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Sammanfattning
Barn som upplever våld i nära relationer riskerar att drabbas av svåra konsekvenser. Ångest,
depression och traumasymptom är bara några av de konsekvenser forskning har påvisat.
Syftet för denna studie är att undersöka hur våld och konsekvenser av våld synliggörs i
socialtjänstens barnavårdsutredningar. Detta för att kunna analysera vilka eventuella
konsekvenser våldsframställningen kan få för barnen samt för att kunna identifiera
utvecklingsområden inom socialtjänstens arbete med utredningar där barn upplever våld.
Resultatet bygger på en kritisk diskursanalys, enligt Faircloughs tredimensionella modell, av
16 barnavårdsutredningar där barn upplevt våld i nära relationer. Tidigare forskning inom
området, Foucaults teorier om makt samt Berger och Luckmanns resonemang om hur social
verklighet skapas ligger till grund för analys av resultatet. Av resultatet framgår att
socialsekreterare påverkas av och påverkar diskurser om våld som förs i samhället. Uttryck
för våld reduceras ofta till mindre laddade ord och konsekvenser av våld tenderar att
osynliggöras, vilket kan ge konsekvenser för utgången av barnavårdsutredningarna. I många
fall saknas våldsanpassade insatser för att lindra barnens utsatthet. Insatser för våldsutövande
samt våldsutsatta föräldrar saknas helt i studiens utredningar.

Nyckelord: Barnavårdsutredningar, Våld, Barn som upplever våld, Våld i nära relationer,
Socialtjänsten, Kritisk diskursanalys, Makt
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1. Inledning
I Sverige är det vanligt att barn upplever våld i hemmet. Så många som vart tionde barn har
någon gång upplevt att en förälder blivit utsatt för våld av dennes partner (SOU 2001:72). Det
allra vanligaste är att barn upplever pappas våld mot mamma (Mattsson, 2017; Överlien &
Hydén, 2007).

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt problem som förekommer i alla länder
och i alla kulturer. Det är ett problem som listats som ett folkhälsoproblem och beskrivs som
kränkande mot mänskliga rättigheter (NCK, u.å.). Enligt WHO har cirka 35 procent av
världens kvinnor någon gång i sitt liv utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast utövas
våldet av en man som kvinnorna har en relation till, vilket kan göra det svårare för kvinnorna
att komma ur våldet (NCK, u.å. 2). Den farligaste platsen för kvinnor att vistas på har enligt
studier visat sig vara i hemmet (NCK, u.å. 3). Då våld i nära relationer oftast utspelar sig i
hemmiljön där barnen också vistas, blir det trygga hemmet istället en arena där barn upplever
våld. Att uppleva våld innebär bland annat att barnen ser och hör våldet samt känner av sin
mammas rädsla (Överlien, 2008). Barn som upplever våld i nära relationer löper också större
risk än andra barn att själva bli utsatta för våld (Överlien, 2008; NCK, u.å. 3).

Forskning visar att barn som upplever våld i hemmet riskerar att drabbas av fler negativa
konsekvenser utöver den traumatiska våldsupplevelsen i sig. Aggressionsproblem, depression
och ångest är vanligt under tiden våldet pågår. Senare i livet riskerar barnen att utveckla
psykologiska och sociala problem såsom traumasymptom och alkoholism (Överlien &
Hydén, 2007; Currie, 2006; Eriksson, 2012; Forssell, 2016).

Barn ska enligt lag skyddas av samhället mot våld i nära relationer. Barnkonventionen slår
bland annat fast att barn har rätt att skyddas från alla former av psykiskt och fysiskt våld,
övergrepp och skada. I Sverige ligger ansvaret för att skydda barn mot våld i nära relationer
ytterst på socialnämnderna i landets kommuner (SOSFS 2014:4). I socialtjänstlagen 5 kap. 11
§ framgår att socialnämnden ska beakta att barn som har upplevt våld mot en närstående är ett
brottsoffer samt att nämnden ska ansvara för den hjälp barnet är i behov av (Lundgren,
Sunesson & Thunved, 2016).
Den 6 maj 2014 beslutade Socialstyrelsen om nya riktlinjer kring socialnämndens arbete mot
våld i nära relationer. I föreskriften framkommer bland annat ett krav på att socialtjänsten ska
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inleda utredning vid kännedom om att ett barn kan ha upplevt våld. Här omfattas misstanke
om att barnet blivit utsatt för eller upplevt våld eller andra övergrepp av- eller mot en
närstående (SOSFS 2014:4).
Även om lagen slår fast att utredning ska inledas vid misstanke om våld i barnens tillvaro
finns olika faktorer som kan påverka socialsekreterarnas inställning till och syn på våld. Detta
kan i sin tur påverka hur de framhäver våldet i utredningen vilket kan få konsekvenser för
utgången av barnavårdsutredningen (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson,
2015; Mattsson, 2017).
1.2 Problemformulering
Som statistiken visar är det ett utbrett förekommande problem att barn upplever våld i nära
relationer. Trots den frekventa förekomsten av problemet är forskningen inom området
begränsad (Mattsson, 2017; Överlien, 2008). Med den utsatthet som våldet innebär och med
socialnämnden som en av de ansvariga instanserna, är barnavårdsutredningar där barn
upplevt våld ett högst relevant ämne att utforska inom det sociala arbetet. Arbetet med
barnavårdsutredningar där barn upplevt våld är både utmanande och svårt på många sätt.
Utredarna behöver förhålla sig till och bedöma allvaret i komplexa situationer där
informationen ofta är bristfällig. Det finns indikationer på att det förekommer brister i hur
begreppet våld framställs i barnavårdsutredningar (Mattsson, 2017).
Hur socialarbetarna väljer att uttrycka sig i barnavårdsutredningarna påverkar diskurser om
barn som upplever våld. En diskurs innebär ett särskilt sätt att föra diskussioner och
resonemang om vissa företeelser, till exempel våld. De rådande diskurserna om våld som förs
i samhället påverkar hur socialarbetare uttrycker sig i text. Det resulterar i sin tur i en
påverkan av den sociala verkligheten för till exempel de klienter som förekommer i
utredningarna. Hur vi benämner olika fenomen genom språk och text och det sätt vi uttrycker
oss på i praktiken får konsekvenser för hur vi uppfattar både sociala problem och de
sammanhang som människor förekommer i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De texter
som vi valt att studera är skrivna av myndighetspersoner vilket ger texterna en viss typ av
makt. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att socialsekreterarna genom sina
yrkespositioner har makt att i texten både definiera sociala problem samt makt att påverka
synen på vissa grupper av människor. Denna växelverkan mellan text, diskursiv praktik och
social praktik påverkar hur vi ser på våld som fenomen, vilket kan ge konsekvenser för
barnen som förekommer i barnavårdsutredningarna i vår studie.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet för studien är att undersöka hur våld och konsekvenser av våld synliggörs i
barnavårdsutredningar som inletts på grund av oro för att barn upplevt våld i nära relationer.
Detta för att kunna analysera vilka eventuella konkreta konsekvenser våldsframställningen
kan innebära för barnen. Studien ska också identifiera eventuella utvecklingsområden inom
socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar som handlar om våld. För att möta syftet
för studien vilar den på följande frågeställningar:
● Hur uttrycks fenomenet våld i de aktuella utredningarna?
● Vilka teoretiska och normativa perspektiv kan förklara hur våld framställs i
utredningarna?
● Hur skulle arbetet med barn som upplevt våld kunna utvecklas utifrån vad som
framkommer i studien?

2.1 Avgränsning
Vår studie har avgränsats till att studera hur våld framställs och beskrivs i
barnavårdsutredningar som fokuserar på barn som har upplevt våld i nära relationer. Vi valde
bort utredningar som inkluderade våldsutsatta barn samt utredningar där våld inte kunnat
fastställas. Vi valde att studera barnavårdsutredningar utifrån att vi är intresserade av att se
hur strukturer i samhället påverkar socialsekreterarnas beskrivningar av våld, och därigenom
vilka konsekvenser detta får för barnen som förekommer i utredningarna. Vi har i vår studie
valt att inkludera flera typer av våld utifrån vad vi kunde identifiera i utredningarna. Olika
typer av våld presenteras närmare i vår definition under punkt 2.2.3 nedan.

2.2 Definition
2.2.1 Våld enligt lag
Svensk lag kan sägas styra människor till ett normativt leverne som ryms inom fastslagna
regler. Brottsbalken (BrB) reglerar vilka gärningar som är att betrakta som olovliga (SFS
1962:700). Vissa kapitel i brottsbalken kan ses som relevanta för vår studie då det finns
beskrivningar av gärningar i lagen som kan förekomma och benämnas som eller utgöra våld i
utredningarna. I BrB 4 kap. står om brott mot frihet och frid. I kapitlets 4 § står att det är
olagligt att genom misshandel, våld och hot om våld tvinga en person att göra, tåla eller att
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underlåta något. I de fall gärningspersonen utövar detta våld kan straffet utdömas till böter
eller fängelse (SFS 1962:700).

2.2.2 Våld enligt forskning
Det finns många olika definitioner av vad våld är och det är vanligt att dela upp våldet i olika
typer. En av definitionerna slår fast att våld kan ses som ett upprepande beteende som bildar
ett mönster inriktat på att kränka eller förstöra en annan individ (Mattsson, 2017; Isdal,
2001). Isdal (2001) definierar fenomenet våld med följande ord:

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar,
skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den
vill (s.34).

De olika typerna av våld som kan förekomma i nära relationer är många. Kort beskrivet kan
dessa kategoriseras i formerna fysiskt, sexuellt, psykiskt, materiellt, latent och ekonomiskt
våld samt motvåld (Mattsson, 2017).

2.2.3 Olika typer av våld
Det fysiska våldet är varje form av fysisk makt och är därför ett brett spektrum av olika
handlingar såsom att tillfoga skada genom att knuffa, nypa eller skaka, skrämma, sparka eller
slå. Det sexuella våldet avser handlingar som riktas mot en persons sexualitet och som
skrämmer, skadar, smärtar eller kränker en person. Det psykiska våldet avser att skrämma
eller skada på sätt som inte är direkt fysiska, exempelvis genom att dominera med en
bakomliggande makt eller hotbild (Isdal, 2001; Mattsson, 2017). Det materiella våldet är
handlingar som riktas mot föremål eller ting, som förstörs avsiktligt i ett skrämmande eller
kränkande syfte. Det materiella våldet kan bli särskilt skrämmande om den som utövar det
tidigare har utövat fysiskt våld. Det latenta våldet bygger på den möjlighet till våld som finns
i en relation där våld förekommer. Risken för våld kommer att styra den våldsutsattas
beteende och det är därför vanligt att det latenta våldet blir den dominerande våldsformen i
relationen (Isdal 2001; Mattsson, 2017). Det ekonomiska våldet beskriver Mattsson (2017)
avser kontroll av ekonomi, vilket kan innebära en begränsad tillgång till sina egna eller
gemensamma tillgångar eller att förmås ingå avtal som medför negativa konsekvenser.
Motvåld är våld som utövas av den utsatta i försvar (Mattsson, 2017). Vi har valt att inte gå in
på denna typ av våld i vår studie av utrymmesmässiga skäl.
4

2.2.4 Barn som upplever våld
Tidigare forskning inom området barn som upplever våld använde sig av termerna to witness
och to observe för att beskriva fenomenet. Numera har dessa termer blivit utbytta mot
exposure för att bli mer inkluderande i den meningen att uppleva våld innebär mer än att se,
det är en egen upplevelse av våld för barnen (Överlien & Hydén, 2007). Att uppleva våld
innefattar också att höra våld, att bli inblandad genom att exempelvis ringa till polisen samt
att se resultatet av våldet såsom fysiska skador på en förälder eller sönderslagen inredning
(Överlien, 2012; Överlien & Hydén, 2007).
Genom att förstå och benämna den komplexa upplevelse barnen har av våld, som förutom att
bevittna även innefattar att till exempel höra våldet och känna det kroppsligen, kan barnen få
den hjälp som de har rätt till (Överlien & Hydén, 2007). Vi har därför i vår studie valt att
använda en mer inkluderande definition där vi benämner fenomenet med orden barn som
upplever våld, istället för att endast avgränsa det till att bevittna. Detta då vi vill fånga alla
dimensioner av våldet och dess stora påverkan på barnen genom deras egen upplevelse av
våld.

2.2.5 Våld i nära relationer
Våld i nära relationer innebär ett mönster av våldshandlingar som innefattar alla typer av våld
mellan närstående. Till närstående räknas kärleksrelationer, syskonrelationer samt andra
familje- och släktrelationer. Kännetecknande för våld i nära relationer är att den utsatta ofta
har känslomässiga band till våldsutövaren, vilket gör det svårare att lämna relationen. Våldets
intensitet ökar ju längre relationen pågår och våldet sker ofta i offrets eget hem (NCK, u.å. 4).

3. Kunskapsläget
Nedan följer den tidigare forskning vi sammanställt inom området barn som upplever våld i
nära relationer, relevanta lagrum för ämnet samt det offentliga ansvaret för målgruppen.

3.1 Mäns våld mot kvinnor
Både män och kvinnor utsätts för och utsätter andra för våld i nära relationer. Våld
förekommer både i heterosexuella och samkönade parrelationer (Mattsson, 2017). Det allra
vanligaste våld i nära relationer utgörs dock av mäns våld mot kvinnor (NCK, u.å.; Mattsson,
2017). Våld riktat mot kvinnor är i högre grad upprepat (Mattsson, 2017; WHO, 2005) och
5

kvinnor utsätts också för grövre våld än män. Det är tio gånger så vanligt att en kvinna
behöver uppsöka sjukvården för sina skador och det är fyra till fem gånger vanligare med
dödligt våld mot kvinnor än mot män (Mattsson, 2017). Inom sjukvården är kvinnor som har
betydande psykiska problem i mycket hög grad också utsatta för olika former av våld i
hemmet (Lloyd, Ramon, Vakalopoulou, Videmsek, Meffan, Roszczynska-Michta & Rollé,
2017).

Våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer i alla länder och i alla kulturer. Det
är ett problem som listats som ett folkhälsoproblem och beskrivs som kränkande mot
mänskliga rättigheter (NCK, u.å.). FN beskriver mäns våld mot kvinnor på följande sätt:

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt
frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet (NCK, u.å).

WHO uppskattar att cirka 35 procent av världens kvinnor någon gång i sitt liv har utsatts för
fysiskt eller sexuellt våld. I de allra flesta fall utövas våldet av en man som kvinnorna har en
relation till. WHO listar våldet som ett folkhälsoproblem eftersom det beräknas ha stora
effekter på den fysiska och psykiska hälsan under mycket lång tid hos dem som drabbas
(NCK, u.å. 2). Våldet ger större konsekvenser på den långsiktiga hälsan än den fysiska skada
våldet direkt ger upphov till. Studier har också visat att den farligaste platsen för kvinnor att
vistas på är i hemmet (NCK, u.å. 3). Då våld i nära relationer oftast utspelar sig i hemmiljön
där barnen också vistas, blir det trygga hemmet istället en arena där barn upplever våld.

Många forskare har lyft att mäns våld mot kvinnor måste ses i ett större perspektiv än som
enskilda våldshandlingar. Kvinnors utsatthet för våld kan förstås som ett kollektivt våld där
en grupp utsätter en annan. Trots att alla män inte är våldsutövare så har forskarna påtalat att
män i allmänhet får kollektiva fördelar genom våldet då det bidrar till och upprätthåller mäns
överordning samt kvinnors underordning i samhället (Mattsson, 2017). Forskning har under
de senaste 30 åren fokuserat allt tydligare på mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem
där allt fler rapporter inkommer som beskriver händelser kopplat till detta våld. Det är först
på senare år som forskningen också fokuserat på barnen som förekommer i dessa familjer,
som upplever våldet och konsekvenserna av det (Mohr, Lutz, Fantuzzo & Perry, 2003).
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3.2 Våldets konsekvenser för barnen
Våld i hemmet pågår ofta utan att föräldrarna är medvetna om i vilken omfattning barnen
upplever det som sker. Barn beskrivs i dessa sammanhang som osynliga offer för våldet som
förekommer. Vanligast är att barn upplever våld genom att höra det som sker eller att de
upplever konsekvenserna av våldet. Det är också vanligt att barn ser våldet utföras samt att de
själva utsätts för våld. Våldets huvudpersoner är ofta barnets allra närmaste anhöriga, och
våldet påverkar starkt föräldraförmågorna hos dessa personer. När personer som ska skydda
barnet inte längre förmår göra det blir barnet starkt påverkat och får mycket svårt att anpassa
sig i sociala situationer. Forskning har visat att barn som upplever våld lever med förhöjd risk
att utveckla beteendemässiga, känslomässiga och kognitiva svårigheter. Kärnan inom den
empiriska forskningen i ämnet visar att barn som lever i hem där våld förekommer riskerar att
utveckla en stor variation av egna problem. Bland annat är dessa barn mer aggressiva än barn
som inte lever i hem där våld förekommer (Currie, 2006). Dessa barn uppvisar också i
mycket hög grad beteendemässiga problem som gör att de får problem i sociala miljöer
(Currie, 2006; Mohr et al., 2003).

Ett antal psykologiska studier har funnit att barn som upplever våld i hemmet uppvisar en rad
negativa symptom, såsom aggression, depression, och ångest under tiden våldet pågår. Det
finns också ett tydligt samband mellan att uppleva våld i hemmet under barndomen och
psykologiska och sociala problem senare i livet, såsom depression, traumasymptom, och
alkoholism (Överlien & Hydén, 2007; Currie, 2006; Eriksson, 2012; Forssell, 2016). Viktigt
att notera är att alla barn som upplever våld i hemmet inte uppvisar samma symptom.
Faktorer som kön, ålder och utveckling, samt barnens kontextuella livssituation påverkar
barnens respons och sårbarhet (Överlien & Hydén, 2007; Mohr et al., 2003).

3.3 Förklaringar till våld
Det finns många olika förklaringar till hur våld som fenomen kan förstås. Kunskapsbidragen
spänner sig över olika nivåer och utgörs bland annat av individualpsykologiska,
grupprelaterade och strukturella teorier (Isdal, 2001; Mattsson, 2017). Vi har valt att beskriva
individualpsykologiska och strukturella orsaksförklaringar närmare, eftersom de i hög grad
beskrivs som orsaksfaktorer till våld i nära relationer (Isdal, 2001).

Individualpsykologiska teorier menar att mäns våldsutövande är relaterat till faktorer under
uppväxten (Isdal, 2001; Mattsson, 2017). Det kan bland annat handla om trauman, mobbning,
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brist på omsorg eller att våldsutövaren själv varit utsatt för våld under uppväxten. Det handlar
alltid om faktorer som på olika sätt skapat en känsla av maktlöshet hos våldsutövaren. Det är
dock viktigt att förstå att dessa individualpsykologiska orsaksförhållanden inte per automatik
leder till våld. Det är alltså möjligt att utsättas för misshandel utan att göras till våldsutövare.
Det finns alltid flera orsaksförhållanden som ligger bakom våldsproblemen, men de
individualpsykologiska orsaksfaktorerna är starkare och viktigare ju grövre våldet är (Isdal,
2001).

Strukturella förklaringar av mäns våld mot kvinnor belyser bland annat det feministiska
perspektivet och utgår därmed från ett könsmaktsperspektiv. Strukturella teorier förstår våldet
som ett uttryck för mäns överordning och kvinnors underordning ur ett samhällsperspektiv
(Mattsson, 2017). Könsmaktsperspektivet skapar roller för manligt och kvinnligt som blir en
del av den patriarkala strukturen där männen gynnas kollektivt (Isdal, 2001). Mattsson (2015)
menar att kön är socialt konstruerat och att könsstrukturen skiftar beroende på kontext. Hon
menar att det kan finnas män och kvinnor som utmanar könsmaktsstrukturen genom att anta
motsatta roller. Det betyder inte att ojämlikhet mellan könen inte förekommer, bara att det
finns undantag från den. Det krävs ett strukturellt perspektiv för att könsmaktsstrukturens
omfattning ska framträda.

Det finns även andra strukturella förklaringar till hur våld och sociala problem kan förstås.
Mattsson (2015) lyfter bland annat klass och etnicitet som förklaringar till social utsatthet.
Hon menar att klassteorier hänvisar till en hierarkisk ordning där maktrelationer skapas
mellan olika samhällsgrupper. Klass är inte bara en position som vi kan uppleva, det är även
något vi kan tilldelas och definieras som. Klass kan förstås som en konstruktion, något som
skapas och upprätthålls genom stereotypa föreställningar om olika grupper av människor. I
detta stereotypifierande spelar över- och underordnade positioner stor roll. Medelklassen har
intagit en normerande och överordnad position medan arbetarklassen är underordnad. Dessa
positioner har påverkat hur olika klasser uppfattas och framställs. Positionerna påverkar
därmed vissa människors utsatthet och sårbarhet (Mattsson, 2015).

Vad gäller etnicitet skapas rasifierad ojämlikhet och diskriminering som en del i det
komplexa samspelet mellan olika grupper. I diskussionerna om etnicitet är uppdelningen
mellan vi och de andra central. Genom att spegla oss i de vi möter gör vi oss själva till
subjekt. När vi definierar våra likheter och skillnader i jämförelse med andra skapar vi oss
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själva. Denna process skapar och upprätthåller motsatspar där en part är överordnad och den
andra är underordnad. Till exempel vit - svart, medelklass - arbetarklass och man - kvinna.
Dessa relationer speglar ett ojämlikt maktförhållande som ger utrymme för rasism, vilket i sig
blir ett uttryck för våld (Mattsson, 2015; SOU 2005:41).

3.4 Socialtjänstens arbete och relevanta lagrum
I FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen, redogörs det för vilka
mänskliga rättigheter barn har (UNICEF, u.å.). Artikel 6 i Barnkonventionen talar om att
varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Kopplat till våld beskriver artikel 19 att
barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skador och övergrepp.
Alla lämpliga lagstiftade, administrativa och sociala åtgärder som kan skydda barnet ska
vidtas medan barnet är i vårdnadshavarnas vård. Artikel 39 handlar om att tillämpa lämpliga
åtgärder för barn som har utsatts för någon form av vanvård eller övergrepp, vilket i praktiken
innebär att adekvata stödinsatser ska ordnas för barn som blivit utsatta för och/eller upplevt
våld. Rehabiliteringen ska äga rum i en miljö som främjar barnets självrespekt, värdighet och
hälsa (UNICEF, 2009).

Artikel 3 i Barnkonventionen beskriver att barnets bästa är en grundläggande princip som ska
komma i främsta rummet i alla beslut som rör barn. De grundläggande tankarna bakom
principen är att barn har fullt och lika människovärde samt att barn är sårbara och behöver
särskilt skydd och stöd. Däremot kräver inte lagen att barnets bästa ska vara avgörande i
beslut (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016). Begreppet barnets bästa återfinns också i
svenska lagar och är den viktigaste principen i föräldrabalken (BRIS, u.å.).

Organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS) tolkar begreppet barnets bästa och beskriver
att varje barn har samma grundläggande behov av omvårdnad, trygghet och kärlek. Vidare
beskrivs att varje barn är unikt och att barnets bästa kan variera i olika situationer. Vid
bedömning av vad som är det enskilda barnets bästa ska vuxna ta reda på, och ta hänsyn till,
barnets egen åsikt och vilja (BRIS, u.å) utifrån barnets ålder och mognad (SFS 1949:381).
Begreppet barnets bästa återfinns också i socialtjänstlagen (SoL). I 1 kap. 2 § SoL står att
barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Denna bestämmelse går i linje
med innehållet i artikel 3 i Barnkonventionen. Den instans som ansvarar för att arbetet med
barn och unga följer dessa lagar är socialnämnden.
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I Sverige regleras socialnämndens ansvar för barn och unga bland annat i 5 kap. 1 § SoL. Där
anges att socialnämnden ska arbeta för att barn och unga får växa upp under goda och trygga
förhållanden. Nämnden ska även verka för att ge barn och unga en gynnsam fysisk och social
utveckling. I socialtjänstlagen 5 kap. 11 § framgår också att socialnämnden ska beakta att
barn som har upplevt våld mot en närstående är ett brottsoffer. Nämnden ska ansvara för den
hjälp barnet är i behov av samt bedriva förebyggande arbete för att förhindra att barn far illa
(Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016). Socialstyrelsen har också beslutat om nya riktlinjer
kring socialnämndens arbete med våld i nära relationer. Dessa trädde i kraft sommaren 2014
och innebär ett krav på att inleda utredning vid misstanke om att barn upplevt våld i hemmet
(SOSFS 2014:4).

Insatser enligt Socialtjänstlagen kräver samtycke från barnets vårdnadshavare. När
socialnämnden inte får föräldrars tillstånd att skydda barn och unga mot ogynnsamma
levnadsförhållanden träder en annan lagstiftning in. Lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) erbjuder en möjlighet att vårda barn och unga även
utan föräldrars tillstånd (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016).

Förutom lagrum och riktlinjer som socialsekreterarna har att förhålla sig till finns det andra
krav som påverkar deras arbetssituation. Bland annat skriver Johansson, Dellgran och Höjer
(2015) att offentligt styrda organisationer har tilldelats vissa uppgifter från staten med krav på
utförande. Socialsekreterarna är styrda i sitt arbete av nationella system gällande instrument,
verktyg och metoder med stora krav på effektivisering. Johansson et al. (2015) beskriver att
eventuella problem som uppstår i offentliga organisationer tenderar att lösas genom ökad
byråkratisering, vilket i praktiken innebär fler regler och rutiner för socialsekreterarna som
ofta leder till ett ökat antal administrativa uppgifter (Johansson et al., 2015).
Socialsekreterarna befinner sig i politiskt styrda organisationer och arbetar ofta efter policys
och med insatser inriktade mot utveckling, stöd och skydd för barn och unga. Det sociala
barnavårdsarbetet kan aldrig reduceras till endast en professionell fråga eftersom
socialsekreterarnas arbete alltid är påverkat och styrt av politiska beslut (Höjer & Höjer,
2012).

3.5 Barnavårdsutredningar som berör våld
I arbetet med barnavårdsutredningar som inletts på grund av att barn har upplevt våld måste
utredarna bilda sig en uppfattning om barnets situation i förhållande till våld och därmed
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ställa sig frågor som: Är barnet själv utsatt? Förekommer det våld mellan barnets föräldrar?
Hur påverkar det barnet? Utredarna kartlägger situationen och sammanställer en utredning
som sedan ligger till grund för bedömning av vilka eventuella insatser som behövs för att
tillgodose barnets behov (Mattsson, 2017).

Mattsson (2017) skriver att forskning kring hur socialtjänsten arbetar med våld i
barnavårdsutredningar är begränsad. Mattsson hänvisar därför till närliggande områden och
beskriver bland annat forskning som gjorts kring våld i vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar. Sundhall (2008) har genom sin forskning visat att barns berättelser om
våld i utredningar tenderar att omformuleras till att istället handla om bråk och konflikter,
vilket ger konsekvenser för hur barnet kommer att förstås och därmed konsekvenser för det
fortsatta arbetet.

Mattsson (2017) har genom sin forskning kring barnavårdsutredningar som berör våld visat
att olika förståelser och tolkningar av våld framträder i utredningarna. Utredarna tenderar att
neutralisera våld och att i viss mån förminska allvarlighetsgraden i problemet. Utredarna ser
sällan våld som relaterat till makt och kontroll, vilket innebär en risk för att minska
allvarlighetsgraden i problemet och ogiltiggöra barnens berättelser. Utredarna riskerar
därmed att förbise de maktrelationer som är invävda i våld som fenomen och som påverkar
dem själva i deras utredningsarbete. Hur de förstår och tolkar våldet kommer att påverka
utgången av utredningen.

Mattsson (2017) beskriver att förståelsen av våld är diskursiv och att samhälleliga diskurser
tenderar att vara starkare än lokala diskurser som förs på arbetsplatser. Hur socialarbetare
förstår våld styrs därmed även av strukturella maktrelationer som präglar dem själva och de
organisationer de är en del av. En strukturell maktrelation som får betydelse i samband med
utredningar som berör våld är könsmaktsstrukturen. Den innebär i sig en kraft för att mäns
våld mot kvinnor ska neutraliseras, omtolkas och osynliggöras, vilket skapar en utmaning i
hur våld kan förstås och tolkas. Det blir svårt att se de våldsutsattas behov när våldet inte
förstås som ett uttryck för makt. Det finns då en stor risk att våldsutövarens perspektiv tar
över genom att våldet neutraliseras. Detta har visat sig i utredningar och i utredarnas sätt att
tala om våld. Exempel på detta fenomen är när utredarna betonar att våldsutövande män ändå
kan ha bra föräldraförmågor medan våldsutsatta kvinnor kan beskrivas som dåliga föräldrar.
Det är av stor vikt att adressera problemet till vad det är - den våldsutövande parten, som
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oftast är en man. I de fall socialsekreterarna tolkar frågan om våld som ett ansvar för alla
parter, våldsutsatta och våldsutövare, osynliggörs de strukturella mönster som finns i våldet.

Utredarna har en mycket svår uppgift. Förutom att utreda barnets behov ska de även etablera
goda relationer till föräldrarna vilket kan vara avgörande för att kunna genomföra eventuella
insatser som kräver samtycke. Mattsson (2017) uttrycker i sin studie att det kan vara svårt att
synliggöra våld utan att neutralisera det. Hon menar däremot att det är viktigt att inte bara
benämna våld utan också att ta ställning mot det. En neutral inställning innebär indirekt att ta
den våldsutövande förälderns parti (Mattsson, 2017).

Socialinspektionen Stockholm stad har gjort en granskning av myndighetsutövningen kring
barn som upplevt våld. En av slutsatserna i granskningen är att våld i barnavårdsutredningar
till en början kategoriserades som just våld för att senare reduceras till konflikter mellan
föräldrarna, relationsproblem eller föräldrarnas samarbetssvårigheter. I en jämförelse med
den våldsutsatta förälderns utredning visade det sig att allvarlighetsgraden av våldet ofta inte
återspeglades i barnavårdsutredningen, vilket ledde till att konsekvenserna för barnet inte
blev tydliggjorda. En påföljd av detta som identifierades var att insatsen Trappan, som är en
samtalsmodell för barn som upplevt våld, inte föreslogs som insats då problemet i
utredningen inte uppfattades som våld (Socialinspektionen Stockholm stad, 2017).

Ytterligare en konsekvens av reduceringen av våld i utredningarna var att det i många
ärenden saknades ett tydligt ställningstagande kring barnens skyddsbehov. En problematik
som beskrivs som föräldrakonflikter kan tänkas upphöra när föräldrarna separerar, medan
våld egentligen är ett problem som fortsätter även under och efter separationer. Här måste
socialtjänsten tydligt ta ställning till riskerna som finns i de fall barnet fortsätter att ha kontakt
med den våldsutövande föräldern (Socialinspektionen Stockholm stad, 2017).

4. Teoretiska perspektiv
För att förklara den teoretiska utgångspunkten för vår studie har vi använt oss av Berger och
Luckmanns resonemang om hur social verklighet skapas. Vi har också valt att lyfta in
Foucaults teorier om makt. Båda dessa teoretiska perspektiv bygger på
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socialkonstruktivismen som innebär att verkligheten är socialt konstruerad och beskriver hur
människor är påverkade av den samtid de lever i (Meeuwisse et al., 2015).

4.1 Berger och Luckmanns resonemang om social verklighet
Berger och Luckmann (2011) för ett resonemang om hur individen uppfattar och formar sin
sociala verklighet. De menar att verkligheten är socialt konstruerad och analyserar processer
inom vilka dessa konstruktioner sker. Berger och Luckmann (2011) menar att vi tolkar andra
människors uttryck utifrån våra redan befintliga ramar för vad någonting är, exempelvis en
kvinna och en socialarbetare. Dessa tolkningsramar som vi är överens om hjälper oss att
tolka och förstå nya intryck och erfarenheter, samtidigt som de skapas och återskapas i
interaktionen med andra.

I vår studie innebär Berger och Luckmanns resonemang att socialsekreterarna som
producerar utredningarna utvecklar gemensamma arbetssätt som styr deras arbete. Berger och
Luckmann menar att när en individ kliver in i en viss ordning så tenderar denne att agera i
enlighet med den rådande ordningen, vilket i vårt fall kan innebära att socialsekreterarna både
förhåller sig till redan existerande tolkningsramar samtidigt som de är en del i att upprätthålla
det som präglar den organisation de är verksamma inom. Regler och normer utvecklas över
tid vilket gör att socialsekreterarna inte behöver reflektera i varje enskild sak, utan kan
förhålla sig till den ordning som finns inom organisationen. Samtidigt som dessa
tolkningsramar kan innebära svårigheter i att göra alternativa tolkningar och utveckla
förståelsen för ett visst fenomen (Mattsson, 2017).

Berger och Luckmann förklarar hur föreställningar av verkligheten utvecklas, men deras
resonemang förklarar inte hur maktrelationer påverkar processerna, vilket kommer bli
centralt i vår studie som innefattar en diskursanalys. Maktaspekten som lyfts i samband med
diskurser gör att vi kan få förståelse för hur makt genomsyrar processen i att skapa dessa
gemensamma förståelseramar (Mattsson, 2017). I vår studie blir detta relevant då det finns en
maktobalans mellan socialsekreterare och klient, både utifrån att socialsekreterarna är
myndighetspersoner men även utifrån deras makt att definiera och formulera sociala problem.
Därav har vi valt att lyfta in Foucault som behandlar frågan om makt.
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4.2 Foucaults teorier om makt
Foucault förknippas, för många, starkast till begreppet makt. Hans syn på makt är kritiskt
inställd till att makt ofta framställs som en form för suveränitet och ett sätt att få olika
styresformer legitimerade. När makt ses som förbunden med suveränitet och legitimitet
menar Foucault att maktproblem i hög grad relateras till staten och institutioner kopplade till
den, som till exempel socialtjänsten. Foucault menar att detta både är felaktigt och ett alltför
snävt sätt att tolka och förhålla sig till maktproblematiken. Han menar att staten inte kan
kontrollera maktrelationernas alla verkningar, trots alla de resurser staten besitter.

Nilsson (2008) skriver att Foucault betonar makt och kunskap som starkt förbundna med
varandra. Nilsson citerar Foucault på följande vis:

Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt
(s. 84).

Foucault beskriver att makt och kunskap är beroende av och förutsätter varandra. Vad vi tror
oss veta och vad vi faktiskt vet är starkt sammankopplat med maktens verkning. Makt är inte
kopplat till en person eller en institution. Makt är något som verkar, inte något som utövas
enligt Foucault (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Nilsson, 2008). De patriarkala
strukturerna som verkar i samhället kan ses som ett exempel på hur makt får fäste och verkar
även fast de inte är fastslagna i lag eller uttryckligen utövas. Foucault nämner diskurser som
påverkar vår uppfattning om världen och verkligheten och hur vi som människor förstår dem.
Vi kan förstå diskurser som styrande över hur vi till exempel pratar om våld i nära relationer,
barn som upplever våld eller benämningen av till exempel män, kvinnor eller våldsutövare,
våldsutsatta eller föräldrar. Diskurser ger alltså ord, uttryck och begrepp för hur vi benämner
komponenter i vår omgivning. Diskurser kan i motsats till detta också verka begränsande
eftersom ord, uttryck och begrepp kan saknas. De diskursiva teorierna av idag ger utrymme
för att flera diskurser kan existera och verka samtidigt. De kan däremot ges olika värde,
utrymme och trovärdighet och konkurrera med varandra om tolkningsföreträde (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000; Nilsson, 2008). Kopplat till vår studie tänker vi att de diskurser
som socialsekreterarna för om till exempel våld, får större trovärdighet och utrymme än de
diskurser som klienterna för om våld. Vi tänker att utbildning och maktposition ger ett ökat
tolkningsföreträde för socialsekreterare gällande diskurser som förs inom socialt arbete.
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5. Metod
I det här avsnittet kommer vi först att redogöra för den vetenskapsteoretiska positioneringen
som ligger till grund för vår studie. Vi kommer vidare övergripande att beskriva kvalitativ
metod för att sedan inrikta oss på vår valda metod diskursanalys med inriktning mot
Faircloughs kritiska diskursanalys. Urval och datainsamlingsmetod för studien kommer också
att redovisas. Vi kommer i detta avsnitt även att diskutera etiska överväganden, studiens
validitet och reliabilitet, vår egen förförståelse i ämnet samt arbetsfördelningen.

5.1 Fenomenologi
Vår vetenskapsteoretiska positionering utgår från fenomenologin. Fenomenologi är ett
sociologiskt och filosofiskt idésystem som förklarar hur vår förståelse av världen och
omgivningen är beroende av hur fenomen som till exempel företeelser och föremål visar sig
för betraktaren. Hur de visar sig påverkar sedan hur betraktaren tolkar företeelserna och
fenomenen och bearbetar dem i tanken. Fenomenologin är starkt kopplad till den
socialkonstruktivistiska kunskapssynen. Det innebär att det vi känner till om omvärlden är en
tolkning via vårt medvetande och tänkande som inte nödvändigtvis återspeglar verkligheten
(Payne, 2015).

Szklarski (2015) belyser också fenomenologin. Han skriver att den fenomenologiska metoden
används för att få fram ett fenomens essens och passar bra när man utgår från ett empiriskt
material istället för en teori. Eftersom vi i vår studie studerar de texter som
barnavårdsutredningarna utgör tänker vi att fenomenologin utgör en passande vetenskaplig
positionering då vi inte syftar till att förstå berättelser utan snarare att studera hur texten
faktiskt gestaltas. Fenomenologin blir också användbar i studien genom vår ambition att
studera hur språket formar begrepp och uttryckssätt som i sin tur påverkar hur vi förstår en
specifik verklighet eller ett visst problem. Den betydelse som begreppen får i ett visst
sammanhang är intressant för vår studie, och det är också vad fenomenologin kan vara
behjälplig att besvara. Vi gör en analys utifrån våra tolkningar av empirin som enligt Payne
(2015) är hur fenomenologin används.

5.2 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod som vi valt att basera vår undersökning på används enligt Widerberg (2002)
till att klargöra ett fenomens egenskaper eller karaktär. Den kvalitativa forskningen syftar
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primärt till att söka efter ett visst fenomens innebörd eller mening. Creswell (2013) skriver att
till skillnad från den kvantitativa forskningen som fokuserar på siffror så används kvalitativa
metoder när ord efterfrågas i studien. Kvalitativ metod utmärker sig genom att den fångar en
komplex bild av ett problem och syftar till att identifiera flera olika faktorer, vilket vi anser är
kompatibelt med syftet för vår studie. Creswell (2013) lyfter även att kvalitativ och
kvantitativ metod är likartade i sina processer men att den kvalitativa metoden är mer inriktad
på att definiera och analysera olika mönster. Vår studie syftar till detta, att definiera och
analysera mönster i barnavårdsutredningarna, för att på så vis söka efter ordens innebörd och
mening likt Widerberg (2002) beskriver. Studien utgår från en induktiv ansats som enligt
Thurén (2007) innebär att dra generella slutsatser utifrån det empiriska materialet som
insamlats.

5.3 Diskursanalys
Bergström och Boréus (2005b) skriver om olika textanalytiska inriktningar varav
diskursanalysen är en. Diskursanalysen är inriktad mot textens innebörd och det är den som
ligger till grund för vår studie. Diskursanalys beskrivs enligt Winther Jørgensen och Phillips
(2000) som både en teori och en metod. Diskursanalys som teori behandlar språkets påverkan
att förändra verkligheten och hur verkligheten påverkar språket. Diskursanalys som metod
används för att analysera den processen.

Bergström och Boréus (2005a) skriver att själva diskursbegreppet innebär att våra
föreställningar om verkligheten intar en produktiv roll. Istället för att uppfatta idéer som
reflektioner av verkligheten går det istället att se det som att språket sätter ord på idéerna som
i sin tur reflekterar och organiserar verkligheten. Diskursanalys är därför en del av ett
samhällsfenomen med språket i fokus. Språket återger inte direkt och enkelt verkligheten
utan bidrar snarare till att forma verkligheten (Bergström & Boréus, 2005a).

Analysen av språkbruket ligger till grund för vår studie. Det sätt som våld beskrivs på i
utredningarna, påverkar verkligheten både för klienter och socialsekreterare genom
upprätthållande av diskursordningar. Ett viktigt namn inom diskursanalysen är den franska
filosofen Foucault som vi nämnde i presentationen av våra teoretiska perspektiv. Foucault
utvecklade metoden genom empiriska undersökningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
Foucault (2002) menar att diskursanalys handlar om att studera mönster i texter samt att
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analysera vilka sociala konsekvenser det kan få för dem som texterna handlar om. Detta
ligger alltså i linje med vår avsikt för studien.

Att problematisera till exempel våld eller upplevelse av våld bygger på handlingar som
förutsätter ett språk. Vi kan på det sättet förstå att diskursanalys kan relateras till makt och
olika typer av maktordningar eftersom språket och på vilket sätt vi använder det, sätter
gränser för vårt sätt att tänka och agera (Bergström & Boréus, 2005a). Med hjälp av språket i
diskurserna skapas normaliteter och avvikelser. Det som framförs som normaliteter i de
språkliga sammanhangen tilldelas därmed en högre makt gentemot det som framställs som
avvikande (Foucault, 2002). Tanken om vad som är våld och vad som inte är det kan
påverkas av dessa språkliga framställningar. Socialsekreterarna har därmed möjlighet att
tolka begreppet våld extensivt. Normalitet och avvikelse i dessa sammanhang tänker vi kan
ha betydelse för hela barnavårdsutredningen. Socialsekreterare innehar en makt att formulera
normalitet och avvikelse som skapar ett övertag och ett maktutrymme som personerna som
förekommer i utredningarna saknar.

5.3.1 Kritisk diskursanalys
Ett av den kritiska diskursanalysens huvudsyften är att genom påvisande av samband mellan
diskursiva och sociala praktiker bidra till social och kulturell förändring. Denna strävan mot
förändring är den största skillnaden mellan diskursanalys och kritisk diskursanalys (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000). Den kritiska diskursanalysen belyser den språkliga dimensionen
hos kulturella och sociala fenomen samt hos förändringsprocesser i modern tid. Diskurser
både konstituerar vår sociala verklighet och konstitueras genom den sociala praktiken. Med
det menas att diskurserna inte bara formar sociala strukturer i samhället utan de speglar dem
också. Inom teorin hävdas att diskursiva praktiker producerar och reproducerar ojämlika
maktförhållanden i samhället, såsom skillnader mellan kvinnor och män, mellan sociala
klasser och mellan etniska grupper (Fairclough, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

Diskursordningen är inte ett system i strukturalistisk mening eftersom kommunikation inte
enbart reproducerar utan också kan förändra diskursiva ordningar genom att anamma ett
kreativt språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I vår studie är denna aspekt relevant
då vi valt att studera hur socialsekreterarnas texter i form av barnavårdsutredningar skapar
och reproducerar diskurser. Samtidigt som vi har en tanke om att eventuella konsekvenser av
socialsekreterarnas språkval kan åtgärdas genom förändringar i diskursordningen.
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Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att den mest utvecklade teori tillika metod som
behandlar samhälle, kultur och kommunikation inom området för den kritiska
diskursanalysen är Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Fairclough
definierar kritisk diskursanalys som ett systematiskt sätt att undersöka orsaksförhållanden
mellan dels texter, diskursiva praktiker och sociala praktiker. Metoden går ut på att se hur
dessa frambringas och formas av maktrelationer samt hur relationerna dem emellan skapar
makt. Detta dialektiska förhållande där diskurser både formas av och reproducerar sociala
förhållanden är kännetecknande för Faircloughs modell. Faircloughs modell anses användbar
i denna studie då vi avser att studera sambandet mellan texten i barnavårdsutredningarna och
den sociala kontext som utredningarna är producerade i. Vi avser att studera hur diskurser i
barnavårdsutredningarna är påverkade av socialsekreterarnas kontext samt vilka eventuella
konsekvenser formulerandet av diskurser får för de berörda barnen, vilket speglar Faircloughs
modell som har ett dialektiskt perspektiv.

Faircloughs modell grundas på tre olika dimensioner. Winther Jørgensen och Phillips (2000)
beskriver den tredimensionella modellen som en analytisk ram för empirisk forskning inom
ämnena kommunikation och samhälle. Man avser enligt modellen att studera:

1) textens egenskaper (text); 2) de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med
texten (diskursiv praktik); och 3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en
del av (social praktik) (s.74).

Textens egenskaper, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken hänger samman.
Dessa tre begrepp utgör olika dimensioner i analysmodellen och ska därför analyseras åtskilt
från varandra, även om alla tre dimensioner ska förekomma och sättas i relation till varandra.
Analysen fokuserar på hur författaren bygger sin text utifrån redan existerande diskurser och
på hur mottagaren också använder dessa i tolkning av texten (Fairclough, 2001; Winther
Jørgensen & Phillips, 2000).

Faircloughs modell anser vi är användbar därför att den sammankopplar de tre dimensionerna
och synliggör sambandet mellan texterna i barnavårdsutredningarna och den sociala kontext i
vilken de är producerade. De tre dimensionerna ska förstås i relation till varandra.
Textanalysen behandlar textens sammanhang, språkliga uppbyggnad och skapandet av
diskurser. Textdimensionen fokuserar på hur språkbruket påverkar människors uppfattningar
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om olika företeelser vilket kan ge uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan människor
och grupper i samhället. Diskursiv praktik fokuserar på hur de människor som har makt att
formulera olika texter för resonemang om företeelser utifrån redan befintliga diskurser.
Debatter som förs i samhället får näring av tidigare diskurser vilket påverkar både textens
avsändare och mottagare. Den diskursiva praktiken fungerar som en länk mellan de andra två
dimensionerna i Faircloughs modell. Den sociala praktiken kan sägas handla om vilka
konsekvenser de övriga två dimensionerna får på individens sociala utrymme (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000).

I vår användning av modellen kommer vi analysera de olika dimensionerna: text, diskursiv
praktik och social praktik separat men också belysa hur de påverkar varandra i olika
riktningar. Vi kommer både att analysera materialet utefter hur texten påverkar diskurser och
det sociala utrymmet, samtidigt som vi kommer analysera hur den sociala praktiken påverkar
diskursiva sätt att föra resonemang som i sin tur synliggörs i hur texter utformas och
produceras. Modellen kan användas för att identifiera vilka diskurser som produceras och
reproduceras i barnavårdsutredningarna. Genom att identifiera vilka diskurser som skapas
och återskapas går det att förekomma reproduktion av ogynnsamma begrepp. För att kunna
besvara studiens frågeställningar och utvinna information ur utredningarna på ett systematiskt
sätt, har vi skapat ett lässchema utifrån Faircloughs tredimensionella modell (Tabell 1).
Frågorna är kopplade till respektive dimension, text, diskursiv praktik och social praktik.
Dessa dimensioner utgör strukturen för resultatet vi presenterar under punkt 6.

Tabell 1: Lässchema utifrån Faircloughs tredimensionella modell
Text
Hur uttrycks eventuellt förekommande våld?
Vilka typer av våld förekommer i utredningarna?
Bibehålls eventuella beskrivningar av våld eller reduceras de till något annat? I så fall, vad?

Diskursiv praktik
Vilka dominerande diskursiva praktiker synliggörs i utredningarna?
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Social praktik
Vilka konsekvenser av våld för barnen lyfts i utredningarna?
Vilka insatser utmynnar utredningarna i?

5.4 Urval och datainsamlingsmetod
För att genomföra vår studie behövde vi få tillgång till ett antal barnavårdsutredningar. För att
få tillgång till dessa utredningar skickade vi en begäran till verksamhetschefen på individoch familjeomsorgen i den kommun vi valt att fokusera studien till. Vi begärde att få ta del av
10–20 avidentifierade barnavårdsutredningar utifrån vissa kriterier (Bilaga 2). Utifrån vår
ansökan kunde vi sedan erhålla 21 barnavårdsutredningar. Av dessa valde vi ut 16
utredningar som motsvarade våra kriterier. De var alla producerade från år 2014 och framåt
av sju olika socialsekreterare. Barnens åldrar varierade mellan 1-16 år, där medelåldern var
9,3 år. Bortfallet utgjordes av utredningar där barn blivit direkt utsatta för våld samt
utredningar där förekomsten av våld inte kunnat fastställas. Utredningarna vi fick ta del av
var uppbyggda på två olika sätt i sin struktur. Utredningar skrivna från och med juli 2016 var
uppdaterade med nya rubriker vilket är av betydelse för vårt resultat. Redogörelse för
betydelsen av detta följer under avsnitt 6.2.2.

Det strategiska urvalet som Creswell (2013) beskriver, bedömdes vara det bästa för studien
utifrån dessa ovan beskrivna krav. Ett slumpmässigt urval som också är en etablerad
urvalsmetod kunde i detta fall inte garantera att utredningarna inte skulle vara skrivna av
samma utredare. Teoretisk samplingsmetod som handlar om mättnad och urvalsstorlek var
något vi under studiens gång kontinuerligt bedömde för att säkerställa att ett tillräckligt antal
utredningar valdes ut för vår analys. Samtidigt ansåg vi det nödvändigt att avgränsa oss när vi
bedömde att informationen inte längre tillförde något ytterligare till studien (Creswell, 2013).

5.5 Litteratursökning
Vid sökning av material använde vi oss initialt av Mittuniversitetets bibliotek och deras
tjänster. Vi utgick från databasen ProQuest där vi specificerade databaserna till
PsycARTICLES, PsycINFO och Sociological Abstracts för vår sökning. Databasen ProQuest
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valde vi därför att den samlar forskning kring socialt arbete. ProQuest innehåller flertalet
databaser inom området och vi valde ut de ovanstående tre eftersom vi ansåg att de bäst
motsvarade vår ambition kring material. Vi skapade olika sökblock utifrån våra
frågeställningar som vi sedan kombinerade i olika former för att få fram relevant forskning
för ämnet. Enskilda sökningar utifrån de respektive blocken gav ett stort antal träffar och vi
kunde därigenom utläsa vidare sökord som vi inte kände till vid start. Dessa sökord använde
vi oss sedan av för att skapa övriga block till vår litteratursökning. Kombinationen av
sökblocken gav därefter ett bra resultat och vi fann några relevanta artiklar som kom till
användning i vår studie. Vi sökte efter artiklar som var vetenskapligt granskade och som
innehöll sökorden i artikelns abstract. Sökningarna begränsades inte till geografiskt område
eftersom effekter och konsekvenser av våld kan anses vara detsamma världen över. Vi
redovisar några av sökningarna vi genomförde i ProQuest (Bilaga 1).

Vi gick systematiskt igenom de 132 artiklar som samsökningen av blocken gav och valde
efter att ha läst abstracten för varje artikel ut några relevanta. Vi har också använt oss av
LIBRIS som är en sökfunktion kring litteratur. Dessutom har vi använt oss av bibliotekets
egen sökfunktion PRIMO för att hitta forskning av specifika författare vi fått kännedom om
under litteratursökningens gång. Genom det material vi hittade i databaserna och
sökfunktionerna kunde vi sedan finna vidare material till studien via citeringar och referenser.

5.6 Etiska överväganden
Vi har under arbetet med vår studie tagit hänsyn till vedertagna etiska forskningsprinciper
inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Vetenskapsrådet (2017) listar fyra
begrepp som är viktiga i den pågående etiska forskningsdebatten. Orden sekretess,
tystnadsplikt, avidentifiering och konfidentialitet är viktiga att beakta i forskningsprocesser
inom detta område.

Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innehåller ett särskilt
kapitel som behandlar socialtjänstens tystnadsplikt till skydd för den enskilde
(Vetenskapsrådet, 2017; SFS 2009:400). För att kunna genomföra vår studie har vi använt oss
av avidentifierade handlingar. Vi var noggranna med att verksamheten skulle avidentifiera
materialet för att skydda den enskilde, men också för att skydda oss själva mot sekretessbrott.
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Vi tänker att en fördel med diskursanalys är att metoden inte innefattar någon direktkontakt
med människor inom studien. Vi bedömer att inget informerat samtycke behövs eftersom vi
studerar texter i avidentifierade barnavårdsutredningar. Däremot innehåller texterna privata
angelägenheter som kan medföra att utredningarna är etiskt känsliga. Vi har erhållit tillstånd
från verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen att ta del av utredningsmaterialet och
vi har skrivit på sekretessavtal gällande dessa. Materialet har under studiens gång förvarats
säkert där ingen annan än författarna av studien har haft tillgång till dem.

Syftet med att utföra denna studie är att studera socialsekreterarnas arbete med utredningar
som inletts på grund av oro för att barn upplevt våld. Forskning inom området visar att
våldsframställningen i utredningarna kan svikta och vara inkonsekvent. Vi vet genom
forskning att framställning av våld som mindre laddade företeelser också kan påverka
utgången av utredningen och kanske också insatserna som erbjuds familjerna som är föremål
för utredningarna. Vi tänker att vi genom att studera hur arbetet utförs och framskrivs också
kan ge förslag på förbättringsområden inom ämnet. Studien kan därmed ge nyttoeffekter i
form av förslag på utveckling av arbetet med dessa utredningar.

Vi har dock full respekt för att socialarbetare som arbetar med barnavårdsutredningar gör sitt
allra bästa under de förutsättningar som råder. De befinner sig i organisationer som är strikt
lagstyrda och har därför också begränsat handlingsutrymme. Ofta är socialarbetare hårt
tidspressade och överbelastade arbetsmässigt, vilket kan påverka deras möjligheter att utföra
arbetet med den precision de önskar. Avsikten är inte att kritisera de socialarbetare som
skrivit utredningarna. Vår avsikt är att synliggöra och kritiskt belysa de tillvägagångssätt som
har använts i skapandet av utredningarna. Ett synliggörande av tillvägagångssätt som kan
medföra risker kan leda till att skapa förändring. Vårt mål är att visa på alternativa arbetssätt
för att på sikt kunna göra gott för barnen som upplever våld i nära relationer.

5.7 Validitet och reliabilitet
Malterud (2001) redogör för begreppen validitet och reliabilitet för studier av kvalitativ
karaktär. Hon beskriver två typer av validitet, intern och extern validitet, vilket avser studiens
trovärdighet.

Intern validitet handlar om forskarens beskrivning av sin förförståelse, om hur man gått
tillväga för att samla in data samt hur man beskrivit urvals- och analysprocessen (Malterud,
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2001). Vi har i vår studie varit noga med att redogöra för dessa begrepp för att höja studiens
interna validitet. K. Yin (2013) skriver om att vara metodisk och att en del av det innebär att
undvika en oförklarad snedvridning eller avsiktlig förvrängning i forskningen. Vi har i
studien utförligt redovisat vår förförståelse inom området för att visa på en medvetenhet om
vad som kan tänkas påverka resultatet. En redovisning av vår förförståelse är viktig då vi
inom vår studie som är av kvalitativ karaktär gör tolkningar. K. Yin (2013) skriver att det är
viktigt att redovisa samspelet mellan sin förförståelse och de forskningsobjekt man möter på
fältet.

Extern validitet handlar enligt Malterud (2001) om huruvida studien kan appliceras i andra
sammanhang. Den externa validiteten kopplar vi till vår framställning av studien där vi tänker
att den skulle kunna appliceras vid andra socialtjänster för att utvinna liknande information.
De resultat som studien ger tänker vi också kan användas i andra sammanhang där makt och
framställning av vissa begrepp och diskurser är en viktig del av verksamheten.

Malterud (2001) beskriver reliabilitet som ett mått för studiens pålitlighet, vilket innebär att
det är viktigt att redovisa sin medvetenhet kring hur forskaren själv kan ha påverkat studien.
Malterud (2001) menar att tidigare personliga och professionella erfarenheter ska framgå i
studien. K. Yin (2013) beskriver också principer för att bedriva tillförlitlig forskning. Han
skriver att det är av stor vikt att dokumentera forskningsmetoden tydligt så att andra personer
både kan få en förståelse och en grund för att bedöma studien. Kvalitativ forskning ska
bedrivas på ett systematiskt sätt. En del i detta är att följa en ordnad mängd
forskningsprocedurer. Vi har i denna studie strävat efter att beskriva vårt angreppssätt och
tillvägagångssätt så noggrant och transparent som möjligt. Vi har under rubriken metod
utförligt redovisat alla steg i processen som lett oss fram till det slutliga resultatet. Genom att
strukturera upp arbetet och utföra alla delar i dialog med varandra har vi minimerat risken för
att någon del ska ha genomförts mindre noggrant.

5.8 Förförståelse
Författarens förförståelse är mycket viktig att ta hänsyn till vid tolkning av studieresultat och
framställning. Förförståelsen kan både vara av negativ och positiv karaktär. Den negativa
sidan kan innebära att vår förförståelse påverkat val av studie, metod och analys vilket kan
styra studien i riktning mot våra intressen. Den positiva sidan kan innebära att området
faktiskt genom våra intressen blir beforskat (Malterud, 2001).
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Vid sidan av studierna arbetar vi båda inom socialtjänsten och är medvetna om att vårt val av
ämne påverkats av de erfarenheter vi insamlat utifrån arbetet som socialsekreterare. Våra
föreställningar om normalitet och avvikelse är också präglade av arbetsplatsens normer och
sätt att prata om diskurser som berörs genom verksamheten. Vi är också medvetna om att vi
påverkas av normer som återfinns i samhället som reglerar etik och moral, normalitet och
avvikelse och att detta påverkar både val av och åsikter inom ämnet. Det är i anslutning till
detta viktigt att nämna att ingen av oss upplevt våld under barndomen. Detta tillsammans
med vårt arbete kan göra att vi har förutfattade meningar om vad våldet innebär för barn
vilket kan styra de frågor vi analyserar texterna efter i lässchemat. Att vi är kvinnor kan styra
vårt engagemang för barnen i fråga samt det faktum att vi är socionomstudenter kan styra vårt
intresse för att problematisera våld som samhällsfenomen. Vi är medvetna om att vår samtid
och vårt samhälle styr hur vi ser på våld. På andra platser i världen kanske våld inom familjen
ses som en kontrollfunktion som reglerar familjen på ett effektivt sätt medan vi har en annan,
mycket kritisk syn på våld som fenomen.

Utifrån att diskursanalys går ut på att undersöka vilka sociala konsekvenser som diskursiva
framställningar får, medför det vissa svårigheter vid undersökning av diskurser vi själva är
nära. Det blir därför viktigt att se till att våra egna åsikter och värderingar inte påverkar
analysen. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att diskurser som står nära
forskaren brukar vara särskilt svåra att se som just diskurser. Det som i själva verket är socialt
konstruerade diskurser riskerar att ses som självklarheter. Vi bör därför ställa oss främmande
inför diskurserna så de kan avslöjas. Därefter kan vi analysera hur det som sagts eller skrivits
skapar konstruktioner av verkligheten.

Det är också viktigt att vara medveten om att vårt arbete är en diskursiv konstruktion som i
sig inte innebär en egen sanning, utan tvärtom strider tillsammans med andra om etablering
inom fältet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi är medvetna om att vår uppsats också är
en del av den diskursiva praktiken och att vår framställning och våra beskrivningar av våld
som samhällsproblem påverkar diskurserna inom området. Winther Jørgensen och Phillips
(2000) skriver om vikten av reflexivitet kring maktrelationen mellan forskare och
studieobjekt. Reflexivitet i det här fallet kan innebära att vi lägger in egna tolkningar när vi
studerar utredningarna. Socialsekreterarna har inte möjlighet att bemöta vår tolkning, vilket i
praktiken kan innebära en maktobalans där vi tolkar utredningarna på ett sätt som
socialsekreterarna kanske inte avsåg med texten. Vi som genomför studien måste beakta att vi
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aldrig bara kan studera fenomen som de egentligen är, vår kunskapsproduktion och andra
diskurser är alltid närvarande och produktiva. Samtidigt som vi avbildar verkligheten så
skapar vi den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

Vi vill också poängtera att vi i detta stycke endast redovisat den förförståelse vi är medvetna
om. Det kan därför finnas andra faktorer som påverkat oss i utformningen av studien, som vi
inte känner till.

5.9 Arbetsfördelning
Vi startade arbetet med att flitigt diskutera vårt valda ämne och tillsammans formulera syfte
och frågeställningar för studien. Vi har tillsammans satt oss in i studiens olika avsnitt genom
inhämtning av teoretiskt material. Inläsning av vårt empiriska material har skett på varsitt
håll. I analysprocessen har vi sedan åter arbetat tillsammans och diskuterat materialet utifrån
våra frågeställningar. Författandet av texten har sedan genomförts av oss båda. Vi har
alternerat skrivande och korrekturläsning och på så sätt tillsammans formulerat texten i
uppsatsen. Vi har under arbetets gång kunnat stötta och förklara för varandra vid tillfällen då
vi känt oss osäkra på både information och upplägg av arbete.

6. Resultat
Nedan presenteras vårt resultat av informationen vi utvunnit efter lässchemat (Tabell 1), som
utformats för att svara an på studiens huvudsakliga frågeställningar. Faircloughs tre
dimensioner tillika lässchemats olika områden, text, diskursiv praktik samt social praktik,
ligger till grund för hur vi utformat resultatdelens struktur. Underrubrikerna bygger på teman
vi identifierat i vårt material. Resultatavsnittet exemplifieras med citat ur
barnavårdsutredningarna. I citaten används B för det aktuella barnet. S för eventuella syskon,
M för den våldsutsatta mamman och P för den våldsutövande pappan.

6.1 Text
6.1.1 Varierande uttryckssätt beroende på vem som definierar våld
Våld tar många uttryck i barnavårdsutredningarna och vi har identifierat skillnader i
uttryckssätt beroende på om det är socialsekreterare eller klient som definierar begreppet.
Våld uttrycks av socialsekreterare med vissa ord när de själva beskriver våld, med andra ord
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när de återberättar klientens uttryck och med ytterligare ord när andra instanser citeras. Nedan
presenteras de sammantagna uttryck för våld som återgetts i utredningarna.

Våld, fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, bevittna våld, misshandel, fysisk misshandel,
verbal misshandel, kontrollera, förtryck, kvinnofridsvåld, sexuella övergrepp, sexuellt
ofredande, våldtäkt, hot om att stycka henne, dödshota, ilskeutbrott, kränkningar, tvingas
lämna bostaden, våldsam, urartat bråk, hot, skrämmande beteende, vredesutbrott, trakassera,
försökte döda henne, slagit henne allvarligt, grov kvinnofridskränkning, strypgrepp,
övergrepp, begå brott, bankat hennes huvud, kasta in hennes huvud mot väggen, pappas våld
mot mamma, handlingar som är att likställa med våldtäkt, olaga frihetsberövande, bundit
fast, aggressiv, våldssituationer, hotfulla sms, kalla henne nedlåtande saker, spottat,
våldsproblematik, spräcka, utbrott, tvång om att skriva över vårdnaden, slå sin fru,
föräldrarnas konflikt, svåra konflikter, relationskonflikter, djup konflikt, föräldrarnas
aggressioner, turbulenta relationer, snedtändning, skriker fula ord, kasta möbler, våldsamma
händelser, hota att skicka nakenbilder, kallat henne könsord, kallat henne fula ord, häftigt
humör, skada, dåligt humör, bristande omsorg, rädsla för våld, prata illa om, förföljelse, dra
igång, regelrätta slagsmål, fruktansvärt aggressiv, trakasserier, ge sig på, kasta sten, himla
humör, osämja, hoppa på, osams, slagsmål, aggressionsproblem, bråka, dra i håret, sparka,
släpa, arg, skrika, slå, kasta, slänga, blåmärken, konflikter, knuffa, bryta, ruska, ta tag om,
putta, tjafs.

Barnen själva uttrycker sig på ett särskilt sätt om det våld de upplever i nära relationer. Vi har
identifierat att barn ofta använder begrepp som tjafs, bråk, osams, skrik, slå och uttryck som
säger inte snälla saker till varandra. De uttrycker sällan eller aldrig våld som begrepp.
Citatet nedan visar hur ett barn uttrycker våldssituationen med att det var bråkigt. Av det vi
kunde utläsa i utredningen visade denna situation på fysiskt våld, vilket alltså inte uttrycktes
av barnet.
“B tog mycket ansvar. B satt och höll för öronen på S som grät när det var bråkigt.”
Andra instanser som citeras, såsom Polisen och Migrationsverket, använder ofta ordet
misshandel för att beskriva våldet som förekommer. I utredningarnas avsnitt som handlar om
klienternas beskrivning av situationen använder socialsekreterarna ofta de begrepp för våld
som återgetts av klienterna själva. I utredningarnas analys använder socialsekreterarna både
etablerade begrepp för olika former av våld, såsom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, likväl
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som de benämner våldet som relationskonflikter och motsvarande ord. Mer om detta följer
under avsnitt 6.1.3 där vi redogör för reducering av våld samt under avsnitt 7 där vi
analyserar resultatet.

6.1.2 Flera våldstyper i utredningarna
Vi har i utredningarna identifierat olika våldstyper. Vi har utgått från Isdals (2001) och
Mattssons (2017) definitioner av våldstyper som vi presenterade under rubrik 2.2.3. De
vanligaste våldstyperna i utredningarna var fysiskt och psykiskt våld. Dessa begrepp för våld
var också de som oftast benämndes med de etablerade orden för respektive våldstyp. Vi
kunde även finna latent, sexuellt och materiellt våld, vilka vi ofta själva identifierade utifrån
socialsekreterarnas beskrivningar av situationer där detta våld förekom. De benämndes inte
alltid i utredningarna som respektive våldstyp. Vi kunde inte hitta exempel på ekonomiskt
våld i vår granskning av materialet. Nedan följer ett exempel där utredaren använt
våldstyperna som uttryck för våld.
“M har blivit utsatt för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under många år när hon levt med Bs
pappa.”

I andra utredningar identifierade vi själva vilken våldstyp som avsågs med
socialsekreterarens beskrivning. Följande citat är ett exempel där vi identifierat våldstyperna
materiellt och fysiskt våld.
“B såg inte våldet, då det skedde när B inte var hemma. P ville gärna att B inte skulle vara
hemma. B misstänkte ändå saker, eftersom saker i hemmet gått sönder på konstiga sätt och M
hade blåmärken.”

Citatet exemplifierar också på ett bra sätt upplevelsen av våld genom våldets konsekvenser.
Barnen kan uppleva våldet utan att se det med egna ögon.

6.1.3 Beskrivningar av våld tenderar att reduceras
Det har framkommit av utredningarna att våldet ibland reduceras till mindre laddade ord
såsom föräldrarnas osämja, konflikter eller föräldrakonflikter. Nedan följer ett exempel på en
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sådan reducering där det i utredningen framkommit att mamman blivit utsatt för fysiskt våld
av pappan ett flertal gånger och tvingats lämna hemmet och barnen på grund av våldet.
“Föräldrarna har haft en konfliktfylld relation, vilket innehållet i utredningen vittnar om.”

Ett annat exempel som presenteras i citatet nedan, beskriver slagsmål som ett resultat av en
konflikt, vilket i detta fall är att reducera våldet till en konsekvens av en ömsesidig
interaktion.
“Konflikterna mellan M, P och Ps nya partner har resulterat i regelrätta slagsmål,
polisanmälningar etc.”

I någon utredning har våldssituationer inte bara reducerats utan också likställts med
konflikter. Följande citat pekar på detta.
“Beslut tas att inleda utredning för att utreda barnens behov av stöd och hjälp och
föräldrarnas förmåga att skydda sina barn i de konflikter/våldssituationer som uppstår
mellan föräldrarna /.../.”

I några utredningar finns ingen beskrivning av vad våldet innebär, vilket är en reducering i
sig. I flera utredningar ser vi däremot att beskrivningen av våld bibehålls konsekvent under
hela utredningen. Vissa utredningar har belyst våldet även i analysdelen, som är det avsnitt i
utredningen där socialsekreteraren sammanför och tolkar inhämtade uppgifter som utmynnar
i en bedömning. Där har det i vissa fall konstaterats, inte bara att det förekommer våld, utan
även vem som är våldsutövare respektive våldsutsatt. Följande citat visar på detta.
“Mamma M har hittills uppvisat ambivalens i relationen till pappa P, som så många
våldsutsatta, men uppger att hon nu kommit till insikt om att våldet/hoten inte kommer
upphöra. /.../ Pappa P uppvisar i samtal en tydlig brist på insikt i sitt våldsutövande.”

6.2 Diskursiv praktik
6.2.1 Juridik
En av de diskursiva praktiker vi identifierade i barnavårdsutredningarna var hur våld beskrivs
kopplat till lagstiftning. I samband med polisiära åtgärder och ord som kontaktförbud,
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anmälningar, domar, fotboja, häktning, anhålla, polis och fängelse används ordet misshandel
för att beskriva våld. Ordet misshandel kopplas alltså till våld som fenomen när det pratas om
ett brott av något slag och det finns flera exempel på detta i utredningarna, vilket följande två
citat visar på.
“Inkommer anmälan från polisen utifrån att M polisanmält P för misshandel och sexuellt
ofredande av barnen.”
“Hon tänkte först dra tillbaka anmälan, men när han hotade hennes familj bestämde hon sig
för att anmäla. När P släpptes från anstalt, fanns ett kontaktförbud till henne, men det
överträddes och M inledde igen en relation med mannen. M berättar att han var labil ända
från början och misshandeln fortsatte, både fysiskt och psykiskt.”

6.2.2 Barnets bästa
En annan diskursiv praktik som fanns att finna i utredningarna var hur man valde att uttrycka
sig kring begreppet barnets bästa. Enligt lag ska barnets vilja beaktas i alla beslut som rör
dem med hänsyn till barnets ålder och mognad. I barnavårdsutredningarna är barnens
utrymme att komma till tals varierande. I de allra flesta av våra analyserade utredningar
ligger fokus på föräldrarnas beskrivningar av situationen och inte på barnens. Det kan i vissa
fall redovisas att barnets minimerade utrymme beror på barnets ringa ålder och sårbarhet.
Därmed kan det enligt lag vara befogat att lyfta barnets röst i mindre utsträckning. I de nyare
utredningarna har begreppet barnets bästa fått en egen rubrik där socialsekreterarna redogör
kort för hur principen har tagits i beaktande under utredningens gång, vilket gör att begreppet
får mer utrymme i dessa utredningar. Följande citat visar ett exempel där begreppet barnets
bästa lyfts under egen rubrik.
“Utredaren har träffat B flera gånger för att höra Bs önskemål kring placering. B önskar
själv vara placerad i familjehem. B är /.../ mogen i sina resonemang. B ska ändå inte belastas
med ansvaret att besluta om sitt boende, utan beslutet kommer från att utredningen visar på
det stora behovet av familjehem. Bs önskemål är viktiga att utreda för att placeringen och Bs
mående ska bli så bra som möjligt. Utredaren bedömer att placering i familjehem är för
barnets bästa, för att trygga Bs hälsa och säkerhet och för att B ska kunna utvecklas
positivt.”
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I citatet ovan har utredaren tydligt redogjort för vad som anses vara barnets bästa under
rubriken för just barnets bästa. I vissa fall går barnets bästa istället att utläsa indirekt genom
det stora utrymme barnet har fått till att uttrycka sig kring sin situation, sina behov och sina
önskemål. I en del fall saknas redogörelse för begreppet barnets bästa helt i utredningarna.
Värt att notera är att i några utredningar har barnets bästa både lyfts som begrepp i texten,
avspeglats genomgående i utredningens innehåll samt getts en egen rubrik i analysen.

6.2.3 Individualpsykologiska förklaringar till våld
Ytterligare en diskursiv praktik vi identifierat är individualpsykologiska förklaringar till våld.
I många utredningar förekommer missbruk i samband med våld, där missbruket beskrivs som
en individuell förklaring till våldet. Nedan följer exempel på barn som beskriver pappas våld
kopplat till missbruk.
“B uppger att pappa slåss när han dricker /.../.”
“P är som argast när han är onykter.”

En beskrivning av våld som något som sker i samband med intag av alkohol är inte ovanligt i
utredningarna. I utredningar där våld förekommer i kombination med missbruk kan vi också
se att förövaren förnekar sitt våldsutövande. Se exempel nedan.
“M säger att P började bli våldsam de sista månaderna innan separationen. /.../ P blev
våldsam när de druckit på helgerna. En gång knuffade han henne så hon bröt tummen, vilket
de äldre barnen bevittnade. /.../ P blir häktad och dömd för misshandel. /.../ P säger att det
inte förekommit våld mellan honom och M. Det var för mycket alkohol inblandat och han
minns inte riktigt vad som hände men han tror att han blev friad.”

Genomgående för utredningarna där vi kunnat identifiera individualpsykologiska förklaringar
till våld är att våldsutövaren antingen förnekar sitt våldsutövande eller inte vill kännas vid
det. I våldsutövarnas berättelser går att utläsa att våldet är något de inte rår för, som står
utanför deras kontroll eller bortförklaras. Våldet blir en konsekvens av
individualpsykologiska faktorer.
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6.2.4 Strukturella förklaringar till våld
Vi har också identifierat strukturella förklaringar till våld. I utredningar där det framgår att
våldsutövaren har en annan etnisk bakgrund än svensk, framställs våldet som ett strukturellt
fenomen som våldsutövaren anser sig ha rätt att utöva och öppet står för i sociala
sammanhang. Följande två citat uppvisar detta.
“Pappa P har sagt till mamma M att han ‘har rätt att slå henne’.”
“En vacker dag ska hon fara illa.”

Citaten ger exempel på den patriarkala strukturen där makt och kontroll är ett stort inslag. I
utredningarna framkommer att det uteslutande är män som utgör den våldsutövande parten,
vilket visar på den patriarkala maktstrukturen i samhället och som återspeglas i
utredningarna. Den patriarkala strukturen utgår från ett könsmaktsperspektiv och återfinns
oavsett vilken diskursiv praktik som dominerar. Vare sig det är individualpsykologiska eller
strukturella förklaringar till våld är den patriarkala maktstrukturen närvarande. Indirekt
beskrivs kvinnor och barn som offer för könsmaktstrukturen som de är underställda. Det finns
också andra förklaringar till våld som närvarar även om vi inte genom texten kunnat se
konkreta mönster för dessa. Utifrån informationen i kunskapsläget i avsnitt 3.3 tolkar vi det
som att förklaringar till våld aldrig är ensidiga utan snarare består av en komplex relation
mellan olika faktorer så som till exempel klassförtryck, diskriminering och rasism.

6.3 Social praktik
6.3.1 Generella och specifika konsekvenser för barnen
De flesta utredningar redovisar vissa konsekvenser av våldet. En del utredningar lyfter både
generella och specifika konsekvenser för barnen medan andra lyfter antingen eller. I några
utredningar finns inga konsekvenser av våldet för barnen att finna någonstans.

De generella konsekvenserna av våld är sådant utredaren redogjort för att barnet riskerar
drabbas av i framtiden. Följande generella konsekvenser identifierades i utredningarna.

Risk för att utvecklingen skadas, fysiska skador, allvarlig kort- eller långvarig psykisk ohälsa,
negativ självbild, oro, rädsla, sömnsvårigheter, utveckla otrygg eller desorienterad
anknytning, självskadebeteende, missbruk, sexuellt avvikande beteende, utsätta andra barn
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för sånt de själva har upplevt, otrygg anknytning som påverkar barnet i framtida relationer,
problem med tillit, isolering, bristande föräldraförmåga, bostadsproblem, skulder,
sjukskrivning, dåligt psykiskt mående, dålig närvaro i skolan, minskade skolresultat,
svårigheter att tygla humöret, tystlåtenhet, fysiska symptom som ont i magen.

De specifika konsekvenserna av våld är sådana utredaren redan identifierat hos barnet. Dessa
konsekvenser fanns att finna i utredningarna.

Slutat att prata under ett års tid, dåligt mående, rädd, otrygg, risk för att utvecklingen
skadas, ängslig, ledsen, sömnsvårigheter, ont i magen, svårt att äta, svårt att andas, knip i
bröstet, medberoendeproblematik, desorienterad anknytning, psykosociala reaktioner,
huvudvärk, att barnet skulle skydda våldsutövaren och att detta skulle få barnet att må dåligt,
svårt att koncentrera sig i skolan, på sikt utveckla psykisk ohälsa.

6.3.2 Föreslagna insatser
Utredningarna visar en bredd vad gäller föreslagna insatser från socialnämnden. Sex av de 16
utredningarna avslutas med bedömningen att ingen insats är nödvändig. Tre utredningar har
avslutats utan åtgärd då samtycke från vårdnadshavarna inte kunnat erhållas och grunder för
åtgärder enligt tvångslagstiftning saknats. Resterande sju utredningar utmynnande i en eller
flera insatser.

Insatser som föreslagits är föräldrastöd, familjebehandling, umgängesstöd, stödboende,
behandlingshem för missbruk, familjehem, Trappan och Fjärilen. Den sistnämnda är en
samtalsgrupp för barn som levt med en förälder med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Tre
av de 16 utredningarna har resulterat i insatsen Trappan som är en samtalsbehandling för
barn som upplevt våld. Trappan är den enda insatsen som erbjudits som åtgärd specifikt
inriktad på att bearbeta våld. Ingen insats har erbjudits våldsutövaren för att få våldet att
upphöra. Inte heller har de våldsutsatta kvinnorna erbjudits adekvat behandling för sina
upplevelser.
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7. Resultatanalys
Nedan presenteras vår analys utifrån Faircloughs modell för kritisk diskursanalys och våra
valda teoretiska perspektiv. Vi har valt att presentera analysen utifrån studiens
frågeställningar.

7.1 Hur uttrycks fenomenet våld i de aktuella utredningarna?
I de granskade utredningarna har vi identifierat socialsekreterarnas olika beskrivningar av
våld utifrån vem som haft tolkningsföreträde inom specifikt område. Det finns skillnader i
uttryckssätt beroende på vem som definierat våldet, även om socialsekreteraren är den som
återberättat om situationen. Utifrån Berger och Luckmanns resonemang om hur social
verklighet skapas kan vi förstå att klienter och socialsekreterare har olika tolkningsramar för
hur den förekommande problematiken kan uttryckas och förstås. Eftersom våra
tolkningsramar skapas och återskapas i interaktion med andra är det viktigt att
socialsekreterarna belyser den förekommande problematiken för våld och kontinuerligt står
för detta i utredningarna (Berger & Luckmann, 2011). Om vi tolkar resultatet utifrån
Foucaults tankar om att kunskap är makt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Nilsson,
2008), kan vi förstå att socialsekreterarnas sätt att uttrycka sig kring våld beror på utbildning
och kunskap som kan saknas i andra sammanhang.

Klienternas uttryck för våld återspeglas i socialsekreterarnas beskrivningar.
Socialsekreterarna reproducerar därmed de diskursiva praktikerna vilket Fairclough belyser
är en del av hans kritiska diskursanalys. Förutom att producera diskurser så är reproduktionen
av redan existerande diskurser en del av innehållet i Faircloughs tredimensionella modell
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Utifrån Berger och Luckmanns synsätt om skapandet
av vår sociala verklighet kan vi förstå att diskurser styr det sätt socialsekreterarna och
klienterna tolkar sin omgivning. Diskurser är styrande för hur vi pratar om och benämner
våld. Diskurser ger ord, uttryck och begrepp för hur vi förstår och benämner fenomen i vår
omgivning (Mattsson, 2017). Utifrån Berger och Luckmanns resonemang tänker vi att
klienternas sätt att uttrycka sig kring fenomenet våld påverkas av deras sociala verklighet och
de tolkningsramar klienterna har att tillgå. Dessa skiljer sig från den diskurs som
socialsekreterarna för utifrån deras organisatoriska sammanhang och utbildningar.
Tolkningsramarna som enligt Berger och Luckmann (2011) är en social konstruktion och som
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kan förändras i interaktion med andra, gör att socialsekreterarna kan påverka klienterna
genom sina texter på samma sätt som klienternas uttryck för våld återspeglas i utredningarna.

I interaktionen mellan klient och socialarbetare kan vi därför se att det är viktigt att
socialsekreteraren inte reproducerar den reducering som klienternas ord kan innebära.
Klienternas ord kan vi ändå se som betydande eftersom deras uttryck också ger mening
genom sin beskrivande och målande karaktär. I resultatet såg vi att barn ofta använder uttryck
som tjafs, bråk, skrik, slå och osams. Ord som dessa kan därför behövas för att kunna
beskriva och förstå det våld som förekommer. Utifrån Berger och Luckmanns resonemang
kan vi förstå att socialsekreterare behöver använda sina tolkningsramar för att bedöma
våldstyper utifrån sådana beskrivningar. Diskurser är makt och socialsekreterare har utifrån
sin position makt att definiera våldet (Nilsson, 2008; Winther Jørgensen & Phillips, 2000;
Foucault, 2002).

Vi har identifierat att reducering av våld förekommit i ett flertal utredningar i studien. Ord
som konflikter, föräldrakonflikter och föräldrars osämja har använts för att uttrycka en
våldsam situation där det faktiskt förekommit fysiskt eller psykiskt våld. Denna typ av
reducering är något som också återfinns i tidigare forskning och granskning (Mattsson 2017;
Socialinspektionen Stockholm stad, 2017). Ämnet är dock, som Mattsson (2017) skriver,
ännu relativt outforskat och förutom Mattssons egen forskning har vi endast hittat en rapport
som redovisar en lokal granskning. Även om våra resultat går i linje med tidigare forskning
tänker vi att det är viktigt att tydliggöra att kunskapsläget inom området tycks vara begränsat.

7.2 Vilka teoretiska och normativa perspektiv kan förklara hur våld framställs i
utredningarna?
Vi kan se att socialsekreterarna är påverkade av diskurser som förs i samhället och på
arbetsplatsen. De texter som socialsekreterarna skapar både formas av och reproducerar
diskurser. Socialsekreterarna är formade av olika normer, regler och teorier som påverkar
dem i sitt arbete (Berger & Luckmann, 2011; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

Utifrån Foucaults tankar om att makten varken ligger i institutioner eller staten (Nilsson,
2008) kan vi tolka det som att makten egentligen är överordnad lagen. Makt är något som styr
hur lagen tolkas och verkar. I studien framkommer att lagstiftning är en av de diskursiva
praktiker som påverkar socialsekreterarnas beskrivning och framställning av våld. Utifrån
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Berger och Luckmanns resonemang om social verklighet förhåller sig socialsekreterarna till
den ordning som finns inom en viss organisation (Mattsson, 2017). Vi tänker att
socialsekreterarna förutom lagstiftning även är styrda av andra faktorer. Exempel på det kan
vara krav på ökad effektivisering som kan påverka vilka instrument, verktyg och metoder
som används (se Johansson et al., 2015). Lagstiftning i kombination med metoder och
arbetssätt som används och efterföljs på arbetsplatsen kan ses som normativa regelsystem
som styr socialsekreterarnas arbete och kan tänkas påverka hur våld framställs i
utredningarna. Genom att socialsekreterarna befinner sig i en organisation i ständig politisk
förändring påverkas rådande diskurser genom aktuella riktlinjer och lagrum. Förutom
lagstiftning blir det tydligt att andra maktstrukturer verkar i samhället och styr
socialsekreterarnas arbete i hög grad. Strukturella maktförhållanden påverkar hur
socialsekreterare framställer våld i utredningarna, vilket blir tydligt genom
könsmaktstrukturens påverkan för fenomenet våld i nära relationer. De patriarkala
strukturerna går att sammankoppla till Foucaults teorier om att makt är något som verkar, och
inte styrs av enskilda institutioner eller personer (Nilsson, 2008).

En strukturell teori som förklarar mäns våld mot kvinnor i utredningarna är just den
patriarkala strukturen som i sin tur är en del inom feministisk teori. Våldet blir enligt den
feministiska teorin ett uttryck för mäns överordning och kvinnors underordning i samhället
(Mattsson, 2017), vilket utifrån diskursteorin kan förstås som att de diskursiva praktikerna
producerar och reproducerar ojämlika maktförhållanden i samhället (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000). Studien visar att alla utredningar handlar om mäns våld mot kvinnor, vilket
går i linje med tidigare forskning som visar att mäns våld mot kvinnor är det vanligaste våld i
nära relationer (NCK, u.å; Mattsson, 2017). Tidigare forskning visar att det är svårt att se de
våldsutsattas behov om våldet inte förstås som ett maktuttryck i ett strukturellt perspektiv.
Risken finns då att den våldsutövande mannens perspektiv blir det dominerande och att
våldet därmed osynliggörs, omtolkas och neutraliseras (Mattsson, 2017). Socialsekreterarnas
texter är påverkade av det sätt socialsekreterarna förstår sin omgivning på (Winter Jørgensen
& Phillips, 2000; Nilsson, 2008). Utifrån forskningen kan vi lära att om socialsekreterarna
förstår våldet som en del av ett strukturellt problem med en patriarkal överordning i samhället
kan det vara lättare att identifiera våldet för vad det faktiskt är. Hur socialsekreterarna
uttrycker våld i text kan utifrån Berger och Luckmanns (2011) resonemang om diskurs och
tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor tänkas vara påverkat av den patriarkala makt
som konstant verkar i samhället. Könsmaktstrukturen verkar ofta implicit och måste
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synliggöras för att kunna förändras. Könsmaktstrukturen kan som tidigare nämnt, ses som en
förklaring till våld. Som Mattsson (2015) skriver är sociala problem dock mer komplexa än
att bara låta sig förklaras av ett perspektiv.

Problematiken som familjerna i barnavårdsutredningarna upplever bör ses och förstås i
relation till flera maktrelationer och flera dimensioner av sociala problem. Förutom att
reproducera könsmaktsstrukturen genom formulerandet av våldsproblematiken i
barnavårdsutredningarna riskerar socialsekreterarna även att producera och reproducera
föreställningar om klass och etnicitet. Både klass och etnicitet kan som Mattsson (2015)
beskriver också vara dimensioner i förklaringen till individers och familjers sociala utsatthet
och sociala problem. Utifrån de mönster vi har funnit i vår analys av
barnavårdsutredningarna, att socialsekreterarna tenderar att förklara våld på olika sätt
beroende på etnisk bakgrund, riskerar de att reproducera rasism och diskriminering genom
sina texter. Beskrivningarna av våld behöver därför problematiseras för att minska risken att
socialsekreterarna reproducerar kulturalisering av sociala problem i sitt arbete.

Ett annat teoretiskt perspektiv som återfinns som diskursiv praktik och som kan förklara hur
våld framställs i utredningarna är individualpsykologiska teorier. Individualpsykologiska
teorier menar att mäns våld mot kvinnor kan relateras till individuella faktorer, såsom brist på
omsorg, mobbning eller att förövaren själv varit utsatt för våld som barn (Isdal, 2001). Ur
materialet kunde vi utläsa att våld många gånger sågs på som ett resultat av ett missbruk, som
innebar att en individuell förklaring applicerades på problemet. Individualpsykologiska
förklaringar till våld är vad som dominerar i utredningarna. Vi kan utifrån utredningarna inte
se något direkt samband mellan den dominerande diskursiva praktiken och utredningens
utgång. Oavsett om det är en individualpsykologisk förklaring eller en strukturell förklaring
till våld som dominerar kan vi inte identifiera några tydliga skillnader i exempelvis
föreslagna insatser. Det vi däremot kan utläsa är att den patriarkala könsmaktstrukturen
genomsyrar alla utredningar. Det är mäns våld mot kvinnor som är det återkommande
problemet i familjerna som förekommer i utredningarna. Den patriarkala strukturen kan också
tänkas reproduceras genom att inga föreslagna insatser har riktats till våldsutövarna.

Studien har också visat att diskursen om barnets bästa återfinns i utredningarna, men
diskursen gjorde sig även synlig genom sin frånvaro. Berger och Luckmann (2011) menar att
när en socialsekreterare kliver in i en rådande ordning så tenderar de att agera enligt den
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ordningen. Ur detta synsätt kan vi tänka att om begreppet barnets bästa haft svagt genomslag
tidigare, vilket vi sett genom avsaknad av egen rubrik för begreppet i tidigare utredningar,
kan socialsekreterarna tänkas förhålla sig till redan existerande tolkningsramar och därmed
vara en del i att upprätthålla den svaga etableringen av begreppet i den organisation de verkar
inom. Utredningarnas innehåll kan därmed till viss del tänkas vara styrt av dess formalia
vilket i sin tur kan påverka den sociala praktiken. Alternativt kan diskursen om barnets bästa
förstås som att den gäller i vissa sammanhang och i andra inte.

7.3 Hur skulle arbetet med barn som upplevt våld kunna utvecklas utifrån vad som
framkommer i studien?
I studien framkommer både generella och specifika konsekvenser för barn som upplever våld.
Utifrån kunskapsläget som ger en samlad redogörelse för de konsekvenser barn riskerar
drabbas av på kort och lång sikt av att uppleva våld (se Överlien & Hydén, 2007; Currie,
2006; Eriksson, 2012; Forssell, 2016; Mohr et al., 2003), kan sägas att underlaget som
presenteras i utredningarna delvis är tunt. De generella konsekvenserna av att uppleva våld
beskrivs något mer ingående än de specifika. Symptomen barn som upplever våld uppvisar
varierar beroende av barnets livssituation, ålder, utveckling och sårbarhet (Överlien & Hydén,
2007; Mohr et al., 2003). De specifika konsekvenserna bör därför fungera mer
individfokuserat och vara mer bearbetade utifrån det enskilda barnet. Utifrån detta underlag
skulle arbetet med att beskriva det enskilda barnets specifika konsekvenser av våld kunna
utvecklas och framställas tydligare och mer individspecifikt. Detta för att få en förståelse för
allvarlighetsgraden av att barn upplever våld i nära relationer och kunna erbjuda insats
därefter.

I studien framgår att endast ett fåtal barn erbjudits insatser som direkt berörde
våldsutsattheten. Tidigare granskning har visat att när allvarlighetsgraden av våldet inte
framgår i barnavårdsutredningarna och konsekvenserna inte lyfts så tenderar insatserna i
lägre grad vara inriktade på våldet (Socialinspektionen Stockholm stad, 2017). Som nämnt i
tidigare avsnitt i resultatanalysen skulle reducering av våld kunna vara en förklaring till att
insatserna i sådan liten utsträckning berör just våld. Om våldet inte framkommer, kan det vara
svårt att möta problemet med lämpligt riktad insats. Utifrån vår studie och vår analys av
resultatet skulle samma slutsatser som Socialinspektionen kunde påvisa, även kunna dras
utifrån våra resultat. När våldets allvarlighetsgrad och konsekvenserna av våldet inte lyfts
tenderar insatserna i lägre grad att vara våldsinriktade.
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I studien framkommer att inga insatser som föreslagits har riktats mot de våldsutövande
fäderna. Om våldet inte upphör riskerar barnen att återvända till samma våldsamma miljö.
Om endast barnen bearbetat sina upplevelser av våld, men ingen förändring skett i hemmet
tänker vi att risken är hög att barnen åter drabbas av de allvarliga konsekvenser som
upplevelsen av våld innebär. Konsekvenserna kan vara depression och ångest under tiden
våldet pågår samt sociala svårigheter senare i livet för att nämna några (Överlien & Hydén,
2007; Currie, 2006; Eriksson, 2012; Forssell, 2016). Ett utvecklingsområde skulle därför
kunna vara att överväga möjligheter att erbjuda insatser till våldsutövaren för att få våldet att
upphöra. Utifrån beskrivningen av mäns våld mot kvinnor (se bl.a. Mattsson, 2017) kan de
våldsutsatta mödrarna också tänkas behöva insatser för att bearbeta sina upplevelser och på så
sätt stärka sina föräldraförmågor. Insatser riktade till de våldsutövande fäderna och de
våldsutsatta mödrarna skulle båda syfta till att lindra barnens utsatthet.

Ytterligare ett förslag på utveckling av arbetet med utredningar av detta slag skulle kunna
vara att noggrant benämna klienternas ord för våld som rätt våldstyp. Detta innebär utifrån
studiens resultat att socialsekreterarna bör vara uppmärksamma på klienternas uttryck för
våld och att ställa frågan om våld när barnen pratar om exempelvis bråk eller tjafs.
Socialsekreterarna bör ha kännedom om vilka ord för våld olika klientgrupper kan tänkas
använda för att kunna göra en adekvat bedömning som kan generera rätt insatser för
problematiken som förekommer. Socialsekreterarna kan utveckla sitt arbete genom att
bemöta klienternas uttryck både i ord och text med ordval gällande våldstyp. Winter
Jørgensen och Phillips (2000) menar att kommunikation inte bara reproducerar diskursiva
ordningar utan också kan förändra diskursordningar genom att socialsekreterare anammar ett
annat språkbruk. Därmed tänker vi att genom att socialarbetare förändrar det sätt de talar om
och beskriver våld kan förändra diskursen kring fenomenet våld. Socialsekreterarna har makt
att definiera och bör därför nyttja möjligheten att förstärka diskursen om våld så att det i
högre grad gynnar de våldsutsatta. Till exempel kan socialsekreterarna genom sitt språkbruk
göra klienter uppmärksamma på att de faktiskt är utsatta för våld.

Vi har i resultatet identifierat fyra olika diskursiva praktiker som påverkar socialsekreterarnas
texter, men som socialsekreterarna också har möjlighet att förändra genom sina texter. Med
ett kreativt språkbruk kan socialsekreterarna på sikt tänkas förändra diskursen om våld som
förs i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). När socialsekreterare producerar texter
som är präglade av ett visst språkbruk gällande våld tänker vi att de kan reproducera
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diskursen om våld, samtidigt som de har möjlighet att skapa förändringar i den sociala
praktiken genom att göra klienterna uppmärksamma på våld. Vi tänker att det skulle kunna
göra det lättare att ta sig ur våldssituationen om allvaret i den belysts.

Vi har identifierat hur de diskursiva praktikerna som förekommer i texterna påverkar den
sociala praktiken. Exempel på detta kan vi se genom socialarbetarnas sätt att beskriva och
lyfta fram diskurser om bland annat individualpsykologiska teorier eller barnets bästa i
texterna, som i sin tur påverkar vilka insatser som ges till klienterna som förekommer i
utredningarna. På så sätt kan socialsekreterarnas text ha en direkt påverkan på den sociala
praktiken. Hur fenomen uttrycks kan påverka utgången av utredningen och därmed vilka
insatser som föreslås för den enskilde. Dimensionerna text, diskursiv praktik och social
praktik står som Fairclough beskriver i direkt interaktion med varandra (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000), vilket vi tydligt ser på flera ställen i analysen. Vi är alla en del av den
diskursiva praktiken och har alla makt inom våra respektive arenor att genom alternativa
uttryck påverka hur diskursen om våld förs i samhället.

8. Diskussion
Syftet för studien var att undersöka hur våld och konsekvenser av våld synliggjorts i
barnavårdsutredningar som inletts på grund av oro för att barn upplevt våld. Detta för att vi
skulle kunna göra en analys av vilka eventuella konkreta konsekvenser våldsframställningen i
utredningarna kunde leda till för barnen. Studien syftade också till att identifiera eventuella
utvecklingsområden inom socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar som handlade
om våld med en önskan om att kunna förbättra situationen för barnen. Studien vilade på
följande frågeställningar:
● Hur uttrycks fenomenet våld i de aktuella utredningarna?
● Vilka teoretiska och normativa perspektiv kan förklara hur våld framställs i
utredningarna?
● Hur skulle arbetet med barn som upplevt våld kunna utvecklas utifrån vad som
framkommer i studien?

Studien har genomförts utifrån Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys.
Vi har även tillämpat Foucaults teorier om makt samt Berger och Luckmanns resonemang om
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hur social verklighet skapas. Till stöd för studien har vi också inhämtat kunskap från tidigare
forskning.

Utifrån vår första frågeställning har resultatet visat på att det förekommer en stor variation av
uttryck för fenomenet våld i utredningarna. Socialsekreterarna uttryckte en bredd av ord,
alltifrån kunskapslägets definitioner till mer vardagliga uttryck såsom att bråka och slå.
Utifrån vår studie och utifrån tidigare granskning som redovisas i kunskapsläget, kan vi dra
slutsatsen att det är viktigt att fastslå att våld har förekommit och inte reducera våldet till
föräldrakonflikter eller dylikt. Vi tänker ändå att det är viktigt att alla begrepp får ta plats i
utredningarna för att kunna få en målande bild av det våld som förekommit. Att bara
benämna en händelse för våld skulle innebära en reducering i sig då socialsekreteraren inte
skulle kunna beskriva händelsen och därmed heller inte kunna benämna våldstyp. För att
kunna identifiera våld tänker vi att det är viktigt att socialsekreterare är uppmärksamma på
olika uttryck för våld för att inte förbigå förekommande våld. Vi anser att ordet våld behöver
åtföljas av både våldstyp och beskrivning för att kunna förstås fullt ut.

Vår andra frågeställning gav resultat kopplat till de teorier och perspektiv som kan förklara
våld. Resonemang kring diskurserna i utredningarna styrde alla hur fenomenet våld
förklarades. Den diskurs som väckte mest tankar hos oss var diskursen kring strukturella
förklaringar på våld och mer specifikt den patriarkala strukturen. Vi har genom
utredningsmaterialet och tidigare forskning sett hur häpnadsväckande stark kraft den
patriarkala strukturen har trots att vi har uppfattningen att den diskuteras flitigt i samhället. Vi
tänker att strukturen borde reflekteras över i större omfattning. Då den genomsyrar
utredningarna i sådan hög grad kan det ses som ett exempel på vilken makt den har över oss
alla. Vi kan se att patriarkatet bidrar till ett neutraliserande av våld genom att
könsmaktstrukturen i sig blir en kraft där mäns våld mot kvinnor osynliggörs. Ett exempel på
detta är att inga insatser föreslås till mannen för att få våldet att upphöra, istället har vi sett att
kvinnorna och barnen anpassas till den rådande patriarkala strukturen.

Vi anser att denna anpassning till det patriarkala samhället lämnar allt för mycket att önska.
Av de 16 utredningar vi studerade, som alla innehöll starka berättelser om mäns våld mot
kvinnor där barnen ovillkorligen blivit offer för våldet, utmynnade ingen av utredningarna i
insatsförslag för de våldsutövande männen. Det diskuterades inte ens som ett alternativ. Att
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socialsekreterarna i så många som sex utredningar gjorde bedömningen att ingen insats över
huvud taget var nödvändig är anmärkningsvärt utifrån det våldsamma innehållet i
utredningarna. Samtidigt som vi har förståelse för att utredningsarbetet är komplext och att
vår tolkning av utredningarna nödvändigtvis inte stämmer överens med utredarnas bild av
barnens situation. Vi har endast haft utredningarnas text att utgå ifrån för att bilda oss en
uppfattning om barnen som upplevt våld. Vi tänker att intervjuer med dessa socialsekreterare
hade kunnat ge oss en kompletterande bild och därmed kanske en annan, djupare förståelse,
både för våldsframställningen och utredningarnas utgång. Intervjuer hade kunnat tänkas ge
oss en tydligare bild av komplexiteten inom organisationen och de administrativa strukturer
som styr socialsekreterarnas arbete. Socialsekreterarna arbetar under ständiga krav på
effektivisering och anpassning till nya förhållanden både på nationell och regional nivå. Ett
exempel på detta är dokumentationssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC) vars struktur
vårt material till studien utgått från. Kompletterande intervjuer hade möjligen kunnat utveckla
vår förståelse för diskurser som påverkar socialsekreterarnas beskrivningar av våld. Diskurser
som inte framkommer i utredningarnas text.

Vi anser att fenomenet våld och förklaringar till detsamma är mycket komplext och behöver
förstås utifrån flera dimensioner som förklarar makt. Vi har förståelse för att den problematik
som familjerna i utredningarna upplever kan vara mångfacetterad och inte enkelt låter sig
förklaras. Det finns en risk att vi genom vår studie har reducerat våldet till ett uttryck för
könsmaktsstrukturen genom att vi lyft den i stor omfattning. Som komplement till
könsmaktsstrukturen lyfte vi också in diskriminering på grund av etnicitet eftersom vi funnit
några exempel på skillnader gällande etnisk bakgrund. Vi valde därför att problematisera
eventuell diskriminering utifrån etnicitet i resultatanalysen för att minska risken för att
reproducera kulturalisering av våld. Vi vill därmed understryka att de identifierade mönstren i
barnavårdsutredningarna inte är representabla för alla män inom respektive diskursiv praktik
som förklarar våld.

Vi skulle gärna se fortsatt forskning kring barnen i familjerna som förekommer i
utredningarna, för att se om det åter inleds utredning eller om insatserna faktiskt varit
tillräckliga. Det skulle också vara intressant att jämföra resultatet hos dessa familjer som
övervägande fått insatser som inte svarar mot våldet, med familjer där familjemedlemmarna
fått våldsanpassade insatser. Detta för att se om vår tanke att våldsanpassade insatser till hela
familjen får betydelse för barnets hälsa och välmående.
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Att inte lyfta våldets konsekvenser för barnen i utredningarna skulle också kunna vara en
orsak till att insatser riktade mot att bearbeta våldet inte motiveras. Vikten av att redogöra för
tänkbara konsekvenser är ett av utvecklingsområdena som vår tredje frågeställning
genererade. Vi tänker att en avsaknad av konsekvenser i utredningarna kan göra att
förståelsen av våldets allvarlighetsgrad förbises. Vi tänker också att konsekvenserna kan
fungera som en tyngd i framställningen av problemet, vilket kan påverka diskurserna som
förs om våld. Hur vi pratar om våld påverkar hur vi tänker om våld som fenomen samt hur vi
agerar när vi nås av information om barn som upplevt våld. Därför tänker vi att
socialsekreterarnas uttryck för våld kan ha en påverkan på utredningarnas utgång.

Vi anser att både vårt val av fenomenologisk positionering, den kvalitativa ansatsen samt
Faircloughs kritiska diskursanalys har svarat till studiens syfte på ett lämpligt sätt. Utifrån vår
begäran om att ta del av 10–20 utredningar som mötte vissa kriterier kunde vi erhålla 21
utredningar som vi sedan avgränsade till 16. Vi anser att lässchemat var ett bra hjälpmedel för
att utvinna information ur utredningarna som kunde svara på våra frågeställningar. Genom att
inleda granskningen av utredningarna med att identifiera förekommande våld kunde vi få en
bra överblick av innehållet. Det underlättade den senare processen när vi med hjälp av
lässchemats frågor utvann eftersökt information ur utredningarna.

Den största utmaningen vi mötte under genomförandet av studien var att identifiera de
diskursiva praktikerna i utredningarna. Det krävdes att vi lyfte blicken från texterna och
fokuserade på den sammansatta bilden utredningarna förmedlade för att kunna identifiera
diskurserna. En annan utmaning vi stötte på under processens gång var svårigheten att
presentera resultat och formulera resultatanalys på ett tydligt sätt utifrån Faircloughs
tredimensionella modell. Modellens tre dimensioner innebär en komplex beskrivning av
komponenters påverkan av varandra, vilket var svårt att formulera tydligt. Komplexiteten i
Faircloughs metod ser vi både som en styrka och begränsning eftersom det just blir svårt att
formulera tydligt. Komplexitet var även genomgående i tolkningen av Foucault samt Berger
och Luckmann då ingen av dem erbjuder en renodlad teori utan för resonemang som krävt ett
gediget tolkningsarbete av oss, vilket innebär en risk att vår tolkning blivit alltför extensiv.

Vi har under studiens gång reflekterat över hur denna text bidragit till diskursen om våld.
Genom våra benämningar och uttryck finns risken att vi reproducerat föreställningar och
diskurser om våld som skulle kunna förts på ett mer nyanserat sätt. Vi är alla en del av den
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diskursiva praktiken och vi har genom studien själva både påverkats av diskurserna om våld
samtidigt som vi genom vår text påverkat dem.

Vi har utifrån vår studie sett ett behov av fortsatt forskning inom socialtjänstens arbete med
barn som upplever våld i nära relationer. Vi anser att kunskapsläget till viss del är begränsat
och att området är relativt obeforskat. Den forskning vi har hittat kan till viss del sägas vara
ensidig då den endast bygger på ett fåtal forskares resultat. Forskning kring konsekvenser för
barn som upplever våld finns att tillgå likväl som forskning kring mäns våld mot kvinnor.
Däremot är socialtjänstens arbete med att bemöta dessa problem och lindra konsekvenserna
av dem ett område där mer kunskap behövs. Vi hoppas att vår studie kan utgöra ett bidrag till
att diskussioner börjar föras i praktiken om hur våld kan förstås, samt diskussioner om vilka
tänkbara konsekvenser våldsframställning kan få för barnen.
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Bilagor
Bilaga 1

Sökblock

Söksträng

Antal träffar

Våld

ab("domestic violence" OR

102,682

"family violence" OR
violence OR "child abuse")
AND peer(yes)
Socialsekreterare

ab("Social work*") AND

64,706

peer(yes)
Utredning

ab(investigat*) AND

586,400

peer(yes)
Barn

ab(child*) AND peer(yes)

581,856

Samsökning av de

(ab("domestic violence" OR

132

ovanstående blocken

"family violence" OR
violence OR "child abuse")
AND peer(yes)) AND
(ab("Social work*") AND
peer(yes)) AND
(ab(investigat*) AND
peer(yes)) AND (ab(child*)
AND peer(yes))

Bilaga 2

2

