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Sammanfattning 
Titel: Blir du slagen? – Hur personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin beskriver att de 
arbetar för att upptäcka barn som utsätts för våld 
Författare: Evelina Andersberg och Johanna Larsson 

Att barn blir utsatta för våld är i dagens samhälle inte ovanligt. Våld är ett komplicerat ämne 
att prata om med barn då barnen behöver lita på den som frågar, inte känna sig trängda och 
samtidigt åsidosätta sin lojalitet till en nära person för att våga berätta. Syftet med vår studie 
har varit att utifrån en triangulering, en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, 
undersöka hur yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar i kontakten med 
barn för att upptäcka om barnet utsätts för våld i hemmet och att uppmärksamma om 
eventuellt glapp finns mellan riktlinjer och verklighet. Undersökningen gjordes genom en 
enkät med 23 svarande som redovisas genom en deskriptiv analys av de kvantitativa frågorna 
samt en innehållsanalys av de kvalitativa frågorna. Resultatet visar att yrkesverksamma inom 
barn- och ungdomspsykiatrin idag frågar barn om de har utsatts för någon typ av våld när 
misstanke uppstår snarare än på rutin. Arbetsplatsens riktlinjer är bekanta för de flesta 
svarande och de vet hur de ska gå vidare om de får reda på att ett barn utsatts för våld. De 
yrkesverksammas upplevelser kring att fråga skiljer sig mellan olika typerna av våld och det 
är svårare att närma sig ämnet sexuellt våld än att prata om fysiskt våld. Trots olika svar på 
våra frågor kring att fråga om det förekommer våld i hemmet finns det ett genomgående tema: 
Det handlar om att fråga på ett sådant sätt att ingen känner sig trängd eller kränkt. 

Nyckelord: Barn, Våld, Barn- och ungdomspsykiatri, Riktlinjer, Allians 



Abstract 
Titel: Are you being abused? – How employees of child and adolescent psychiatry 
describe their work to discover child abuse 
Authors: Evelina Andersberg and Johanna Larsson  

That children are exposed to violence is nothing unusual in the society of today. Violence is a 
complicated topic to talk about with children because the child has to trust the person who 
asks, not feel repressed and also, to tell someone about what has happened means to override 
their loyalty to a person close to them. The aim of our study has been, through a triangulation, 
a combination of qualitative and quantitative method, to investigate how the child and 
adolescent psychiatry work in the contact with children to discover if there is violence in the 
family, and whether they have knowledge of the workplace guidelines in the subject. The 
survey was conducted through a questionnaire with 23 respondents reported by a descriptive 
analysis of the quantitative material and a content analysis of the qualitative. The result shows 
that professionals in child and adolescent psychiatry today ask children if they have suffered 
any kind of violence when the suspicion arises rather than routine. Workplace guidelines are 
familiar to most respondents, and they know how they should proceed if they find out that a 
child is exposed to violence. The professionals' experiences on the issue differ between 
different types of violence and it is difficult to approach the topic of sexual violence than it is 
to talk about physical violence. Despite the various answers to our questions around the topic 
to ask if there is violence in the family, there is a consistent theme: It's all about to question in 
such a way that no one feels cornered or offended. 

Keywords: Children, Violence, Child and Adolescent Psychiatry, Guidelines, Alliance  
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1. Inledning  
Sverige var 1979 första landet i världen att införa förbud för alla vuxna, även föräldrar, att slå 
barn (BRIS 2016).  I 6 kap. 1 § Föräldrabalken står följande: “Barn har rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god uppfostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart 
och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Lag 
(1983:47). I kommentarerna till lagen står det att inte bara barnets materiella behov ska 
tillfredsställas utan även det psykiska behovet.  

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som innehåller 54 artiklar som beskriver barn 
som egna individer och inte någon förälders ägodel. Artiklarna är rättsligt bindande och de 
fyra grundpelarna i konventionen står för att alla barn har lika värde och samma rättigheter, 
att de ska bli respekterade och hörda, har rätt till liv och utveckling samt att barnets bästa ska 
beaktas i beslut som rör dem (Unicef 2016).   

Närmare 11 procent av barn i åldern 13-17 uppger i en svensk studie att de någon gång under 
uppväxten upplevt våld i en nära relation. Det framkom i en anonym undersökning gjord 
bland 8494 elever i Södermanland 2008 där 15,4 procent av deltagarna uppgav att de någon 
gång blivit slagna av en förälder eller omsorgsgivare. 6,4 procent av de tillfrågade eleverna 
uppgav att de blivit slagna mer än en gång (Annerbäck et al. 2010). 

Socialnämnden har ett ansvar för barn som riskerar att fara illa och Socialstyrelsen (2014) 
uppmanar bland annat barn- och ungdomspsykiatrin att rutinmässigt fråga barn om våld. 
Socialstyrelsen konstaterar även att socialtjänsten bör ställa rutinmässiga frågor för att öka 
förutsättningarna att upptäcka våld.  

Enligt vår erfarenhet från verksamhetsförlagda studier har vi båda uppmärksammat brister i 
vilka frågor som ställs i samtal med barn och familjer. En av oss var på en barn- och 
familjeenhet inom socialtjänsten och en av oss var inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har 
upplevt en rädsla hos den yrkesverksamma att fråga om barnet eller föräldern utsätts för våld. 
Ämnet har även aktualiserats då en av oss var med sin praktikplats på en föreläsning av 
Jannicke Stav  där hennes arbete för att uppmärksamma att våld finns har väckt intresse att 1

undersöka saken vidare. Vi är därför intresserade av att fråga yrkesverksamma om de frågar 
barn om våld, hur de gör det och om de känner till riktlinjerna som finns på sin arbetsplats.  

Socialstyrelsen (2014, s.31) har i sitt arbete med att ta fram en vägledning inom ämnet 
genomfört intervjuer för att fråga yrkesverksamma om deras upplevelser av att fråga om våld 
samt vad de anser att det finns för brister i arbetet med våldsutsatta barn. Av intervjuerna 
framkom följande:  

Vid intervjuerna framkom att personalen, både inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten, efterlyser mer och bättre fortbildning om våld i nära relationer. De 
efterlyser också tydliga ledningssystem och rutiner för hur man ska arbeta med våld 
i nära relationer, exempelvis att ställa frågan om våld samt ha en beredskap för att 
hantera svaret. Det framkom också att personalen upplevt det som obehagligt att 
fråga om våld. Detta är de främsta anledningarna till att frågan om våld inte ställs 
oftare och att den inte ställs ens vid indikation på våld.  

 Jannicke Stav, psykologspecialist vid organisationen Alternativ till vold, föreläsning den 13 april 20161
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I en intervju med Stav  som gjordes för att få en bredare bild av ämnesområdet våld i hemmet 2

redogjorde hon för problematik som hon uppmärksammat i sitt arbete. Hon beskrev ämnet 
som tabubelagt, och därför kan det vara svårt för barnet och familjen att svara ärligt även om 
den yrkesverksamma ställer rätt frågor. Barn vill sällan svika sina föräldrar och kanske därför 
ljuger när obekväma frågor ställs. Barnet kanske inte heller vet om att det är fel att mamma 
säger elaka saker varje dag, att pappa knuffar mamma så hon får blåmärken eller att man får 
en örfil när man gjort fel. Om någon utomstående skulle fråga kan barnet bli uppmärksam på 
att det som sker är fel och inte normalt och senare leda till att barnet kan prata om sina 
upplevelser. 

När det handlar om en barnavårdsfråga är det viktigt att lyssna till barnet självt. 
Yrkesverksamma känner ofta en osäkerhet kring att fråga barnet för mycket om situationen då 
de tror att barnet upplever det som jobbigt att berätta om svåra upplevelser. Man vill inte göra 
situationen jobbigare för barnet än den redan är genom att få barnet att tänka på vad som hänt 
och underlåter oss därför att använda barnet som informationskälla i sådan utsträckning vi 
skulle kunna göra. Att barnet skulle känna att det skvallrar och är illojal mot sina 
vårdnadshavare är också det en anledning till att låta bli att fråga barnet för mycket. Trots 
detta kan även små barn berätta väsentliga delar av vad de varit med om (Øvreeide 1998). 

“Ett bra samtal är en levande process och det mest centrala mediet för självmedvetenhet och 
utveckling, och därmed något mer än en fråga om metod. Samtalet är ett möte mellan 
personer med förväntningar, ängslan, lojaliteter, förhoppningar och besvikelser.” Så beskriver 
Øvreeide (1998, s. 9) samtal i sig och skriver sedan om hur barns förmåga att delta i samtal 
beror på barnets allmänna förutsättningar och erfarenheter från kommunikation med sina 
vårdnadshavare. Vid ett skapande av dialog med barn behövs därför förståelse, bemötande på 
barnets nivå och hänsyn till barnets tidigare erfarenheter. 

Ämnet berör alla yrkesverksamma som möter barn i sitt arbete, då det kan ses som allas 
ansvar att värna om barns säkerhet. Med fokus på socialt arbete är detta i högsta grad relevant 
då våld i hemmet kan misstas och förkläs genom annan problematik. Till exempel kan ett barn 
som blivit utsatt för ett trauma, så som våld, visa på samma symtom som ett barn med adhd 
(American Psychiatric Association 2002). Att komma fram till rätt orsak till problemet skulle 
alltså gynna den yrkesverksamma i sitt vidare arbete då, för att rätt behandling och hjälp 
skulle få större framgångar hos barnet och familjen.  

Att barn faller offer för våld inom familjen eller våld direkt riktat mot dem är ingenting nytt 
utan något som alltid förekommit inom familjer. Samtidigt upplever vi att våld talas lite om 
och är något som sopas under mattan och stannar inom familjen. Vi tror att det finns många 
bakomliggande orsaker såsom lojalitet till föräldrar, skuld och skam och att det är därför barn 
inte själva talar om vad de varit med om. Våld behöver upptäckas för att skydda barnen, samt 
att det är bättre ju tidigare det upptäcks då det annars hämmar barnets positiva utveckling 
(Georgsson Staf, 2013). Med det sagt, vet vi att våld behöver uppmärksammas och något som 

 Jannicke Stav, psykologspecialist vid organisationen Alternativ till vold, intervju den 13 oktober 20162
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yrkesverksamma behöver fråga om för att kunna hjälpa våldsutsatta barn så tidigt som möjligt 
och på så sätt kunna främja barns positiva utveckling.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet var att undersöka hur yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar för 
att upptäcka barn som utsätts för våld i hemmet samt undersöka om de yrkesverksamma 
känner till sin arbetsplats riktlinjer.  

- Hur frågar de yrkesverksamma på barn- och ungdomspsykiatrin barn om de blivit 
utsatta för våld i hemmet? 

- Vilka svårigheter upplever de yrkesverksamma på barn- och ungdomspsykiatrin att det 
finns i att fråga barn om de blivit utsatta för våld i hemmet? 

- I hur stor utsträckning känner de yrkesverksamma på barn- och ungdomspsykiatrin till 
sin arbetsplats riktlinjer kring att fråga om våld?  

1.2 Definition av våld 
Vi har valt att använda oss utav Världshälsoorganisationens, WHO, (2016) definition av våld. 
Denna innefattar fyra typer av våld vilka är fysiskt, sexuellt och psykiskt våld samt 
försummelse.  

Socialstyrelsen (2016, s. 17) ger i sin publikation Våld - Handbok om socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer exempel på vad de olika typerna av 
våld kan innebära: 

• Fysiskt våld kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar 
eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, 
knivstick, sparkar, stryptag.  
• Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. 
Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.  
• Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom 
att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, 
sexuella trakasserier samt att använda ett sexuellt kränkande språk.  
• Försummelse kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med 
mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur 
sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin. 

För läsbarhetens skull använder vi i fortsättningen, om inget annat anges, uttrycket våld som 
förkortning av våld eller andra övergrepp. 
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2. Lagstiftning 
I arbetet med våldsutsatta barn finns det en rad olika föreskrifter och andra publikationer för 
verksamheter att förhålla sig till. Vi kommer ej kunna redogöra för samtliga i detta arbete men 
i detta kapitel tar vi upp några av de viktigaste.  

Som tidigare nämnts är det i Sverige förbjudet att slå barn vilket regleras av 6 kap. 1 § 
Föräldrabalken där det står följande: “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
uppfostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas 
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Lag (1983:47). 

Lagen som säger att det är förbjudet att utsätta barn för våld är kanske den viktigaste men det 
finns även propositioner, föreskrifter, allmänna råd och förarbeten inom ämnet. Även 
Barnkonventionen tar upp barns rätt till en uppväxt utan våld. Lindblom (2014) säger som 
kommentar till artikel 12 i Barnkonventionen att barn har rätt att framföra sina åsikter och att 
åsikterna ska kunna påverka beslut som fattas kring barnet i fråga. Barnets ålder och mognad 
ska dock tas i beaktande i denna process. Artikel 12 i barnkonventionen (Unicef 2009) lyder:  
     

 1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
   
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 
den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet. 

Barnkonventionen är rättsligt bindande även om den ännu inte är svensk lag (Unicef 2016). 
Barnkonventionen har föreslagits att bli svensk lag från och med 1 januari 2018 
(Regeringskansliet 2016).  

Barn- och ungdomspsykiatrin innefattas av hälso- och sjukvårdslagen. Lagen säger att den 
som söker vård inom hälso- och sjukvården, men som också behöver annat stöd, ska bli 
hänvisad till det eller de organ som har kompetens och resurser för uppgiften (Proposition 
1997/98:55 Kvinnofrid).  I patientsäkerhetslagens 6 kap. står att skyldigheter för hälso- och 
sjukvårdspersonal är följande: 

5 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 
12-14 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Då Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag kan hälso- och sjukvården i de olika landstingen 
själva utforma sina riktlinjer och välja hur de ska arbeta med våld så länge de följer det ansvar 
de har (Fahlberg & Larsson 2016). Flera landsting väljer dock att hänvisa till Socialstyrelsens 
(2014) vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. 
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3. Tidigare forskning  
Socialstyrelsen (2011) skriver att gott föräldraskap innebär att inte utsätta sitt barn eller sin 
partner för någon form av våld. Att låta barnet bli utsatt för våld eller bevittna våld av någon 
närstående visar på bristande föräldraförmåga och brist på insikt i våldets konsekvenser för 
barnet. En våldsam förälder kan vara skrämmande för barnet och förhindra barnets utveckling 
av en trygg anknytning. Vi kommer i detta kapitel redogöra för aktuell forskning som ringar 
in ämnesområdet. Vi har delat upp avsnittet i rubrikerna Våldets förekomst, Våldets effekter på 
barns utveckling, Vikten av hur frågan ställs och Att inkludera barn i frågor som rör dem.   

3.1 Våldets förekomst 
Närmare 11 procent av tonåringar i åldern 13-17 uppger i en svensk studie att de någon gång 
under uppväxten upplevt våld i en nära relation. I en anonym undersökning gjord bland 8494 
elever i Södermanland 2008 uppgav 15,4 procent att de någon gång blivit slagen av en 
förälder eller omsorgsgivare. 6,4 procent av de tillfrågade eleverna uppgav att de blivit slagna 
mer än en gång. 

Barn och unga befinner sig ofta i närheten av där våld äger rum och det finns risk att de själva 
blir skadade eller kränkta. Det finns forskning som visar ett tydligt samband mellan våld i en 
vuxen parrelation och barnmisshandel (Grip 2012). När det kommer till våld mellan de vuxna 
i familjen uppgav, i ovanstående studie, 10,8 procent av barnen att det förekommit i deras 
familj. Av barnen som hade blivit slagna hade endast 32 procent berättat om det för en vuxen 
(Annerbäck et al. 2010). 

Att fråga rutinmässigt om våld i verksamheter som på olika sätt arbetar med de symtom som 
kan uppstå hos ett våldsutsatt barn verkar vara ett effektivt sätt att uppmärksamma 
våldsutsatthet. En studie gjord i Sverige visade att inom barn- och ungdomspsykiatrin hade 25 
procent av patienterna erfarenheter av våld och inom socialtjänsten var det ännu fler (Broberg 
et al. 2011). 

3.2 Våldets effekter på barns utveckling        
I en undersökning av barn som sett sin mamma utsättas för våld av sin partner visade det sig 
att barn som bevittnat våld hade svårt att beskriva vad som hänt under våldssituationerna 
(Georgsson Staf 2013). Barnen hade lättare att beskriva sina egna handlingar i situationen. 
Barnens egen uppfattning av sina symptom visade att de som bevittnat våld beskrev fler 
symptom än de som inte bevittnat våld. Resultatet skiljde sig också mellan pojkar och flickor 
där flickorna som hade kontakt med en pappa som utövat våld visade fler symptom på 
psykisk ohälsa än pojkar i samma situation. Barn som varit utsatt för partnervåld beskrev även 
sin egen ilska som okontrollerbar och att deras försök att säga ifrån inte hade någon verkan. 
Människor har en förmåga att anpassa sig till sin omgivning och en optimalt positiv 
utveckling kräver stöd och uppmuntran. Barn som växer upp i tuffa miljöer har mindre 
utrymme till att utvecklas positivt och löper större risk att utveckla svårigheter som psykiska 
problem (Georgsson Staf 2013).  
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Samspelet mellan barn och deras omsorgspersoner är viktigt för barnets positiva utveckling. 
Om det förekommer våld i hemmet ökar risken för att barn ska utveckla ångest, ledsenhet och 
utåtagerande beteende. Om en förälder utsätts för våld ökar även risken att barnet ska 
utveckla symptom för PTSD (Georgsson Staf 2013).  

När barn under en längre tid lever under ständigt pågående trauman kommer de utveckla olika 
typer av försvarsmekanismer för att kunna hantera det som händer. Ofta består 
försvarsmekanismerna av förnekande, bortträngning och undertryckande av känslomässiga 
reaktioner. Denna barriär mellan känslor, tankar och beteende kallas dissociation och dess 
symtom leder ofta till att barn felaktigt diagnostiseras med andra former av störningar snarare 
än att underliggande trauman upptäcks (Dyregrov 2010).  

Barn, och främst yngre barn kan komma att inbilla sig att det är de som bär skulden för vad 
som hänt i en våldsam situation. För vuxna kan detta tyckas vara helt irrationellt, men skulden 
kan vara större hos barn än hos vuxna som utsatts för våld. I barndomen kopplas ofta saker 
samman som hänt nära inpå varandra i tid och rum och barnet känner sig ansvarig för vad 
som hänt. Ibland tar barn på sig skulden för att kunna ha kvar en positiv bild av personen som 
utövat våldet (Dyregrov 2010).  

3.3 Vikten av hur frågan ställs 
Enligt Cater och Øverlien (2013) finns flera svårigheter när det handlar om att intervjua barn. 
Barn som intervjuas har rätt att kunna prata konfidentiellt, men samtidigt har vuxna som 
arbetar med barn en skyldighet att hjälpa ett barn som far illa. Barn har ett eget paradigm, och 
ett eget sätt att se på situationer som intresserar forskare. Däremot är barn som utsatts för 
svåra situationer extra känsliga och man vill inte påverka deras svar, göra deras situation värre 
och plantera tankar hos barnet. Därför är det ett stort dilemma kring hur man ska gå tillväga 
när man intervjuar ett barn. Däremot är det svårt att kunna hjälpa barn som utsatts för våld i 
hemmet om man inte har en bild av barnets egen förståelse av situationen.  
      
Att det förekommer våld i familjen är ofta en hemlighet. Barnen i familjen berättar sällan vad 
de varit med om när det gäller att bevittna våld av lojalitet, skuld och skam, och därför är det 
lätt att missa deras utsatthet (Proposition 2006/07:38). Socialstyrelsen (2014) har 
uppmärksammat ett tabu kring att prata om våld. De gjorde intervjuer med personal inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten där samtliga efterlyser fortbildning om våld i nära 
relationer. De önskar också tydliga rutiner för hur de förväntas arbeta med våld både vad 
gäller att ställa frågan samt att veta hur de ska hantera svaret. Intervjuerna visade att 
personalen upplevt det obekvämt att fråga om våld vilket visade sig vara den främsta 
anledningen till att frågan inte alltid ställs.        

Det är inte bara viktigt att ställa frågan utan också hur den yrkesverksamma frågar. Leira 
(1990 refererad i Broberg et al. 2015) skriver att eftersom våld är ett tabubelagt ämne som 
ofta omgärdas av tystnad måste information nå barnen som visar att det är okej att prata om 
våld. Frågemetoder som innehåller en mängd strukturerande frågor kan vara effektiva när 
mycket information behöver samlas in och när lite tid finns, till exempel i samtal med yngre 
barn som har ett begränsat uppmärksamhetsspann. Negativa aspekter med denna typ av 
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effektiva frågor är att utrymmet för barn att själva berätta minskas och barnets upplevelser 
kan framställas som mindre viktiga.   

En studie av Engh Kraft och Eriksson (2015) gjord i form av intervjuer med 23 skolsköterskor 
i Sverige undersökte hur skolsköterskor arbetar för att upptäcka våld i hemmet. Studien 
bestod av två tillfällen med fokusgruppsintervjuer där skolsköterskorna i grupper diskuterade 
våld mot barn. Flera av deltagarna poängterade att en stor del i att få barn att berätta om svåra 
saker baseras på att ha en allians med barnet. En tillitsskapande process beskrivs och viktiga 
delar i den är kunskap och erfarenhet, relationsbyggande, att prata om känsliga saker samt att 
arbeta förebyggande. Kunskap och erfarenhet hos, i detta fall, skolsköterskan är viktigt för att 
vara kapabel till att se varningstecken i barnets beteende som kan indikera att det blir utsatt 
för våld i hemmet. Exempel på ett sådant tecken kan vara att eleven söker sig till 
skolsköterskan vid återkommande tillfällen utan att ha några tydliga problem. För att kunna 
upptäcka och ta vidare såna tecken behöver skolsköterskan dettas ha förtroende i sin egen 
kunskap och även i systemet som en eventuell anmälan sedan skulle gå till.  

Hur barnen uttrycker sig skiljer sig beroende på deras ålder och vad de varit med om. Yngre 
barn kan uttrycka sig mer spontant och äldre barn vara mer tystlåtna, anger en skolsköterska i 
undersökningen. Även socioekonomisk situation påverkar hur det pratas om våld i hemmet. I 
skolor med hög social status är det vanligare att framställa sig som att ha en problemfri 
vardag. Där fanns det ett tabu kring att prata om problem i familjen (Engh Kraft & Eriksson 
2015).  

I en annan studie av Engh Kraft et al. (2016) där de gjort en andra granskning av materialet i 
ovanstående studie undersökte de hur skolsköterskor arbetar för att upptäcka sexuellt våld och 
sexuellt utnyttjande av barn. Studien bestod av två tillfällen med fokusgruppsintervjuer där 
skolsköterskorna i grupper diskuterade våld mot barn. I den första fokusgruppsintervjuen 
nämndes inte sexuellt utnyttjande nämnvärt som en form av våld mot barn och därför lyftes 
detta ämne mer specifikt vid det andra intervjutillfället. I studien framkommer det att sexuellt 
utnyttjande sällan talas om och att skolsköterskorna i stor utsträckning känner en osäkerhet i 
ämnet vilket leder till att färre fall av sexuellt utnyttjade barn upptäcks. Skolsköterskorna 
uppgav flera olika anledningar till varför de sällan talade om sexuellt utnyttjande. De kände 
en oro för starka reaktioner hos både barn och föräldrar, en rädsla att förlora kontakten med 
dem och också en osäkerhet i hur de skulle bedöma barnens historia som trovärdiga eller inte. 
De beskrev sig som ensamma i sin yrkesroll utan möjlighet till vägledning eller stöd.  

Skolsköterskorna beskrev hur sexuellt våld är ett tabubelagt område och att situationer där 
våldet skett inom familjen är extra svåra då barnen ofta är lojala mot sina föräldrar och 
behöver känna sig helt trygga innan de förmår att anklaga en förälder. Intervjupersonerna 
uppgav att de sällan talade öppet om sexuella akter utan beskrev dessa i andra, mer vaga, 
uttryck. Skolsköterskorna hade olika tillvägagångssätt i samtalen för att få barn att prata om 
sexuellt våld, vissa använde sig av att rita eller skriva medan andra använde mer strukturerade 
frågeformulär (Engh Kraft et al. 2016).  
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3.4 Att inkludera barn i frågor som rör dem  
Dahlkild-Öhman (2011) skriver i sin avhandling om diskurser kring barn och våld samt att det 
tycks finnas ett glapp mellan lagstiftarens intentioner om att barn bör få komma till tals och 
själva utredningspraktiken. Hon undersöker även i sin avhandling faktorer kring olika 
metoder för implementering av ovanstående. Informanter i författarens avhandling beskriver 
att de känner en press inför barnsamtal för att det är något de “skall göra”. Författaren 
beskriver att denna konstruktion, att se barnen på ett annat sätt än en vuxen, kan innebära att 
barnet inte görs delaktigt. Andra informanter ser barnen mer vuxenlika och beskriver att de 
inte pratar om annat, som till exempel fritidsintressen, med barnet. Socialsekreterare uppger 
att de lättare kan prata med vissa barn om våld, exempelvis de barn som själva vill berätta och 
som kommer ihåg våldet. En viktig faktor är då att barnet inte skall vara traumatiserat för att 
kunna genomföra ett sådant samtal.  

Cederborg (2014) anser att barn ska ses som de viktigaste informationskällorna när det 
handlar om deras upplevelser och erfarenheter. Hon ger förslag på riktlinjer som ska 
underlätta socialarbetares förmåga att förstärka barnperspektivet vid analyser och utredningar. 
Hon anser att barn ska inkluderas tidigt i en beslutsprocess som rör dem, att deras åsikter ska 
tas hänsyn till och att de alltid ska bli lyssnade på om sina erfarenheter. Socialarbetare ska 
försöka sätta sig in i barnets situation och ha detta som utgångspunkt i sitt arbete och förslag 
på åtgärder ska bero på det specifika barnet och vad som är bäst för det.  

I Engh Kraft och Erikssons (2015) studie problematiserade skolsköterskorna kring att anmäla 
en familj där våld misstänks. Anmälningen görs av vilja att skydda barnet från att bli utsatt för 
våld, men kan försätta barnet i en svår situation. Föräldrar kan bli hotfulla även mot den som 
gjort anmälan, barnet kan bli värre utsatt och familjen kan rentav fly till en ny ort. Detta 
fenomen kallas i artikeln för social flykt. Även om flytt inte blir aktuellt kan barnen förbjudas 
att ha vidare kontakt med skolsköterskan och chansen att hjälpa blir direkt näst intill 
obefintlig. Skolsköterskorna beskriver att det vore skönt att kunna lita på att en anmälan till 
socialtjänst garanterat resulterade i en räddning för barnet men att de inte alltid kan lita på det 
då fler faktorer spelar roll. En anmälan kan även påverka relationen mellan barn och 
skolsköterska då tilliten kan bli förstörd. 

Att barn utsätts för våld och på flera sätt blir negativt påverkade av detta kan alltså 
konstateras. En otrygg anknytning till sina föräldrar, skuld, psykiska problem och 
ohälsosamma försvarsmekanismer är några av de saker som barn som utsätts för våld kan 
utveckla. Det är i samtal med barn av betydelse hur man formulerar frågor beroende på 
barnets ålder och förmåga att kommunicera. Det är även viktigt att barnet är en del i frågor 
som rör dem.  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4. Metod och material  

4.1 Val av metod 
Intresset med undersökningen låg vid att ta reda på om yrkesverksamma frågar barn om de 
utsätts för våld i hemmet, jämföra hur verksamheter arbetar med att upptäcka våld och förstå 
eventuella svårigheter som föreligger med att prata om ämnet. Därför valde vi att kombinera 
kvalitativ och kvantitativ metod. Denna kombination av metoder kallas triangulering och är 
enligt Djurfeldt et al. (2003) användbar när man har en forskningsfråga som kan gynnas av att 
inte bara besvaras med en typ av metod. Då vi ville ta reda på om yrkesverksamma i samtal 
frågar barn om de på något sätt utsatts för våld var det också intressant för oss att få reda på 
om de yrkesverksamma upplever någon problematik kring att fråga för att se om eventuella 
svårigheter påverkar frekvensen av att fråga.  

En enkätundersökning är effektiv när man vill ha kvantifierbara fakta som påvisar en bred 
bild av svaren. Genom en enkätundersökning finns det möjlighet att få in svar från många och 
på så sätt få ett material som representerar en stor population. Det är möjligt att med en stor 
mängd data kunna dra mer generaliserade slutsatser (Reinecker & Stray Jørgensen 2014). Vi 
utformade en enkät innehållande både kvalitativa och kvantitativa frågor. De kvantitativa 
frågorna stod för att få reda på utsträckningen av hur många som frågar, hur de känner till 
vilka riktlinjer som finns på sin arbetsplats, hur de fått information kring dem samt vilken 
utbildning och erfarenhet de svarande har. De kvalitativa frågorna hade fritextsvar där det 
fanns utrymme för de svarande att beskriva områden såsom problematik kring att fråga, hur 
de kan fråga och vad som är viktigt att tänka på vid frågande. På så sätt var tanken att genom 
att endast genomföra en studie ändå kunna få både bredd och djup i undersökningen. Enligt 
Svensson och Ahrne (2015) är ambitionen med forsknings- och uppsatsprojekt att kunna 
utforma en undersökning som svarar på just det man vill ha svar på. 

Vår enkät bestod av 16 kvantitativa frågor samt ett antal kvalitativa följdfrågor, se bilaga. 
Första utkastet på vår enkät innehöll en fråga om informantens bakgrund, vilket år denne var 
född. Efter övervägande tog vi bort denna fråga för att den som svarar inte ska känna sig 
utlämnad eller möjlig att spåra om det skulle vara få på enheten i samma ålder med samma 
utbildning exempelvis. Frågan om födelseår bedömde vi inte heller vara av vikt för resten av 
undersökningen utifrån vårt syfte. 

4.2 Urval 
Exempel på verksamheter vi från början tänkt skicka ut enkäten till var socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatrin och skolhälsovård, som alla är verksamheter där barn eller föräldrar själva 
kan ansöka om hjälp. Dessa enheter var på så vis från början vår tilltänkta population. Vi 
valde emellertid att inte kontakta skolhälsovården trots att de kan komma i kontakt med barn 
som är utsatta för våld. Skolhälsovården består av betydligt färre yrkesverksamma än de 
övriga verksamheter vi tänkt basera vår undersökning på. Därför skulle det bli för få svarande 
för att i antal vara jämförbar med de andra verksamheterna.   
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Med ambitionen att jämföra flera verksamheter var tanken att samtliga skulle verka i samma 
mellanstora kommun i Sverige för att de då arbetar efter samma förutsättningar. Vi hade tänkt 
att använda oss av ett obundet systematiskt urval (Djurfeldt et al. 2003) vilket innebär att vi 
planerat att använda lika många svar från samtliga verksamheter. På så sätt skulle de svarande 
som ingår i urvalet få representera hela populationen, det vill säga alla som svarat på enkäten 
inom sin verksamhet. 

Efter kontakt med ansvariga över personalgrupper på verksamheterna vi kontaktat skickade 
de ut enkätlänken. Det skickades ut till tre verksamheter som i sin tur har olika avdelningar 
och enheter. De som då ville kunde klicka på länken och svara på enkäten utan att någon 
visste vem som svarat. Ytterligare två verksamheter kontaktades men då vi inte fick svar från 
dem innan svarstiden löpt ut skickade vi aldrig länken med enkäten till dem.  

Vi räknade med att få in minst 50 besvarade enkäter för att få ett  tillräckligt stort material för 
att kunna se om det finns mönster i de yrkesverksammas svar. Om svaren är för få kan de 
svarandes enskilda upplevelser påverka och man får ingen generell bild av frågan. 
Sammanlagt fick vi in 29 svar. Ytterligare 15 hade påbörjat att svara på enkäten men inte 
slutfört, vilket innebär att inga av de svaren går att använda. Av 29 svar var 23 svarande från 
barn- och ungdomspsykiatrin och därför kom vi fram till att endast använda svaren från denna 
verksamhet för vår analys. På grund av så få svar från de andra enheterna hade vi inte kunnat 
göra en statistiskt säkerställd jämförelse verksamheterna emellan. Vi kunde inte heller göra en 
sambandsanalys då den inte hade blivit tillförlitlig. Vi kommer behandla denna fråga vidare 
senare i detta avsnitt. 

Vårt slutgiltiga urval blev de 81 personer på barn- och ungdomspsykiatrin som i sitt 
vardagliga arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Av de 81 var det, som tidigare 
nämnt, 23 personer som svarade på enkäten och de utgör våra respondenter.  

4.2.1 Etiska överväganden i samband med urval 
Ett etiskt övervägande vi från början reflekterade kring var vilken tradition arbetsplatsen har i 
sitt arbete med de frågor som vi tänkte undersöka. Det var viktigt att vi tänkt på att 
bemötandet av barn kan se olika ut i olika åldrar och att de skilda verksamheterna kan ha 
separata arbetssätt och riktlinjer att utgå från. Vi hade en grundtanke om att kön, utbildning 
och arbetslivserfarenhet hos den yrkesverksamma skulle kunna påverka svaren i enkäten. 
Därför frågade vi om detta i enkäten så att vi skulle kunna använda det jämförande i 
analysarbetet. När svaren sedan kom in och de var för få för att jämföra var detta inte längre 
aktuellt, även om tankarna var med i utformandet av enkäten. 

4.3 Genomförande 
Genom egna kontakter och kontaktuppgifter från internet skickade vi mail till nyckelpersoner 
såsom ärendehandledare och enhetschefer. De vidarebefordrade sedan enkäten till de inom sin 
enhet som i sitt vardagliga arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Vi kontaktade en 
ansvarig person på var enhet via mail. De som ville svara kunde då genom länken gå in och 
besvara enkäten. Vi har inte haft möjlighet att se vem som valt att svara då programmet 
enkäten gjordes i automatiskt anonymiserade deltagarna.  
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Perioden att besvara enkäten var från början tänkt att vara i 14 dagar, men då inte tillräckligt 
många svarade i tid valde vi att förlänga perioden med fem dagar till. Efter att enkäten varit 
ute en vecka såg vi att vi fick få svar från en av verksamheterna vi skickade enkäten till. 
Därför tog vi kontakt via mail med två andra verksamheter. Trots det fick vi in få svar.  

4.4 Analys 
Då vi inte fick tillräckligt många svar analyserade vi det kvantitativa resultatet deskriptivt. 
Med en deskriptiv analys menas att resultatet redovisas beskrivande utan en sambandsanalys. 
Vi fick en beskrivande statistik där vi kunnat göra en univariat analys, en analys där vi endast 
studerat en variabel åt gången. Den beskrivande statistikens syfte är att väcka ett intresse för 
vidare sambandsanalyser vilket vi tyvärr inte kunnat genomföra på grund av vårt ringa urval. 
Ett litet urval, dvs ett litet stickprov av yrkesverksamma i verksamheter med anknytning till 
socialt arbete, leder till låg precision i skattningar (Djurfeldt et al. 2003). 

Med grund i att vi gjort en triangulerad undersökning har vi valt bort att arbeta utifrån ett 
teoretiskt perspektiv. Det kvalitativa och det kvantitativa materialet skulle inte kunna 
analyseras tillsammans på grund av de få svar vi fått in. Vi har därför valt att utan teoretisk 
utgångspunkt endast göra en beskrivning av det vi kan se i de olika delarna av materialet.   

Vi har i vår studie haft en viss förförståelse men ändå försökt hålla ett öppet, induktivt, 
förhållningssätt i analysen av vårt empiriska material (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi gick 
in med ett öppet förhållningssätt och genom upprepade observationer drog vi generella 
slutsatser. 

Analys av materialet genomfördes således steg för steg där det kvalitativa materialet 
analyserades för sig och det kvantitativa för sig. Sedan har vi jämfört vad de båda analyserna 
sammantaget visat och vilka samband vi sett och vilka slutsatser som gått att dra. 

Det kvantitativa materialet sammanställdes automatiskt i det program vi använt oss av för att 
skapa enkäten. När enkäten avslutades sammanställde programmet svaren och vi valde att få 
det kvantitativa resultatet redovisat i diagram. Då diagrammen från början inkluderade 
samtliga verksamheter vars personal svarat på enkäten skapade vi nya diagram där endast 
svaren från barn- och ungdomspsykiatrin redovisades. Dessa diagram är sedan grunden till 
vår deskription av det kvantitativa materialet.  

Analysen av det kvalitativa materialet började med att vi sorterade det vi fått in. Vi har inte 
transkriberat materialet utan de kvalitativa svar vi fått in kommer via skriftliga frisvar från 
enkäterna. I citaten vi använt oss av kan således avvikelser från de korrekta skrivsätten 
förekomma. Genom att sammanställa svaren på samtliga kvalitativa frågor fick vi ett material 
att sortera bland, som enligt Rennstam och Wästerfors (2015) görs för att undvika oordning 
och göra det överskådligt. Då materialets helhet blev för stort för att redovisa fortsatte vi med 
att reducera och sammanställa de svaren vi såg stämde överens med varandra och på så sätt 
bildades underkategorier att arbeta från. Efter detta har vi argumenterat för vilka mönster vi 
kan se och vilka slutsatser som är väsentliga att dra utifrån det vi sett.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 
En undersöknings validitet mäter undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans. 
Det innebär en reflektion kring hur väl de frågor som ställs ger svar på undersökningens syfte. 
Begrepp som används bör vara förståeliga och inte upp till den svarandes tolkning (Djurfeldt 
et al. 2003). För att värna om validiteten i vår undersökning har vi i var fråga redogjort för 
vilken form av våld frågan handlar om och försökt att vara så konkreta som möjligt så att 
frågan inte besvaras baserat på den svarandes tolkning. Frågorna var ställda på ett sådant sätt 
att de inte pekade ut den svarande, utan var mer undersökning av den svarandes upplevelse av 
situationer och sin erfarenhet. 

Reliabilitet i en undersökning innebär hur tillförlitliga svaren som kommer in är och påverkas 
av vilka faktorer som kan påverka huruvida vi kan lita på vår undersökning eller ej (Djurfeldt 
et al. 2003). Reliabiliteten i vår undersökning påverkas av flera faktorer. För att frågorna ska 
vara möjliga att besvara för samtliga deltagare har vi gett flera svarsalternativ och på de allra 
flesta frågor haft med ett svarsalternativ Om annat för att den svarande inte ska vara tvungen 
att välja ett alternativ som inte stämmer. Den svarande har även kunnat välja att hoppa över 
frågor den inte velat svara på.  

Värt att poängtera är att validiteten ofta är högre i en kvalitativ studie samtidigt som 
reliabiliteten ofta är högre i en kvantitativ (Djurfeldt et al. 2003). Eftersom vi använt oss av en 
triangulerad metod i undersökningen kan validiteten och reliabiliteten således hålla olika nivå 
i de olika delarna.  

4.6 Etiska överväganden 
Med stöd i de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002) har vi i vår 
undersökning tagit hänsyn till samtliga regler. Informanten har genom en till enkäten bifogad 
text blivit underrättad om vad deltagandet innebär, syftet med undersökningen och att det är 
frivilligt att delta. I texten har vi presenterat oss och informerat om vad vårt material kommer 
att användas till. Enkäten besvarades anonymt genom en länk som skickades ut till varje 
enskild anställd vilket innebär att vare sig vi eller någon annan fått tillgång till personliga 
uppgifter som kan utpeka de svarande. Det ovanstående för att uppfylla information-, 
nyttjande- samt samtyckeskravet. Informanterna informerades om att inga personliga 
uppgifter samlas in i den anonyma undersökningen och att deras svar endast hanteras av 
berörda inför denna uppsats för att uppfylla konfidentialitetskravet. 
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5. Resultat  
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår undersökning. Det kvantitativa resultatet beskrivs 
först och därefter följer en redovisning och analys av det kvalitativa resultatet.  

5.1 Kvantitativ del 

De svarande bestod av 23 personer som arbetar på barn- och ungdomspsykiatrin i den 
mellanstora kommun undersökningen gjordes i. 82,6 procent var kvinnor, 13 procent män och 
4,3 procent valde att ej uppge sitt kön. Alla 23 svarande var anställda av landstinget. På 
samtliga frågor har alla 23 respondenter svarat om inte annat anges. 19 stycken av 
respondenterna arbetade behandlande och 11 stycken arbetade utredande. Två valde 
svarsalternativet annat varav den ena hade fyllt i både och i det öppna svarsfältet. Totalt fick 
vi in 32 svar på den här frågan vilket betyder att nio av de svarande arbetar både behandlande 
och utredande. 

Av respondenterna var tre utbildade socionomer, fyra sjuksköterskor, två stycken läkare, fyra 
var utbildade psykologer, tre beteendevetare och sju stycken hade uppgett att de hade en 
annan utbildning. Fyra stycken (17,4 procent) av de svarande hade 0-2 års erfarenhet av 
arbete med barn. Sex stycken (26,1 procent) hade 2-5 års erfarenhet, en person (4,3 procent) 
hade arbetat med barn i 5-10 år och slutligen svarade 12 personer (52,2 procent) att de hade 
över tio års erfarenhet. 

5.1.1 Riktlinjer, utbildning och annan information kring frågor om våld 
17 personer (73,9 procent) svarade ja på frågan Känner du till om det finns riktlinjer på din 
arbetsplats kring att fråga barn om de blivit utsatta för någon form av våld?. Två stycken (8,7 
procent) svarade att de inte kände till eventuella riktlinjer och fyra personer (17,4 procent) 
svarade att de var osäkra. 

Vi frågade om de har blivit informerade av arbetsplatsen om vilka riktlinjer som finns kring 
att fråga barn om de blivit utsatta för någon form av våld och 14 stycken (60,9 procent) 
svarade att de hade det. Åtta stycken (34,8 procent) svarade nej och en person (4,3 procent) 
visste inte. 

Nästa fråga i enkäten var Anser du att riktlinjerna kring att fråga barn om de blivit utsatta för 
någon form av våld i hemmet är implementerade i det vardagliga arbetet på din arbetsplats?. 
Här svarade 11 stycken (47,8 procent) ja och fyra stycken (17,4 procent) nej. En person (4,3 
procent) svarade att denne inte kände till några riktlinjer och sju stycken (30,4 procent) 
svarade Om annat, specificera. Bland de som svarade annat uppgav de bl.a. att riktlinjerna 
delvis var implementerade, till exempel att de var det hos vissa men inte alla anställda, att de 
inte var implementerade fullt ut och att det säkert ser olika ut på olika avdelningar. 

När vi frågade Har du fått någon utbildning genom din arbetsplats kring att fråga barn om de  
blivit utsatta för någon form av våld? svarade 12 stycken (52,2 procent) ja och 11 stycken 
(47,8 procent) nej. 
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På frågan Har du fått någon annan särskild information genom din arbetsplats kring att  
fråga barn om de blivit utsatta för någon form av våld? uppgav 14 svarande (60,9 procent) att 
de fått det och nio (39,1 procent) att de inte fått det. 

5.1.2 Att rutinmässigt fråga om våld 
Då våldsbegreppet innefattar flera olika typer av våld och vi tänkte att yrkesverksamma 
kanske frågar om vissa typer av våld men inte andra så valde vi att dela upp följande frågor i 
olika delar. Dessa är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse. 

När vi frågade om de rutinmässigt 
frågar barn om de blivit utsatta för 
fysiskt våld i hemmet svarade 10 
(43,5 procent) Ja, alltid. Åtta (34,8 
procent) svarade Ja, när jag 
misstänker att barnet blivit utsatt, två 
stycken (8,7 procent) svarade Ja, om 
jag kommer ihåg och två (8,7 procent) 
svarade Nej. En uppgav ett annat, 
öppet, svar och skrev då att det beror 
på varför de söker och om frågan 
ställts tidigare eller inte. 

När vi ställde samma fråga men istället 
gällande psykiskt våld såg resultatet lite 
annorlunda ut. Här svarade sex stycken 
(26,1 procent) att de alltid frågar. 11 
(47,8 procent) svarade Ja, när jag 
misstänker att barnet blivit utsatt, ingen 
svarade Ja, om jag kommer ihåg men 
fyra stycken (17,4 procent) svarade att 
de inte frågar rutinmässigt. Två (8,7 
procent) uppgav Om annat: beskriv. 
Den ena hänvisade till samma svar som 
tidigare fråga och den andra svarade att 
denne frågar men inte använder termen 
psykiskt våld då den är svår för barn att 
förstå. 
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Figur 2. Frågar du rutinmässigt barn om de blivit utsatta 
för psysiskt våld i hemmet?
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På frågan om de rutinmässigt 
frågar barn om de blivit utsatta för 
sexuellt våld i hemmet svarade sju 
stycken (30,4 procent) att de alltid 
frågar, sex stycken (26,1 procent) 
att de frågar vid misstanke, två (8,7 
procent) svarade att de frågar när 
de kommer ihåg och sex stycken 
(26,1 procent) svarade nej. Även 
här svarade två stycken (8,7 
procent) alternativet Om annat: 
beskriv, en skrev att denne frågar 
generellt och den andra hänvisade 
till tidigare svar samt påpekade 
vikten av en allians mellan barnet 
och den yrkesverksamma innan 
frågan ställs.  

Nästa fråga gällde om de rutinmässigt 
frågar barn om de blivit försummade i 
hemmet. På denna fråga svarade tre 
(13 procent) att de alltid gör det, 11 
stycken (47,8 procent) svarade att de 
frågar vid misstanke och och en (4,3 
procent) svarade att denne frågar om 
den kommer ihåg. Fem stycken (21,7 
procent) svarade att de inte frågar 
r u t i n m ä s s i g t o m b a r n b l i r 
försummade i hemmet och tre stycken 
(13 procent) svarade Om annat: 
beskriv. De öppna svaren tar upp 
liknande faktorer som nämnts i de 
tidigare öppna svaren. 

Till sist ställde vi frågan Vet du hur du ska gå vidare om barnen svarar att de blivit utsatta för 
någon form av våld i hemmet?. 21 stycken (91,3 procent) svarade att de gjorde det, ingen 
svarade att de inte kände till hur de skulle gå vidare men två (8,7 procent) uppgav att de var 
osäkra.  

5.2 Kvalitativ del  
I vår enkät valde vi att ta med några öppna, kvalitativa frågor då vi var intresserade av att 
undersöka hur de yrkesverksamma ser på att fråga barn om våld och vad de upplever att det 
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Figur 3. Frågar du rutinmässigt barn om de blivit utsatta för 
sexuellt våld i hemmet?



finns för eventuella svårigheter i att fråga. Vi har valt att redovisa resultatet utifrån fyra olika 
teman.  

5.2.1 Olika sätt att fråga 
På frågan om hur de yrkesverksamma på barn- och ungdomspsykiatrin frågar barn om de 
blivit utsatta för fysiskt våld fanns det två olika tillvägagångssätt som dominerade bland 
svaren. Det ena tillvägagångssättet var att ställa frågan till alla och använda konkreta frågor. 
En av respondenterna svarade följande: ”Jag berättar att vi ställer frågan till alla så att ingen 
känner sig utpekad. Sen frågar jag ganska rakt på.. ”har du upplevt" "har du blivit utsatt för.." 
och också om varför det är viktigt att inte bära på sådant själv.”. 

Det andra tillvägagångssättet som flera beskrev att de använder sig av när de frågar om 
förekomsten av fysiskt våld var att först ställa generella frågor och att anpassa frågorna efter 
barnets ålder och situation: 

Inleder med om de gör roliga saker med mamma resp pappa. Kan du vara arg på 
mamma/pappa, kan pappa vara arg, hur ser det ut när du/pappa/mamma är arg. Om 
de (säger att de) inte vet ger jag exempel på hur det kan se ut inkl fysiskt våld.  

Majoriteten respondenter beskrev hur de i frågor om förekomst av psykiskt och sexuellt våld 
samt försummelse använder sig av frågor som inte är lika raka som när det gäller fysiskt våld. 
Frågor de yrkesverksamma använder för att fråga om de andra typerna av våld kan vara om 
deras föräldrar är snälla mot barnet och varandra, hur de vardagliga rutinerna ser ut hemma 
samt om någon gjort något mot barnet som denne inte velat. 

Det våra respondenter uppgav stämmer överens med det Norlén (2013) skrev i den handbok 
Rädda Barnen gett ut för vuxna i att prata om gränser och sexuella övergrepp med barn i olika 
åldrar. Hon skriver där om vilka svårigheter som finns i att prata med barn om svåra saker och 
hur man kan hantera dem. Växer ett barn upp med exempelvis sexuella övergrepp är det inte 
säkert att barnet förstår att det är någonting fel. Det kan finnas en svårighet med att fråga 
barnet eftersom det inte vet vad frågan egentligen innebär. Dock är det gynnande att lyfta 
ämnet genom att prata om svåra saker som våld även om vi snubblar på orden och allt vi säger 
inte blir perfekt. Huvudsaken är, skriver Norlén, att ämnet kommer på tal och att vi visar att 
det inte är något farligt att prata om.  

På frågan vi ställde om vad det finns för svårigheter kring att fråga barn om de utsätts för våld 
svarade många respondenter att det finns svårigheter i hur de ska formulera frågan. De 
beskrev att svårigheterna ligger i hur de ska fråga på ett naturligt sätt som barnen förstår utan 
att frågan styr barnet i någon riktning.  

Även Leira (1990 refererad i Broberg et al. 2015) belyser att det är, förutom att ställa frågan, 
viktigt hur frågan ställs. Eftersom våld är ett tabubelagt ämne pratas det inte mycket om det. 
De yrkesverksamma behöver därför visa att det är okej att prata om det. Strukturerade 
metoder gällande samtal om våld kan vara effektiva vid tidsbrist och man behöver mycket 
information i frågan. Däremot kan en strukturerad metod innebära lite utrymme för barnets 
egen berättelse.  
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5.2.2 Rutinmässigt frågande ingen självklarhet 
Majoriteten av de svarande på vår enkät uppgav att de frågar först när de har en misstanke om 
att barnet utsätts för våld, alltså inte på rutin. En svarande beskrev att det inte är nödvändigt 
att fråga alla familjer om det är tydligt att familjen har det bra medan andra beskrev en 
anledning att inte fråga som glömska. De glömmer bort att fråga om det inte väckts en 
misstanke om våld. 
  
Många av de som svarat att de rutinmässigt frågar uppger att de förklarar för barnet (och 
eventuellt förälder/föräldrar) att frågan om våld sker rutinmässigt för att avdramatisera 
situationen. Endast två av de 18 som svarat på frågan nämner specifikt att de använder sig av 
ett strukturerat arbetssätt för att ställa frågor om fysiskt våld. Flera beskriver att de frågar om 
det förekommer våld i familjen för att det ingår i rutiner.  

Ett par respondenter beskrev att en viktig anledning till att rutinmässigt fråga om det 
förekommer våld är att för att symtom på trauma, som våld ses som, kan vara mycket lika 
eller snarare samma som symtom för neuropsykiatriska diagnoser. För att då kunna göra en 
korrekt bedömning av vilken behandling som är lämplig är det mycket viktigt att fråga om det 
förekommer våld i hemmet.   

Detta stämmer överens med det Dyregrov (2010) skriver om att barn som utsatts för trauma 
ofta diagnostiseras felaktigt med andra diagnoser när inte traumat uppmärksammats. Han 
skriver även att barn som levt med ständigt pågående trauman under en lång tid utvecklar 
försvarsmekanismer som förnekande och undertryckande av känslomässiga reaktioner. Denna 
barriär mellan känslor, tankar och beteende kallas dissociation och kan vara anledningen till 
att barnen kan diagnostiseras fel. 

Ur ett organisatoriskt perspektiv berättade en respondent att det finns en svårighet i att fråga 
då det inte finns som rutin och därför glöms bort.  

Det största hindret för mig är att jag glömmer bort/det inte finns rutin för det. Jag 
frågar om fysiskt våld i familjen och /eller sexuellt övergrepp i samband med 
bedömningssamtal men inte annars om inget speciellt framkommer. Tycker inte det 
är svårt att fråga om jag väl kommer ihåg. Lägger isåfall fram det som en rutinfråga. 

Flera av våra respondenter lyfte även tiden som en svårighet och uppgav att de inte alltid 
känner att det hinns med. 

Barn som intervjuas har rätt till att kunna prata konfidentiellt, men samtidigt har vuxna som 
arbetar med barn en skyldighet att skydda ett barn som far illa. Barn ser saker på andra sätt än 
vuxna och om en vuxen då ställer frågor på ett visst sätt kan det plantera saker i barnets tankar 
som kan påverka deras svar. Det är därför ett stort dilemma kring hur intervjuer med barn ska 
utformas på bästa sätt för att barnets egna tankar och upplevelser av situationen ska komma 
fram (Cater & Øverlien 2013). 
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5.2.3 Vikten av att bygga en allians 
Flera av de som svarat på enkäten lyfte vikten och styrkan i att skapa en allians med barnet för 
att kunna skapa ett bra samtal. 

I studien av Eng Kraft och Eriksson (2015) där skolsköterskor intervjuades om 
alliansbyggande med elever som blivit utsatta för våld framkom samma betydelse av just en 
allians för att barnen ska våga berätta vad de varit med om. Byggandet av relation och allians 
sker över tid och har en stor betydelse för att barn ska våga berätta vad de varit med om. 
Kunskap och erfarenhet är viktigt för att kunna göra just detta. Även att se tecken som 
indikerar på att barn varit med om något traumatiskt är av vikt för att kunna hjälpa. 
Förtroende till sin kunskap och förmåga att hjälpa beskriver flera av deltagarna som viktiga 
faktorer i byggandet av allians.  

En respondent i vår studie beskrev alliansen som betydande för att barnet ska våga berätta 
något som känns svårt. De flesta frågar inte om de områden som ofta upplevs som svåra vid 
första bedömningssamtalet då alliansen då inte är etablerad och föräldrarna oftast är med. En 
annan faktor som många har nämnt är beroende på om barnets föräldrar är med under 
samtalet eller inte.  

I samband med att jag frågar om mobbning i skolan brukar jag fråga om det är 
någon som har varit dum mot barnet hemma, sagt elaka saker eller slagit dig? 
Syskon eller föräldrar? Hur jag frågar exakt beror på barnets ålder, språkliga nivå 
och alliansen med mig. 

5.2.4 Barns lojalitet, ålder och mognad 
En annan svårighet som flera av våra respondenter lyfte var att det kan finnas hotbilder eller 
skam inblandat i relationen mellan barn och förälder/förövare. Att barnen visar lojalitet mot 
anhöriga beskrev flera respondenter som vanligt förekommande. Lojaliteten kan vara både 
indirekt genom känslor eller direkt på så sätt att föräldern/den anhöriga medverkar i samtalet 
och att barnet därför inte vill berätta allt. En av respondenterna skrev: “De är lojala mot sina 
föräldrar, kompisar och syskon. De kan även vara hotade av förövaren - "om du berättar...". 
Måste skapa en allians med barnet innan man frågar.” 

Dyregrov (2010) redogör för samma fenomen där barn, och främst yngre barn, felaktigt kan ta 
på sig skulden för vad som hänt i en våldsam situation. Denna skuld är större för barn än för 
vuxna som utsatts för våld. Detta sker ibland för att barnen ska kunna bibehålla en positiv bild 
av personen som utsatt dem för våld.  

Då vi undrade hur de svarande frågade om våld beroende på barnets ålder var en stor del av 
våra respondenter eniga. De beskrev att ju äldre barnen är desto större möjlighet har de att 
sätta ord på och berätta om vad de varit med om. Samtidigt är de ofta medvetna om vad som 
anses vara rätt eller fel och de kan därför också vara rädda för eventuella konsekvenser. En 
respondent skrev: “Äldre barn kan vara medvetna om situationen och välja vad de svarar 
(t.ex. för att inte att utsätta sina föräldrar). Då är man lite maktlös.”   

Att äldre barn har flera miljöer att vara utsatt i lyfte en respondent som något de måste tänka 
på. Samma respondent skrev att den frågar äldre barn om utsatthet på sociala medier. En 
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annan respondent uppgav också att äldre barn kan ha utvecklat psykiska försvar som försvårar 
möjligheten att samtala om den svåra händelsen.  

Små barn däremot, beskrev respondenterna som ärliga då de inte alltid lärt sig vad som är rätt 
eller fel. Dock kan de små barnen ha svårt att sätta ord på vad som hänt och respondenter 
uppgav att det kan vara svårt för dem att hitta ett enklare språk att använda sig av så att 
kommunikationen fungerar. 

Att barnets ålder och mognad har en betydelse för kvaliteten på samtalet är flera forskare 
överens om. Øvreeide (1998) skriver att barns förmåga att samtala beror på barnets allmänna 
förutsättningar och tidigare erfarenheter av kommunikation och att det förutom förståelse för 
dessa faktorer även behövs ett bemötande på barnets nivå. Även Engh Kraft och Eriksson 
(2015) påpekar att barnens sätt att uttrycka sig beror på ålder och erfarenheter. De beskriver i 
likhet med våra respondenter yngre barn som spontana och äldre barn som mer tystlåtna. 
Engh Kraft och Eriksson skriver även att social status har en betydelse i hur det pratas om 
våld då det är ett mer eller mindre tabubelagt ämne beroende på var du kommer ifrån. 

5.3 Resultatsammanfattning 
Sammantaget tolkar vi det kvalitativa och kvantitativa resultatet som att yrkesverksamma 
inom barn- och ungdomspsykiatrin idag frågar barn om de har utsatts för någon typ av våld 
när misstanke uppstår snarare än på rutin. Trots olika svar på våra frågor kring att fråga om 
det förekommer våld i familjen är det vår tolkning att det finns ett genomgående tema: Det 
handlar om att fråga på ett sådant sätt att ingen känner sig trängd eller kränkt. Detta 
demonstreras i följande modell. 

!  
Figur 5. Faktorer av betydelse för hur professionella vid en barn- och ungdomspsykiatri arbetar för att upptäcka 
om ett barn utsatts för våld. 
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6. Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur yrkesverksamma i verksamheter med anknytning 
till socialt arbete vardagligen arbetar för att upptäcka om barn utsätts för våld i hemmet. Vi 
har velat ta reda på om det finns något eventuellt glapp mellan riktlinjerna och hur de 
yrkesverksamma arbetar i vardagen samt se vilka svårigheter de upplever att det finns i att 
fråga barn om de blivit utsatta för våld. 

6.1 Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis kan vi se mönster genomgående i enkätens svar. Det är viktigt att fråga 
barn om det förekommer någon form av våld i hemmet. Detta görs antingen genom att 
rutinmässigt fråga på ett sätt så att det framgår att alla får frågan. Det andra huvudsakliga 
sättet att fråga är att ställa frågor runt omkring som försiktigt närmar sig ämnet och lära känna 
barnet först. Vissa säger att det lätt blir bortglömt att fråga om våld om det endast görs när den 
yrkesverksamma misstänker att det förekommer snarare än att det frågas på rutin. Hur man 
frågar skiljer sig mellan de yrkesverksamma men över lag kan vi se ett mönster i att frågor om 
fysiskt våld oftare ställs rakt på och att frågan om andra typer av våld ställs genom flera 
generella frågor. Hur frågorna ställs beror också på barnets ålder och mognad. Det de flesta 
svarande uppgav är att det är viktigt att fråga på ett sätt så att ingen blir obekväm, och att det 
är ett svårt ämne att prata om då man inte vill att barnet ska känna sig kränkt och på så vis inte 
vill berätta något alls. 

6.1.1 Kvantitativ del 
Bland de svarande fanns det en jämn fördelning sett till utbildning. Då vi hade så få svarande 
var en jämförelse mellan yrkesgrupperna inte möjlig att genomföra. Vår spekulation var att de 
olika utbildningarnas huvudfokus och skiljande kunskap lagt en grund för vad yrkespersonen 
senare skulle komma att se som prioritet. Exempelvis kanske en socionom som tidigare 
arbetat med familjer där våld förekommit i en större utsträckning lägger vikt vid frågan och 
därför kommer ihåg att fråga om det förekommer våld i familjen jämfört med någon som 
tidigare haft ett helt annat fokusområde.  

De olika yrkespersonernas tidigare erfarenhet av arbete med barn är en annan del vi antog 
kunnat ha ett samband med i hur stor utsträckning de frågar barn om det förekommer våld. 
Kanske mest för att en person med lång erfarenhet helt enkelt har en större kunskap om vilken 
problematik som ofta förekommer i familjer och litar på den och på sin förmåga att fråga utan 
att någon känner sig illa till mods. Vi antar att tidigare erfarenhet kan vara till både fördel och 
nackdel då en person som är ny i att arbeta med barn kan ha en mer neutral syn på barn och 
familjer, eftersom de inte är påverkade av saker de sett tidigare i sin karriär. Detta kan göra att 
deras bedömning och magkänsla är mer objektiv än en erfaren persons bedömning skulle 
vara. En annan styrka hos en person med kortare erfarenhet tänker vi skulle vara att denne har 
ett nytänkande arbetssätt eftersom egna rutiner ännu inte hunnit bildats. Personer med kortare 
erfarenhet kan å andra sidan missa tecken som en erfaren skulle se. Som tidigare nämnts ser 
vi därför att ett framgångsrikt sätt att arbeta skulle kunna vara en kombination av de båda och 
att ha en allierad personal som kan dela erfarenhet och synsätt med varandra.  
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Slutligen kan vi se att majoriteten av de svarande känner till vilka riktlinjer som finns på 
arbetsplatsen, de har blivit informerade om dem och i stor utsträckning fått någon form av 
utbildning eller information kring att fråga barn om våld. De känner även till hur de ska gå 
tillväga om de får veta att något barn blir utsatt för våld i familjen. Däremot ser vi att svaren 
skiljer sig åt i hur de använder sig av riktlinjerna. Detta tror vi har att göra med det vi 
genomgående diskuterat, att var och en är lämnad att följa riktlinjerna efter sin egen tolkning. 
Det behöver inte vara någonting negativt, då det gör att var och en kan fråga om saker som 
anses vara svåra att prata om på det sätt de anser vara lämpligt. Troligtvis skulle de känna sig 
tryggare i att fråga och kunna be varandra om hjälp i de situationer man blir osäker på, om en 
mer öppen diskussion fanns på arbetsplatsen kring metoder i att fråga.  

6.1.2 Kvalitativ del 
Ställs frågan eller frågorna till barn om våld i hemmet rakt ut görs det på ett sådant sätt att det 
framstår som en rutinmässig fråga som ställs till alla. På så sätt känner sig ingen utpekad men 
ämnet uppmärksammas ändå. Vi har tänkt att om frågan ställs rutinmässigt kanske den kan 
verka mindre viktig, som om den sker i förbifarten. Genom sättet frågan ställs på kan barnet 
känna att frågan inte är lika viktig som andra och på så sätt inte förstå att det våld som 
förekommer är något fel. Om frågorna kring våld då ställs rutinmässigt, kanske innebörden av 
frågan alltså förminskas. Det är bra att frågan ställs vid misstanke, men enligt Socialstyrelsen 
(2014) och information vi tagit del av via forskning av Leira (1990 refererad i Broberg et al. 
2015) finns det mycket att vinna på att ställa frågan rutinmässigt. Det finns vinster med att 
tidigt upptäcka våldsutsatthet för att undvika feldiagnostisering eller att barn och ungdomar 
utvecklar ohälsosamma försvarsmekanismer. Vi ser även någonting positivt med att fråga just 
för att det innebär att man sätter ord på någonting som ett barn kanske aldrig tidigare blivit 
frågad om. De får då veta att det är någonting som är värt att uppmärksamma, och kan då bli 
mer medvetna om vad som sker när de kommer hem. Vi tror att om barn blir medvetna om 
felaktiga beteenden lär de sig att prata om det och i förlängningen genererar det att fler fall 
där barn blir utsatta för någon form av våld blir upptäckta. Genom att våga fråga tror vi därför 
att tabut avdramatiseras och en positiv trend som kan hjälpa många barn ha skapats.  

Andra respondenter beskriver att de ställer frågor runt omkring ämnet i fråga och på så sätt 
närmar sig den huvudsakliga frågan på ett relativt odramatiskt sätt. Detta tillvägagångssätt 
tror vi kan bilda en starkare allians med barnet då det inte är lika rakt på och skrämmande som 
en direkt fråga kan vara. Då kan barnet stegvis känna sig tryggare med personen som frågar 
och på så sätt berätta mer av vad som inte känns bra. Detta tar längre tid än ovan nämnd 
metod, men kan vara framgångsrik i en samtalskontakt som sker över tid.  

Angående psykiskt våld var svaren liknande med de för fysiskt våld. Sammanfattningsvis för 
de båda kan vi säga att det är ett mycket känsligt ämne där både den frågande och den 
tillfrågade behöver känna sig bekväma för att komma framåt. Fingertoppskänsla kan vi se blir 
mycket viktig för att känna av var gränsen går för vilka frågor man kan ställa eller inte. Ställs 
en fråga som är utanför alliansen kan barnet ställa sig i försvarsposition och inte berätta något 
alls under en lång tid framöver. 
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Yrkesverksamma har, som i ovanstående stycke, uppgett att de inte frågar barn om de utsatts 
för sexuellt våld rakt ut. Vi har inte frågat varför men vi skulle kunna anta att det delvis beror 
på att de inte är bekväma med ämnet men även att det i samtal med mindre barn är viktigt att 
fråga efter specifika handlingar då de kanske inte förstår innebörden av sex. Vi tror att 
anledningen till att yrkesverksamma i större utsträckning frågar om fysiskt våld rakt ut är för 
att det kan uppfattas lättare då de flesta barn vet vad slag, knuffar och nyp är samt att de sedan 
tidigt fått med sig att man inte gör så mot andra. Detsamma gäller frågan om försummelse. 
Här uppger de yrkesverksamma att de frågar barnet om rutiner, mat och så vidare, alltså de 
behov som anses viktiga att de uppfylls för att ett barn ska må bra.  

Både våra respondenter och studien av Engh Kraft och Eriksson (2015) anger att det är lättare 
att tala med äldre barn än yngre då de har ett mer utvecklat ordförråd men att det finns en 
svårighet i att äldre barn vet vad deras berättelser om våldsutsatthet kan få för konsekvenser 
och att de då kan välja att undanhålla information. Vi tänker att det därför kan vara viktigt att 
involvera barnen i vad som händer för att de ska känna sig trygga i situationen och förstå att 
de kan få hjälp utan att det betyder att de behöver flytta från sina föräldrar. 

Att hitta bra strategier i samtal med barn i olika åldrar och bli bekväm i dessa samtal tror vi är 
något som kommer med rutin och erfarenhet. Olika personliga egenskaper tror vi också kan 
ha betydelse för vilken typ av samtal yrkesverksamma upplever som lättare eller svårare.  

Det finns enligt de allra flesta respondenter svårigheter kring att fråga barn om olika typer av 
våld. En svårighet med det är, utöver att det är lätt att trampa någon på tårna, att styra barnets 
svar i någon riktning. Barn vill ofta vara till lags och svarar det som de tror att den frågande 
vill höra. Ställs en ledande fråga om våld till barnet kan det ledas in i tankar om att någonting 
kanske hänt, fast det i själva verket inte gjort det. Om detta sker tror vi att en process som är 
påfrestande både för barnet, föräldrar och den som ska hjälpa barnet startas helt i onödan.  

Hur man ställer öppna frågor kan därför, enligt oss, vara en viktig sak att diskutera med 
kollegor och fortbilda sig i. Detta för att få kunskap och möjlighet till att kunna fråga barn om 
jobbiga saker, och känna sig trygg i att de svaren man får inte är baserade på hur man ställt 
frågan. De anställda har alla erfarenhet på ett eller flera sätt av svårigheter kring att ställa 
frågor utan att de ska vara ledande, och vi tror att, om arbetsgruppen är trygg med varandra 
kan erfarenhet delas och resultaten bli bra.  

Det kan vara svårt att diskutera sina egna tillvägagångssätt med kollegor som har samma, 
eller andra, arbetsuppgifter för att de kan ha delad åsikt i hur det ska ske. Vi ser skillnader i 
svaren på frågorna kring vilka svårigheter som finns i att fråga och kan på så sätt anta att detta 
inte diskuteras alltför mycket i arbetsgrupperna. De anställda på verksamheten har även olika 
professioner och genom det olika perspektiv på varför någonting är viktigt. Vissa kan 
exempelvis prioritera en allians med barn och förälder, medan en annan anser att det är 
viktigare att följa rutinerna som föreligger.  

Skulle istället arbetsplatsens hierarki sättas åt sidan och prestigen som föreligger i att veta vad 
man gör och kan, skulle de anställda kunna diskutera kring detta. De skulle då ha möjlighet att 
lära sig av varandra utan att känna sig sämre själv och utveckla ett gott samarbete som i 
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framtiden kan hjälpa många barn. Utvecklingen skulle då ske av sig självt på arbetsplatsen 
samtidigt som personalen troligtvis skulle må bättre av att få hjälp av varandra. 

6.2 Metoddiskussion 
Till en början var vår ambition med undersökningen hög och vi ville jämföra flera 
verksamheter och deras sätt att arbeta samt de yrkesverksammas synpunkter på svårigheter. 
Detta hade gett en bred bild över hur arbetet för att upptäcka våld i familjer ser ut. När vi inte 
fick in så många svar vi räknat med under svarsperioden kunde inte undersökningen uppfylla 
vår ursprungliga ambition om en jämförande analys. Möjligheten att leta fler svarande och 
påminna de som kanske glömt bort att besvara enkäten hade funnits om vi skickat ut enkäten 
tidigare och haft en längre svarsperiod. Hade vi varit medvetna om svårigheten kring att få 
enkäten besvarad hade vi från början skickat ut till fler verksamheter och på så sätt haft större 
möjlighet till ett bredare urval. Vår tanke var att det, om vi skickat till fler verksamheter, 
kunnat bli ojämn fördelning mellan de olika verksamheternas svarsmängd och på så sätt blivit 
svårt att använda jämförande. Frågorna i enkäten var utformade för den ursprungliga 
jämförande ambitionen. Om vi från början riktat undersökningen till endast barn- och 
ungdomspsykiatrin kanske undersökningen kunnat gå ännu djupare i ämnet för just deras 
verksamhet.  

Eftersom vi fick in hälften så många svar som vi räknat med har inte undersökningens 
ursprungliga ambition gått att uppfylla vilket kan ses som en metodologisk svaghet då den 
generella bilden av resultatet kan påverkas av enskilda personers upplevelser. Det ringa 
urvalet lämnar alltså större utrymme för enskilda individers tolkning istället för en generell 
bild av de yrkesverksammas upplevelser. 

Vi kunde se att 15 personer hade påbörjat enkäten utan att slutföra den. En tanke vi har haft 
kring det interna bortfallet har varit om personerna inte gjort klart enkäten därför att de inte 
tyckt frågorna varit aktuella för just dem. Hade vi riktat undersökningen till en verksamhet 
kanske vi hade kunnat förhindra det men å andra sidan hade en sådan undersökning inte 
uppfyllt vår ursprungliga ambition. Både det interna och externa bortfallet kan ha berott på en 
hög arbetsbelastning och att de svarande upplevt att de inte haft tid att besvara en enkät.  

En annan faktor vi reflekterade över i utformandet av enkäten var hur vi skulle definiera 
begreppet våld. Begreppet våld betyder olika saker för olika personer baserat på kunskap och 
erfarenhet. Vi kunde i analysen av vårt material se skillnader i svaren på frågorna kring att 
fråga om olika typer av våld. Hade vi inte definierat olika typer av våld så specifikt som vi 
gjort hade troligen undersökningens resultat blivit annorlunda.  

Eftersom vi använt oss av en enkät för att samla in kvalitativ data har vi inte kunnat påverka 
den som svarar som vi skulle kunnat göra vid en intervju om vi märkt att en svarande inte 
förstått eller tappat uppmärksamhet. Vi har inte heller kunnat ställa följdfrågor på saker vi inte 
inte förstått utan fått tolka de svaren vi fått in så som de är. Samtidigt har vi inte kunnat 
påverka den som svarat på enkäten genom vårt kroppsspråk, betoning eller andra delar av 
intervjueffekten. Den svarande har på så sätt inte heller behövt känna sig utsatt då de är 
anonyma även inför oss vilket de inte hade varit vid en intervju.   
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Avslutningsvis har vårt arbete givit en inblick i problematik och styrkor som föreligger i barn- 
och ungdomspsykiatrins arbete kring att fråga barn om våld i familjen. Det skiljer sig i att 
fråga om de olika typerna av våld och det är svårare att närma sig exempelvis sexuellt våld än 
fysiskt. Oavsett vilken typ av våld det frågas om handlar det dock om att fråga på sådant sätt 
att ingen blir kränkt eller trängd.  

6.3 Vidare forskning 

I vidare forskning hade det varit intressant att undersöka olika verksamheter och om de har 
samma upplevelser och erfarenheter kring ämnet. Hade vår ursprungliga ambition om en 
jämförande studie kunnat genomföras hade vi troligtvis kunnat visa en bredare bild av 
problematiken. Om yrkesverksamma från fler verksamheter som arbetar med barn hade 
kunnat ta del av varandras erfarenheter skulle det sociala arbetet i stort gynnas.  

Ett intresse har väckts hos oss under studiens gång att undersöka huruvida personalgrupperna 
diskuterar sina egna metoder med varandra. Detta med utgångspunkt i att de idag verkar ha 
sitt eget arbetssätt och egna metoder vilket de kanske inte delar med sig av till varandra.  
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