  

Brett begrepp 

Hälften eller fler av alla 

ärenden är våld 

Framträdande med barn som 

bevittnar våld 

Ofta fysiskt eller psykiskt våld 

Svårast att upptäcka psykiskt, 

sexuellt eller ekonomiskt våld 

Sexuellt våld svårt att prata om 

 

Våldsärenden prioriteras högt 

Viktigt att se till att barnet är 

skyddat 

Barnets röst är viktig 

Pratar alltid med barnet separat 

Väljer att tro på barnets 

berättelse 

 

Utbrett våld mot barn med 

många definitioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet i centrum 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattning om våldets 

karaktär 

   

Socionomutbildningen en 

grundutbildning 

Inte gett förutsättningar att 

möta våld mot barn 

Använder sig av flera metoder 

Merparten använder BBIC 

Kollegors kunskap viktig 

Skillnad i utbildning i metoder 

Socionomutbildningen är 

viktig men mer kunskap 

krävs 

Kunskapsbehovets betydelse i 

informanternas arbete 

   

Arbetsplatsen ger utbildning i 

metoder 

Metoderna ses som ett ramverk 

Upplevt stort 

handlingsutrymme 

Ärenden som rör våld mot barn 

ska alltid inledas 

Bra arbetsbelastning 

Tillräcklig utredningstid 

 

Få insatser att erbjuda 

Önskar fler insatser 

Ekonomiska faktorer påverkar 

utbud av insatser 

Inget motstånd av chefer 

 

Våld mot barn ska 

polisanmälas 

Tveksamheter om 

tillvägagångssätt 

Polisanmälan är ett chefsbeslut 

Ett styrt arbete med 

tillräckligt 

handlingsutrymme 

 

 

 

 

 

 

 

Välvilja att anpassa insatser 

trots begränsat utbud 

 

 

 

 

Riktlinjer för polisanmälan 

finns – skilda erfarenheter 

om tillvägagångssätt 

 

 

 

 

 

 

Olika faktorers påverkan på 

informanternas arbete 
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Nära samarbete med kollegor 

Använder sig av 

kunskapsutbyte i samråd, team 

Finns en samsyn bland kollegor 

men utifrån olika perspektiv 

 

Viss samverkan med externa 

aktörer 

Lyfter fram stor samverkan 

Samverkan som fungerar är bra 

Samverkan som inte fungerar 

är inte bra 

Samverkan ger förståelse för 

varandra och större kunskap  

Nära samverkan och 

samarbete med kollegor 

 

 

 

 

Olika syn på extern 

samverkan 

 

 

 

 

Synen på samverkan och 

samarbete 

 

 

 

 

 

 

 


