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Sammanfattning
Barns våld mot föräldrar och syskon har inom internationell forskning kategoriserats som två

olika former av våld. Båda företeelserna beskrivs vara svårbegripliga utifrån att

våldsutövaren i dessa fall är barn, då detta utmanar våra normativa föreställningar kring barn

på flera sätt. Medan forskning om våldsutsatta barn och vägledning i hur socialtjänsten ska

arbeta med problemet är relativt omfattande, är situationen gällande våldsutövande barn en

annan. Arbetet med våldsutsatta barn speglar ett tydligt skydds- och omsorgsperspektiv på

barn, då barnets behov av stöd och skydd från vuxenvärlden kommer främst. Detta bygger på

normativa föreställningar kring barn och deras position i samhället, där barn är (görs)

underordnade vuxna. Våldsutövande barn bryter däremot mot de mer eller mindre

förgivettagna och normativa föreställningar kring barn som bland annat särskilt sårbara i och

med deras beroendeställning till vuxna. Då socialtjänstens arbete med barn som utövar våld i

familjen inte forskats kring tidigare har syftet med denna studie varit att undersöka och

utforska hur socialsekreterare förstår och arbetar med barn som utövar våld inom familjen,

med ett särskilt fokus på barns aktörskap. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sju

socialsekreterare med erfarenhet av ärenden som rör våld i familjen. Teoretiska ramverket

utgörs av barndomssociologisk teori, omsorgsperspektiv och rättighetsperspektiv, teori kring

ideala offer och förövare, samt teori kring gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Insamlad

empiri har sedan analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Resultaten visar att

socialsekreterarna huvudsakligen förstår barnen som offer för sitt våldsutövande, där det sker

en ansvarsförskjutning gällande våldet i de fall barn utövar våld. Studien visar vidare att

barnets ålder och mot vem våldet riktas har betydelse för hur våldet förstås. Samtidigt finns

en ambivalens kring hur barns våldsutövande i familjen och barnets ansvar i dessa fall ska

förstås, samt att användandet av begreppet våld varierar i och med att barns våldshandlingar

uppfattas få en annan betydelse än vuxnas.

Nyckelord
Socialtjänsten, våldsutövande barn, aktörskap
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1. Inledning
Barn och deras utsatthet för olika former av våld har kommit att få en allt större

uppmärksamhet i såväl politik, civilsamhälle och media under de senaste 30 åren (Andersson

Bruck & Källström Cater, 2014). Något som dock fått mindre uppmärksamhet är barns eget

våldsutövande, och trots vetskapen om att barn precis som vuxna kan utöva våld är

förståelsen för denna problematik begränsad (Calvete et al., 2015; Cano-Lozano et al., 2021;

Coogan, 2011; Cottrell & Monk, 2004; Gallagher, 2004).

Sett till forskningen om barns utsatthet för våld beskrivs de vara en så kallad “särskilt sårbar

grupp” (se Heimer et al., 2019, s. 110). Det grundar sig främst i barns underordning i relation

till vuxna, där barn i relation till vuxna har tillgång till mindre resurser, är (oftast) fysiskt

mindre och svagare än de vuxna, är mindre kognitivt och emotionellt “utvecklade” och har

inte samma rättigheter i samhället i stort (Heimer et al., 2019, s. 110-120; Simmons et al.,

2019). Barn är därmed mer eller mindre i beroendeställning till vuxenvärlden och särskilt sina

omsorgspersoner (Heimer et al., 2019, s. 110-120). Denna förståelse för barn som

underordnade vuxna och särskilt sårbara i de fall de är utsatta för våld har kopplingar till ett

omsorgsperspektiv, vilket är baserat på normativa föreställningar kring barn och deras

position i samhället. Detta perspektiv betonar vidare ett skyddsperspektiv på barn, vilket är

dominerande inom välfärdsstatliga insatser riktade till barn som far illa (Heimer et al., 2017,

s. 10). Omsorgsperspektivet och skyddsperspektivet går in i varandra, och barn förstås utifrån

dessa mer som passiva objekt i behov av skydd och omsorg från vuxna. Detta synsätt på barn

har dock kommit att kritiseras av barndomssociologin, som istället betonar barns subjekt och

aktörskap. Barn ska enligt barndomssociologin förstås som sociala aktörer med egna

möjligheter till att påverka och förändra sin situation (se Halldén, 2007, s. 26-27; Qvortrup,

2009), och detta synsätt kan kopplas till ett rättighetsperspektiv, vilket erkänner barn som

sociala aktörer med förmågor till att aktivt agera själva (Heimer et al., 2017, s. 46).

Både omsorgsperspektivet och rättighetsperspektivet på barn, och även synsätt inom

barndomssociologin där barns aktörskap framställs som något positivt utan att vidare

problematiseras, antas dock utmanas i de fall där barn själva utövar våld. Att kunskapen kring

hur barns eget våldsutövande ska förstås är bristfällig, samt att det inte finns någon tidigare

forskning kring socialtjänstens arbete med barn som utövar våld i familjen, kan antas leda till

4



svårigheter och utmaningar i socialtjänstens arbete med denna problematik. Det finns därmed

ett behov av att utforska barns utövande av våld vidare, och särskilt utifrån socialtjänstens

perspektiv i och med deras särskilda ansvar för barn som far illa eller riskerar att göra det

enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), samt då de huvudsakligen utgår från

ett skyddsperspektiv i deras arbete med barn. När socialtjänsten får in information som tyder

på misstankar om att barn varit utsatta för våld i nära relation har de skyldighet att inleda

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL utan dröjsmål för att utreda barns behov av stöd och hjälp (6

kap. 1 § SOSFS 2014:4). Någon skyldighet att inleda utredning utan dröjsmål i de fall där

barnen själva utövar våld i nära relation finns däremot inte. Socialsekreterare behöver därmed

utifrån sitt handlingsutrymme inom ramen för tillhörande myndighet göra en egen bedömning

kring huruvida utredning ska inledas eller inte.

Utifrån den tydliga kunskapslucka som identifierats kommer jag i denna studie därför att

undersöka hur socialsekreterare förstår och arbetar med barns utövande av våld då deras

förståelse antas påverka bedömningar och beslut kring barns behov av stöd och hjälp från

socialtjänsten. Studien kommer att vara avgränsad till barns våldsutövande i familjen, vilket

innebär att socialsekreterares förståelse för och arbete med barns våldsutövande i andra

kontexter inte kommer att inkluderas. Studie ämnar bidra med en ökad kunskap inom

området, där barn som utövar våld i familjen och hur deras aktörskap förstås i relation till

socialtjänstens bemötande och insatser kommer ges ett särskilt fokus.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och beskriva hur socialtjänsten arbetar

med, förstår och beskriver barns utövande av våld inom familjen, med ett särskilt fokus på

barns aktörskap. Studien ämnar besvara följande frågeställningar.

● Hur används och förstås begreppet våld av socialsekreterare när det gäller barns

våldsutövande?

● Hur förstår och beskriver socialsekreterare barns utövande av våld inom familjen

samt deras behov av stöd och hjälp från socialtjänsten?

● Vilka faktorer spelar in i socialsekreterares förståelse för barns roll och ansvar i

relation till våldet?

5



1.2. Centrala begrepp

I denna studie syftar begreppet barn till alla människor under 18 år. Denna definition har sin

utgångspunkt i Lag (SFS 2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets

rättigheters (Barnkonventionen) definition av barn som framgår av artikel 1. Även om

definitionen barn omfattar ett brett åldersspann har jag valt att inte göra några avgränsningar

gällande barns ålder utifrån att studien har en utforskande ansats. Begreppet våld är

mångfacetterat då det kan ta sig många olika uttryck (Socialstyrelsen, 2016). I ett globalt

perspektiv varierar definitionen av våld avsevärt länder emellan (se Heimer et al., 2019), och

definitionen av våld varierar även i de studier som inkluderats i tidigare forskning för denna

studie. World Health Organizations (WHO) definition av våld omfattar fyra typer av våld,

vilka är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse (WHO, 2002). Socialstyrelsen

(2016, s. 17-21) uppger att våldet bland annat kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt,

försummelse, ekonomiskt, materiellt, hedersrelaterat och funktionshinderrelaterat. Begreppet

våld är därmed komplext och att det saknas en tydlig definition av våld kan förstås utifrån att

vad som anses acceptabelt och vad som anses vara skadligt ständigt är i förändring utifrån att

sociala normer och värderingar förändras (WHO, 2002). I syfte att kunna undersöka

socialsekreterares definitioner av och förståelser för barns våld har jag valt att inte avgränsa

studien till någon någon särskild form av våld.

1.3. Disposition
Studiens kommande avsnitt ämnar ge en bakgrund till denna studie. I efterföljande avsnitt

kommer tidigare forskning inom området barns våldsutövande i familjen att presenteras med

fokus på två identifierade former av våld samt utmaningar i arbetet med dessa. I teoriavsnittet

redogörs för det teoretiska ramverk som använts för att analysera, tolka och förstå den

insamlade empirin. I efterföljande metodavsnitt kommer jag att redogöra för studiens

metodologiska ansats och mitt tillvägagångssätt vad gäller studiens genomförande. Jag

kommer även att motivera för samt diskutera de val jag gjort under studiens gång samt

redogöra för de etiska överväganden som gjorts. Därefter presenteras studiens resultat och i

det avslutande avsnittet kommer jag att sammanfatta och diskutera studiens resultat i relation

till valda teorier, metoder och tidigare forskning, samt redogöra för resultatens betydelse för

socialt arbete och vidare forskning.
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2. Bakgrund
Då det finns bristande riktlinjer, kunskap och forskning gällande socialtjänstens arbete med

barn som utövar våld inom familjen ämnar detta avsnitt att ge en bakgrund till efterföljande

avsnitt som presenterar kunskapsläget i syfte att rama in kontexten för denna studie. Jag

kommer att redogöra för socialtjänstens arbete med våld i nära relation med fokus på barnets

situation. Sedan kommer jag även att kort beskriva socialtjänstens arbete med barn som

uppvisar normbrytande beteenden och barn som utövar brott, i syfte att belysa hur barn

positioneras av socialtjänsten i olika fall som rör våld samt olika perspektiv på barn i de fall

barn agerar på ett sådant sätt som avviker från våra normativa föreställningar kring barns

utveckling och beteende.

2.1. Socialtjänstens arbete med våld i nära relation

Våld i nära relation utgör enligt Brottsförebyggande rådet ([Brå], 2014, s. 18) inte någon

entydig definition, då den ibland endast omfattar en parrelation/kärleksrelation, och ibland

även syskonrelationer eller relationer mellan föräldrar och barn. Våld i nära relation har dock

främst varit begränsat till att omfatta de vuxnas våld dem emellan (Coogan, 2011), och har

därmed inte inkluderat barns våld mot föräldrar exempelvis.

Heimer et al. (2019) beskriver hur våld i nära relation förstås olika inom forskningen, där

våldet i parrelationer definieras som ett brott och därmed aktualiserar straffrätten. I fall det rör

skydd av barn aktualiseras istället socialrätten, där ansvaret då ligger på socialtjänsten

(Heimer et al., 2019, s. 108-109). Socialtjänstens ansvar i ärenden som rör barns utsatthet för

våld i nära relation framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära

relationer (SOSFS 2014:4) samt tydliggörs av Socialstyrelsens handbok “Våld: handbok om

socialnämndens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer”

(Socialstyrelsen, 2016). När socialtjänsten får in information som tyder på misstankar om att

barn varit utsatta för våld i nära relation har de som tidigare nämnt skyldighet att inleda

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL utan dröjsmål (se 6 kap. 1 § SOSFS 2014:4). Informationen

hanteras därmed inom ramen för en förhandsbedömning som består av en bedömning kring

huruvida det finns skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL eller inte, samt en

omedelbar skyddsbedömning (5 kap. 2-4 §§ SOSFS 2014:5). Bedömningen kring huruvida

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska inledas eller inte om det inkommit en orosanmälan som
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rör barns våldsutövande i familjen gör socialsekreteraren inom ramen för dess

handlingsutrymme. Det är socialsekreteraren som har i uppgift att göra och motivera för

denna bedömning (Socialstyrelsen, 2015, s. 54). Om familjen däremot själva ansöker om

hjälp eller stöd inleds alltid utredning enligt SoL (Socialstyrelsen, 2015, s. 52).

Barns stärkta rätt till skydd och stöd är kopplat till deras ställning som omyndiga i samhället

(Eilard, 2010). Inom forskningen gällande barns utsatthet för våld benämns barn som en så

kallad “särskilt sårbar grupp”, vilket som tidigare nämnt främst handlar om att barn utifrån

ett maktperspektiv är underordnade vuxna (Heimer et al., 2019). I de fall barn är utsatta för

våld innebär det att de även har färre resurser att hantera sin utsatthet i jämförelse med vuxna

utsatta för våld (Johansson & Källström, 2019). I och med barns beroendeställning till

vuxenvärlden, och särskilt sina omsorgspersoner (se Heimer et al., 2019), har barn även

behov av stöd och hjälp från vuxna vid utsatthet för våld, vilket barn även har rätt till enligt 5

kap. 11 § SoL. Utifrån ett barnperspektiv har det därmed skett stora förändringar i synen på

samt förståelsen för barns utsatthet för våld i nära relation, då det idag även är straffbart att

utsätta barn för att bevittna våld i nära relation (Prop. 2020/21:170).

2.1.1. Insatser

När en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inletts behöver socialtjänsten utreda barnets behov av

stöd och hjälp från nämnden, vilket görs genom att utreda så kallade risk- och skyddsfaktorer

i det enskilda barnets situation (se Socialstyrelsen, 2015). Risk- och skyddsfaktorer handlar

om faktorer som antingen kan utgöra risker för barnets hälsa och utveckling eller skyddande

sådana, det vill säga faktorer som neutraliserar eller dämpar riskfaktorerna. Det är samspelet

mellan dessa identifierade faktorer som är avgörande för socialtjänstens bedömningar kring

barnets behov av stöd och eventuella insatser. Om barnet har behov som inte tillgodoses

behöver socialtjänsten göra bedömningen kring huruvida detta behov kan tillgodoses på annat

sätt än genom socialtjänsten eller inte (Socialstyrelsen, 2015, s. 72-74). Just barnets

familjeförhållanden är särskilt viktiga för barnet i och med att detta spelar stor roll för barnets

hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2010, s. 33-39). Om barn uppvisar ett våldsutövande

beteende behöver det därmed utredas och förstås i sitt sammanhang, då det är viktigt att förstå

barnets situation i sin helhet för att kunna göra en bedömning kring eventuella stödinsatser

(Socialstyrelsen, 2010, s. 44).
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Vad gäller arbetet med våldsutövare vid våld i nära relation finns ett behov av en

kunskapsutveckling samt kunskapsbaserade insatser (Proposition, 2020/21:163). År 2021

infördes nya bestämmelser vad gäller socialtjänstens ansvar för våldsutövare, något som

tidigare inte funnits i SoL, och som föreskriver att socialtjänsten ska verka för att

våldsutövare ändrar sitt beteende så att våldet upphör (se 5 kap. 11 a § SoL) samt att de bör

kunna erbjuda våldsutövare insatser som kan leda till att detta uppnås i enlighet med

Socialstyrelsens allmänna råd (se 7 kap. SOSFS 2014:4).

Socialstyrelsen (2020a, s. 7) påpekar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för att

rekommendera någon behandlingsmetod, och fokus ligger främst på insatser riktade mot

vuxnas våldsutövande i partnerrelationer, och särskilt våldsutövande vuxna män

(Socialstyrelsen, 2020a, s. 9-14). Barn inkluderas därmed inte som möjliga våldsutövare.

Detta kan förstås utifrån hur barn främst beskrivs som en utsatt grupp i relation till våld i nära

relation, vilket bland annat framgår av propositionen Förebyggande av våld i nära relationer

(2020/21:163, s. 21). I samma proposition nämns dock att barn även kan vara våldsutövare,

såsom mot syskon, och att barnets bästa ska vara avgörande för bedömningar gällande

åtgärder och insatser även i dessa fall (Proposition, 2020/21:163).

2.2. Barns aktörskap och delaktighet i socialtjänstens arbete

Socialtjänstens arbete utgår från barns rättigheter, vilket ställer krav på särskilt arbetet med

utsatta barn. Barnkonventionen har i sig bidragit till en förändrad syn på barn, samtidigt som

den bidrar till föreställningar kring barn utifrån att den baseras på det ojämlika

maktförhållandet mellan barn och vuxna (Andersson Bruck & Källström Cater, 2014). Det

innebär att även lagstiftning positionerar och reproducerar barn som underordnade vuxna.

Eriksson & Näsman (2011) belyser socialtjänstens arbete med våldsutsatta barn och betonar

vikten av barns delaktighet, makt och kontroll över sin situation utifrån deras utsatthet. De

beskriver hur barn ska ses som subjekt och sociala aktörer, men att detta inte behöver utesluta

förståelsen för att barn samtidigt kan vara i behov av skydd och stöd. Barns delaktighet är en

rättighet, vilket framgår tydligt av artikel 12 i Barnkonventionen, vilket ställer krav på i detta

fall socialtjänsten att möjliggöra barns delaktighet (Eriksson & Näsman, 2011, s. 23), något

socialtjänsten har ansvar att göra under hela handläggningsprocessen (Socialstyrelsen, 2015,

s. 27-28). Barns rätt till delaktighet framgår även av 11 kap. 10 § SoL, där lagstiftningen
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betonar barnets rätt att uttrycka sina åsikter i de frågor som rör dem. Något som dock kan

förstås som ett uttryck för ett ifrågasättande av barns kompetens och även delaktighet är då

det samtidigt av artikel 12 i Barnkonventionen framgår att “barnets åsikter ska tillmätas

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. Lagstiftningen speglar därmed en

tvetydig förståelse för barn och deras kompetens, där barn å ena sidan beskrivs som subjekt

och kompetenta aktörer och å andra sidan objekt som är beroende av vuxenvärlden och de

vuxnas skydd och kontroll (se Eriksson & Näsman, 2011, s. 24). Eriksson och Näsman (2011,

s. 23-24) benämner dessa två synsätt på barn som omsorgsperspektiv och

delaktighetsperspektiv (rättighetsperspektiv) och hävdar att dessa inte är oförenliga, utan att

båda bör beaktas i arbete med utsatta barn i och med att dessa fångar in både barns subjekt

och behov av stöd och omsorg från vuxna. Socialtjänstens barnskyddsarbete samt lagstiftning

präglas både av ett omsorgsperspektiv och ett rättighetsperspektiv i och med deras ansvar att

skydda våldsutsatta barn vid behov och samtidigt deras skyldighet att beakta barns rätt till

delaktighet. Därmed kan socialtjänsten förstås behöva anta ett dubbelt förhållningssätt då de

behöver utgå från bägge perspektiv i arbetet med barn (Andersson Bruck & Källström Cater,

2014). Förståelsen för barn som oskyldiga, sårbara och outvecklade utmanas av ett

rättighetsperspektiv som fokuserar på barns rättigheter samt betonar barnets oberoende och

aktiva roll med egna rättigheter (Meyers, 2007). Barns aktörskap i form av våldsutövande kan

dock bli problematiskt att förstå i och med att det normativt sett utgör en negativ form av

aktörskap.

2.3. Barn som uppvisar normbrytande beteenden

När barns aktörskap av olika anledningar definieras som icke önskvärt beskrivs det bland

annat vara just “avvikande” eller “normbrytande” beteenden, eller samlas under definitionen

“beteendeproblem” (se Socialstyrelsen, 2010, s. 13). Barn uppvisar av och till beteenden som

vuxna anser är olämpliga då de bryter mot regler, normer eller förväntningar, vilka beskrivs

vara normbrytande (Socialstyrelsen, 2020b, s. 9). Beteendeproblem anses enligt

Socialstyrelsen (2010, s. 15) bland annat vara aggressivt-utagerande beteende eller explosivt

beteende, där det kan innebära att barn “ger sig på andra” rent fysiskt eller verbalt och slåss

(Socialstyrelsen 2020b, s. 16), vilket bör anses som former av våld även om Socialstyrelsen

inte använder begreppet. Det kan därmed antas finnas många beteenden som skulle kunna

identifieras som våld men som istället beskrivs i andra termer, kanske just för att det rör barn.

Det blir därmed problematiskt om barns våldshandlingar beskrivs i olika termer, då det kan
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antas leda till svårigheter i att inte bara identifiera våldet utan även hur denna problematik ska

förstås.

Barns normbrytande beteenden omfattas även av destruktiva och negativa beteenden som

innebär överträdelser mot lagar och regler (Socialstyrelsen, 2020d, s. 9). Just barn som utövar

brott beskriver Tärnfalk (2007, s. 253) som ett laddat ämne, där det inom påföljdssystemet i

svensk kontext länge funnits och finns fortfarande en grundtanke om att barn inte ska straffas

på samma sätt som vuxna utifrån att de är just barn (Tärnfalk, 2007, s. 17), och att

straffrättsliga ingripanden behöver anpassas utifrån bland annat barns brist på mognad (prop

1997/98:96, s. 139). Socialstyrelsen beskriver att orsaken till ett lägre straffrättsligt ansvar i

de fall barn utövat brott är att barn skiljer sig från vuxna i deras fysiska och psykiska

utveckling (Socialstyrelsen, 2020c, s. 18). I de fall barn utövar brott aktualiseras både

socialtjänsten och rättsväsendet, där de har olika strategier för att bemöta och motverka

brottslighet bland barn och unga (Tärnfalk, 2007, s. 19). Rättsväsendet strategier präglas av

straff och kontroll, och socialtjänstens vård och behandling (se Tärnfalk, 2007, Winerdal,

2014). Dessa olika strategier kan förstås ha koppling till olika synsätt på barn, där det kan

uppfattas finnas en ambivalens kring hur samhället egentligen ska eller bör bemöta barn och

unga som begår brott. Denna ambivalens antas även existera i fall som rör barns

våldsutövande, då det utgör ett beteende som antas vara normbrytande.
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3. Tidigare forskning
Under detta avsnitt kommer jag inledningsvis att redogöra för hur jag gått tillväga vid

sökning av tidigare forskning kring barn som utövar våld i familjen. Jag har vid sökning efter

forskning som berör socialtjänstens arbete med denna problematik inte identifierat någon

tidigare forskning kring hur just socialtjänsten förstår och arbetar med barn som utövar våld.

Detta avsnitt kommer därmed att presentera forskning kring barns utövande av våld inom

familjen och hur denna problematik förstås utifrån ett internationellt perspektiv.

3.1. Sökning av tidigare forskning

För att få ett grepp om forskningsläget gällande barn som utövar våld har jag som ett första

steg randomiserat sökt efter litteratur och artiklar på Google, i samhällsvetenskapliga

databaser (genom portalen Social science premium collection) och i Google scholar. Detta

har gett mig en överblick och förståelse för att i jämförelse med forskningen kring barns

utsatthet för våld är barns utövande av våld ett område som inte forskats kring i lika stor

utsträckning. Två former av barns våld inom familjen som tidigt identifierades på

internationell nivå är barns våld mot deras föräldrar, vilket internationellt definieras som child

to parent abuse eller child to parent violence, samt syskonvåld, vilket internationellt

definieras som sibling maltreatment eller sibling abuse. Denna inledande sökning gav mig

anvisningar om relevanta sökord.

Jag har i nästa steg sökt efter vetenskapliga artiklar genom databasen Social Science

Database, som omfattar ett brett utbud av samhällsvetenskapliga discipliner såsom socialt

arbete för att rikta in sökningen på forskning som är relevant för denna studie. Vid samtliga

sökningar har jag använt funktionen peer reviewed för att få vetenskapligt granskade artiklar.

Det blev vid sökningar av tidigare forskning tydligt att vissa sökord som inkluderades

huvudsakligen var kopplade till sociala arbetet med barns egen utsatthet för våld. Exempelvis

gav en sökning, där begrepp som abuse och violence inkluderades fristående som alternativ

till begrepp för barns våld i familjen, drygt 9000 träffar. Medan följande sökning endast gav

80 träffar i samma databas: (child OR juvenile OR kid OR adolescent) AND ("social service"

OR "social services" OR "social work" OR "child welfare") AND (“child-to-parent abuse”

OR “child-to-parent violence” OR “child-to-mother violence’’ OR ‘‘child-to-father violence”

OR “sibling violence” OR “sibling maltreatment") AND (offender OR perpetrator). Den
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senare sökningen gav en betydligt snävare och mer riktad träff av vetenskapliga artiklar. Jag

har utgått från den senare sökningen och sedan läst abstracts för att kunna göra bedömningar

gällande artiklars relevans för denna studie.

Vid sökning av tidigare forskning uppfattade jag att det var svårt att få tillräckligt riktade

sökträffar utifrån att det finns en omfattande mängd forskning vad gäller barns utsatthet för

våld och som även kom att inkluderas i mina olika sökkombinationer. Därmed har vissa

nyckelartiklar som identifierats spelat en avgörande roll i sökandet efter vidare forskning, där

jag sett till nyckelartiklarnas referenser och tidskrifter för att hitta ytterligare relevanta

artiklar. Forskning om barns utövande av våld i familjen har främst fokuserat på att förstå

denna problematik, olika riskfaktorer och orsaker till dess uppkomst. Få studier har fokuserat

på hur denna form av problematik bemöts inom socialt arbete.

3.2. Barns våld mot föräldrar
Barns våld mot föräldrar identifierades som en “ny” form av våld först år 1979 och kom då

att benämnas battered parent syndrome. Denna definition inkluderade då fysisk “aggression”

och hot om fysisk skada (Walsh & Krienert, 2007). Idag benämns barns våld mot föräldrar

internationellt främst som child-to-parent violence eller child-to-parent abuse, men det tycks

saknas en vetenskaplig konsensus vad gäller definitionen av barns våld mot föräldrar. Flera

studier definierar dock barns våld mot föräldrar som varje fysisk eller psykisk handling, eller

ekonomiskt skadlig handling som barn avsiktligen utövar mot föräldrar i syfte att få makt

eller kontroll över föräldrarna (Calvete et al., 2015; Contreras et al., 2020; Coogan, 2011).

Denna definition betonar att det därmed krävs ett motiv för att barnets handlingar ska

definieras som våld, utifrån att handlingarna ska vara avsiktliga i syfte att nå makt eller

kontroll. Cano-Lozano et al. (2021) utgår däremot från en definition av barns våld mot

föräldrar som omfattar varje handling av fysisk eller psykiskt våld eller ekonomisk skada av

barn mot föräldrar genom vilka barn når makt och kontroll över föräldrar, det vill säga att

handlingarna inte kräver intention för att definieras som våld. Barns våld mot föräldrar har

senare även definierats som varje upprepad handling som utförs av ett barn mot sina föräldrar

som orsakar fysisk, psykisk eller ekonomisk skada (Cuervo, 2021) och som bidrar till

kontroll och dominans (Cano-Lozano et al., 2021). Inom forskningen finns därmed olika

definitioner för när barns handlingar mot föräldrar klassas som våld eller inte, då vissa

definitioner betonar att handlingarna måste vara avsiktliga, medan andra definitioner inte
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kräver detta. Tidigare forskning betonar dock enhälligt att barns våld mot föräldrar behöver

ses som ett allvarligt socialt problem (Calvete et al., 2015; Cano-Lozano et al., 2021; Coogan,

2011; Cottrell & Monk, 2004; Gallagher, 2004; Contreras & Cano, 2014), då konsekvenserna

för våldet kan vara svåra både för barnet och föräldrar (Calvete et al., 2015).

Cano-Lozano et al. (2021) beskriver olika beteenden hos barn som speglar olika former av

barns våld mot sina föräldrar, och våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt (Coogan,

2011). Ekonomiskt våld inkluderar bland annat beteenden som att stjäla pengar eller ägodelar

från föräldrar eller att förstöra materiella ägodelar i hemmet (Contreras et al., 2020). Psykiskt

och verbalt våld avser de beteenden som syftar till att emotionellt skada eller såra föräldrar

och kan handla om att barn väljer att rymma hemifrån eller att de hotar sina föräldrar

(Cano-Lozano et al., 2021; Contreras et al., 2020). Det fysiska våldet är mer konkret, där det

kan handla om slag, spottande och sparkande (Contreras et al., 2020). Det har tidigare inom

forskningen diskuterats kring att exkludera enskilda våldshandlingar som förstås vara en

konsekvens av psykiska störningar (Contreras et al., 2020), eller fysiskt våld som används av

barn som ett sätt att försvara sig, eller barns våldshandlingar som utövas under drogpåverkan

(Gallagher, 2004). Gränsen för vad som ska definieras som våld och vad som definieras som

“normalt” beteende hos barn inom ramen för barns utveckling har också adresserats (Coogan,

2011).

Forskning kring barns utövande av våld mot föräldrar har identifierat vissa könade skillnader.

Förövaren i de fall barn utövar våld mot föräldrar är enligt Walsh och Krienert (2007) i de

flesta fall pojkar mellan 14 och 17 år. Samtidigt som studier visar att mammor är de

vanligaste offren vid barns våld mot föräldrar, vilket gäller även om båda föräldrarna bor ihop

(Coogan, 2011; Cottrell & Monk, 2004; Contreras & Cano, 2014; Walsh & Krienert, 2007),

belyser vissa studier hur pojkar främst utövar fysiskt våld och att detta då riktas mot fadern

(Cano-Lozano et al., 2021; Coogan, 2011). Flickor utövar verbalt/psykiskt våld i högre

utsträckning i jämförelse med pojkar, och då särskilt riktat mot modern (Calvete et al., 2015;

Cano-Lozano et al., 2021). Att det främst är modern som utsätts för barns våld kopplar

Cottrell och Monk (2004) till patriarkala strukturer i samhället vilka omfattas av

föreställningar kring kvinnors underordning i samhälle som familj (Andersson Bruck och

Källström Cater, 2014; Heimer et al., 2019).
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Att definitionen av barns våld mot föräldrar tycks variera kan uppfattas som ett tecken på en

ambivalens kring hur barns våldsutövande ska förstås och benämnas, men även att denna

problematik är komplex. I vissa studier benämns exempelvis barns våldsutövande i termer av

“aggressivt beteende” (Calvete et al., 2015). Coogan (2011) problematiserar att det saknas en

enskild eller enkel definition av barns våld mot föräldrar, då det gör det svårt att identifiera

och förstå denna form av våld i praktiken, politiken och i forskning.

3.2.1. Våldets omfattning

Försök att studera och kartlägga denna form av våld har komplicerats eftersom det

fortfarande saknas en samstämmighet vad gäller definitionen av denna form av våld

(Cano-Lozano et al., 2021). Enligt Cano-Lozano et al. (2021) är barns våld mot sina föräldrar

relativt vanligt, och särskilt det psykiska våldet. De beskriver att frekvensen av barns våld

mot föräldrar kan variera stort mellan länder, och uppger att studier i Nordamerika har visat

att frekvensen för verbalt våld varierar mellan 8% och 64%, och för fysiskt våld mellan 6%

och 13,8%. I Tyskland har studier identifierat en frekvens på 45,3% vad gäller verbalt våld

och 5,5% vad gäller fysiskt våld. I Spanien har frekvensen av psykiska våldet varierat mellan

79,5% och 92%, och det fysiska våldet mellan 7,2% och 19,1% (Cano-Lozano et al., 2021).

Vad gäller det fysiska våldet visar Cottrell och Monk (2004) liknande siffror, där de beskriver

att resultat från flera storskaliga studier pekar på att ungefär 9% till 14% av föräldrar någon

gång varit utsatt för fysiskt våld av sina barn. Majoriteten av barnen är då mellan 10 och 18 år

gamla (Cottrell & Monk, 2004). Det blir tydligt att siffrorna vad gäller frekvensen för barns

våld mot föräldrar varierar relativt stort, där Cuervo (2021) beskriver att studier i USA,

Spanien, Kanada, Frankrike och Australien visar siffror som varierar mellan 7% och 29%.

Dessa variationer kan även bero på vad som inkluderas i definitionen av de olika formerna av

våld, samt vilka åldrar man väljer att inkludera i studierna.

3.2.2. Orsaker till barns våld mot föräldrar
Studier visar att det finns många olika orsaker till barns våldsutövande mot sina föräldrar och

det kan därmed finnas en risk i att anta att det finns en teori eller förklaringsmodell som kan

beskriva barns våldsutövande (Gallagher, 2004). Det handlar oftast om en kombination av

faktorer som bidrar till en ökad risk för att barn tar till våld. Dock beskriver flertalet studier

att våldet främst grundar sig i någon form av beteendeproblematik, då de barn som utövar

våld mot sina föräldrar oftast har höga antisociala attityder och känslomässiga svårigheter.

Det kan handla om svårigheter att hantera ilska och svårigheter med affektreglering och
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impulsivitet samt sämre skolprestationer, vilka antas utgöra riskfaktorer för utvecklingen av

barns våld mot sina föräldrar (Cano-Lozano et al., 2021; Contreras et al., 2020; Cottrell &

Monk, 2004). Även missbruk som riskfaktor för aggressivt beteende och utövande av våld

har studerats (Calvete et al., 2015), där bruk av alkohol och droger är kopplat till våldsamt

beteende hos ungdomar (Cottrell & Monk, 2004). Om barnet själv är utsatt för våld från

skolkamrater eller själv involveras i kamratgrupper där våld används som en strategi för att

nå makt och kontroll utgör även dessa risker för barns eget utövande av våld mot föräldrar

(Cottrell & Monk, 2004). En annan faktor som spelar roll är barnets ålder, där högre frekvens

av våld i allmänhet är korrelerade med en ökning vad gäller barnets ålder, storlek och fysiska

styrka (Cottrell & Monk, 2004). Barns utövande av våld tenderar även att kopplas till

psykiska problem eller neuropsykiatriska diagnoser hos barnet (Cottrell & Monk, 2004).

Barns beteendeproblem beskrivs därmed ofta i kliniska termer och “etiketter” eller diagnoser,

vilket innebär en risk att detta fokus förminskar den relationella betydelsen inom familjen och

därmed även föräldrars eget handlande (Gallagher, 2004).

Utsatthet för våld i hemmet under tidig barndom är den starkaste riskfaktorn för att själva

utövar våld senare i livet (Contreras et al., 2020; Cottrell & Monk, 2004), och förekomsten av

våld i familjen utgör även en risk för att barn själva ska utveckla ett våldsbeteende specifikt

mot sina föräldrar (Calvete et al., 2015; Cano-Lozano et al., 2021; Contreras et al., 2020;

Coogan, 2011; Cottrell & Monk, 2004). Studier har visat att barn som utsätter sina föräldrar

för våld i större utsträckning själva varit utsatta för våld i familjen, där barns utsatthet för

våld i hemmet bland annat är kopplat till svårigheter att hantera och reglera sina emotioner

(Contreras et al., 2020). Det kan förstås utifrån hur studier visar att barn som utövar våld mot

föräldrar ofta har en bristande anknytning till deras föräldrar, vilket antas hänga samman med

egen utsatthet för våld från föräldrar (Cottrell & Monk, 2004). Studier har även visat att barn

som varit utsatta av sina föräldrar själva börjat ge igen med fysiskt våld då de utvecklat en

fysisk styrka till att kunna göra det (Coogan, 2011; Cottrell & Monk, 2004). Cottrell och

Monk (2004) belyser även att vissa pojkar i de fall deras mamma varit utsatt för våld av

pappans/den manliga partnern tenderar att ta efter detta våldsbeteende efter att

pappan/partnern lämnat hemmet (Cottrell & Monk, 2004), möjligen kopplat till en ilska över

att modern misslyckats med att skydda familjen (Coogan, 2011; Cottrell & Monk, 2004).

Barn som lever i en familj där det förekommer våld kan även internalisera en förståelse för

aggressivt beteende som ett lämpligt sätt att hantera konflikter på. På så vis kan de även

rättfärdiga sina egna våldshandlingar (Contreras et al., 2020). Det finns därmed olika teorier
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och förklaringsmodeller till barns utövande av våld, och oftast är det flertalet riskfaktorer som

spelar in i de fall barn utövar våld mot föräldrar.

3.2.3. Bemötandet av barn som utövar våld mot föräldrar

I relation till andra former av familjevåld är forskningen gällande barns våld mot föräldrar

mindre omfattande och den beskrivs vara en särskild form av våld som skiljer sig från andra,

särskilt med tanke på vem som framställs som offer och förövare (Cano-Lozano et al., 2021;

Contreras et al., 2020). Barns våld mot föräldrar är en form av våld som kan vara svår för

många att förstå, vilket kan hänga samman med en komplexitet i att hantera barn som både

“offer” och “förövare” (se Andersson Bruck & Källström Cater, 2014; Gallagher, 2004;

Hellfeldt et al., 2019). Barn som utsätts för våld i hemmet kan alltså själva även vara

våldsutövare i andra sammanhang, något som begreppet victim-offender overlap belyser (se

Andersson & Källström Cater, 2014; Hellfeldt et al., 2019). Forskning visar att det är troligt

att beslutsfattare och praktiker förstår det våldsutövande barnet mer som offer än som en

förövare utifrån att det finns en förståelse för att barns aggressiva beteenden oftast beror på,

eller orsakas av deras föräldrar på grund av brister i föräldraskapet (Coogan, 2011). Denna

förståelse finns därmed enligt Coogan (2011) även inom samhällets barnskydd, och de

tenderar att agera utifrån en förståelse för barnet som ett “offer” i behov av stöd. Det kan

därmed antas att denna förståelse genomsyrar den socialtjänstens arbete med barn och unga.

Att barns våldshandlingar förstås bero på brister i föräldraskapet gör det därmed svårare att

förstå föräldrars erfarenheter som utsatthet för våld från sina barn (Coogan, 2011). Detta är

något som även Cottrell och Monk (2004) belyser och problematiserar i sin studie, då de

beskriver hur föräldrar som är utsatta för sina barns våld ofta nekas stödinsatser trots att

föräldrar själva kan efterfråga hjälp. Vidare beskriver de även hur det finns många olika

förståelser inom barnskydds- och rättssystem för hur denna problematik ska hanteras (Cottrell

& Monk, 2004), vilket kan antas bidra till en osäkerhet kring hur denna problematik ska

bemötas. Cottrell och Monk (2004) argumenterar därmed för att professionella behöver ha

kunskap om bidragande faktorer till barns utövande av våld mot föräldrar, det vill säga

riskfaktorer för barns utövande av våld, och att interventioner måste formas efter det

sammanhang som barnet befinner sig i och utövar våldet inom.
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3.3. Syskonvåld

When an adult hits another adult, it is called assault or domestic violence (and is illegal); when

an adult hits a child, it is called abuse (also illegal); when a child hits another unrelated child, it

is sometimes called bullying. But when a sibling hits another, it is called rivalry and is

considered by most to be a normal part of growing up. (Hardy et al., 2010, s. 66)

Sibling maltreatment eller sibling abuse, i denna studie kallat syskonvåld, är en annan form

av familjevåld som till stor del förbisetts i forskning trots att den är vanligt förekommande

(Button & Gealt, 2010; Kiselica & Morrill-Richards, 2007; Meyers, 2014; Mcdonald &

Martinez, 2016; Perkins & Grossman, 2020). Precis som med barns våld mot föräldrar finns

det många definitioner vad gäller syskonvåld (Perkins & Grossman, 2020). Syskonvåld

beskrivs bland annat omfatta tre former av våld, vilka är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

(Kiselica & Morrill-Richards, 2007; Button & Gealt, 2010). Perkins och Grossman (2020)

definierar syskonvåld som användandet av fysiskt och emotionellt våld riktat mot ett syskon i

syfte att göra skada. Enligt denna definition ska det därmed finnas ett motiv till handlingen

för att handlingen ska definieras som våld. Det fysiska våldet kan omfatta slag, att bitas och

att sparkas, medan det emotionella kan handla om att manipulera eller retas (Perkins &

Grossman, 2020). Enligt forskning är fysiskt våld relativt vanligt förekommande mellan

syskon under barndomen, något som kan ge svåra konsekvenser (Kiselica &

Morrill-Richards, 2007). Enligt Perkins och Grossman (2020) har det fysiska våldet mellan

syskon visat sig vara mer vanligt förekommande än föräldrars våld mot sina barn, och även

våld mellan föräldrar. Syskonvåld är enligt Kiselica och Morrill-Richards (2007) extremt

komplicerad och svårdefinierad utifrån att det är svårt att dra gränsen för vad som utifrån

barns utveckling är att anse som normalt beteende och inte i syskonrelationer. Normala

konflikter mellan syskon omfattas vanligtvis av en ömsesidig oenighet över resurser i

familjen, såsom föräldrars uppmärksamhet, medan syskonvåld handlar om att ett syskon antar

en roll som förgripare i relation till ett annat syskon (Kiselica & Morrill-Richards, 2007;

Button & Gealt, 2010).

Syskonrelationer beskrivs vara unika i jämförelse med andra emotionella relationer mellan

människor, och kan vara den relation som har starkast inflytande över en persons utveckling.

Kiselica och Morrill-Richards (2007) beskriver hur en positiv relation mellan syskon

omfattas av en “normal” och oskadlig rivalitet syskon emellan. Barn som utsätts för
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syskonvåld riskerar däremot att uppleva både direkta och långsiktiga konsekvenser, och de

som utövar våld riskerar att utveckla ett antisocialt beteende, andra beteendeproblem och

psykisk ohälsa (Button & Gealt, 2010; Perkins & Grossman, 2020). Föräldrar som inte förstår

konsekvenserna av denna form av våld kan mer eller mindre oavsiktligt försumma barnens

behov genom att inte ta tag i problematiken (Meyers, 2014). I de fall syskonvåld förekommer

uppvisar både förövare och offer signifikant lägre nivåer av självkänsla som vuxna jämfört

med de som inte varit utsatta (Kiselica & Morrill-Richards, 2007). Det har också framkommit

att pojkar är mer benägna att utöva våld mot syskon än flickor (Kiselica & Morrill-Richards,

2007). Det finns ingen tydlig relation mellan kön och utsatthet för syskonvåld (Button &

Gealt, 2010; Kiselica & Morrill-Richards, 2007). Flickor som varit utsatta för syskonvåld är

dock mer benägna än pojkar att i framtiden vara utsatt för våld i nära relation (Kiselica &

Morrill-Richards, 2007). Sannolikheten för att de barn som blir utsatt av sina syskon även blir

utsatt för våld i vuxen ålder är hög om barnet eller familjen inte får något stöd (Button &

Gealt, 2010; Kiselica & Morrill-Richards, 2007). Om barnen därmed inte får hjälp kan det

leda till svåra konsekvenser, och särskilt för de barn som utsätts (Kiselica &

Morrill-Richards, 2007). Detta betonar vikten av adekvata insatser i tid för att motverka

våldet och för att främja en god hälsa och utveckling hos barn både på kort och lång sikt.

3.3.1. Våldets omfattning

Syskonvåld anses vara den mest vanligt förekommande form av familjevåld även om det idag

saknas kunskap om hur utbrett detta problem är (Button & Gealt, 2010; Kiselica &

Morrill-Richards, 2007; Meyers, 2014; Mcdonald & Martinez, 2016). I USA har en nationell

studie gällande familjevåld visat att runt 80% av barn mellan 3 och 17 år slagit ett syskon,

vilket gör det till den vanligaste formen av våld i nära relation i USA (Kiselica &

Morrill-Richards, 2007). Andra studier som gjorts nationellt i USA visar att 29,4% av barn

under 17 år har upplevt minst en incident av våld från ett syskon. Utsatthet för syskonvåld har

även inom forskningen visat sig vara långvarig, där andra studier som gjorts visat att ungefär

40% av barn mellan två och 17 år rapporterat upprepad utsatthet från syskon (Perkins &

Grossman, 2020). Siffrorna varierar därmed och i en studie av Tompsett et al. (2018)

rapporterar 82% av barn och unga att de själva varit involverade i aggressioner mellan syskon

under det senaste året. I denna studie beskrivs dessa aggressioner mellan syskon omfatta

bland annat våld i form av slag, sparkar eller användande av vapen mot syskon (Tompsett et

al., 2018). I och med att våldet mellan syskon definieras på olika sätt och beskrivs i olika
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termer antas det vara svårt att få tydligare siffror kring våldets omfattning. Men oavsett

indikerar siffrorna i de studier som gjorts att våld är vanligt förekommande mellan syskon.

3.3.2. Orsaker till syskonvåld

Syskonvåld förstås bäst genom att se till familjekontexten (Tompsett et al., 2018), då familjen

kan förstås som ett system inom vilket parter är beroende av varandra samt där varje individs

handlingar påverkar de andra i familjen. Flera av de barn som varit utsatta för syskonvåld har

beskrivit sin hemmiljö som ett “slagfält”, där en kultur av våld utvecklats i familjen (Kiselica

& Morrill-Richards, 2007). Om föräldrar även ser våld som något normalt är de även mindre

troligt att de ingriper vid våld mellan syskon (Tompsett et al., 2018). Dysfunktionella

familjestrukturer utgör därmed risker för förekomsten av syskonvåld. Föräldrarnas agerande

påverkar relationerna mellan syskon, där barn bland annat tar efter sina föräldrar i de fall de

själva varit utsatta för våld, och därmed utövar våld mot sina syskon. Syskonvåldet är därmed

ofta en reflektion av beteenden som barn själva bevittnat eller upplevt inom familjen

(Kiselica & Morrill-Richards, 2007), och förekomsten av syskonvåld är högst i familjer där

det förekommer både barnmisshandel och våld i nära relation (Button & Gealt, 2010; Kiselica

& Morrill-Richards, 2007; Mcdonald & Martinez, 2016). Denna korrelation mellan

våldsutsatthet och våldsutövande är som tidigare nämnt även något som identifierats inom

forskningen gällande barns våld mot föräldrar. Forskning har vidare visat kopplingar mellan

negativa kommunikations- och interaktionsmönster i familjen och syskonvåld, där barn som

själva bevittnar negativa interaktionsmönster i hemmet tenderar att själva ta efter dessa

beteenden (Button & Gealt, 2010). Föräldrars agerande påverkar därmed vilken miljö som

utvecklas i hemmet, där föräldrar har en viktig roll i att skapa en miljö där en hälsosam

konfliktlösning mellan syskon utvecklas. Brister i föräldraförmågan utgör därmed risker för

syskonvåld (Kiselica & Morrill-Richards, 2007).

Fysiskt våld mellan syskon tenderar att minska med ålder, då det är mer sannolikt att de yngre

syskonen använder våld (Button & Gealt, 2010; Kiselica & Morrill-Richards, 2007; Tompsett

et al., 2018). De yngre barnens fysiska våld tas dock mindre på allvar i och med att risken för

fysisk skada anses vara mindre (Tompsett et al., 2018). Detta kan vara en bidragande faktor

till varför föräldrar tenderar att förminska våldets konsekvenser (Button & Gealt, 2010;

Kiselica & Morrill-Richards, 2007).
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3.3.3. Bemötandet av barn som utövar syskonvåld

Syskonvåld har visat sig vara mer eller mindre accepterat då det uppfattas som normalt inom

ramen för barns utveckling och i syskonrelationer (Finkelhor et al., 2006; Kiselica &

Morrill-Richards, 2007; Mcdonald & Martinez, 2016; Meyers, 2014). Det innebär att

normativa föreställningar kring vad som är att anse som normalt och inte inom ramen för

barns utveckling påverkar vad vi förstår som våld (se Hensman Kettery & Emery, 2006). I

Meyers (2014) samt Mcdonald och Martinez (2016) studier framgår till exempel att barn som

varit utsatta för och även utövat syskonvåld sällan definierar sina upplevelser som just våld.

Istället används andra termer såsom “konflikt”, “rivalitet” och “aggression”. Detta kan förstås

bidra till att det råder oklarheter vad gäller hur denna problematik ska identifieras och

bemötas, vilket ytterligare kompliceras av att det saknas vägledning kring hur professionella

ska arbeta med denna form av våld samt hur lagar kring barns utsatthet ska tolkas i relation

till detta (Meyers, 2014). Om vi ser till socialt arbete som annars spelat en stor roll i arbetet

med att förebygga och ingripa vid olika former av våld i nära relation, är syskonvåld något

som negligerats. Det finns därmed ett behov av att inte bara belysa denna problematik vidare,

utan även att utveckla arbetet för att kunna adressera denna form av problematik (Perkins &

Grossman, 2020).

Finkelhor et al. (2006) beskriver att få studier har undersökt på vilket sätt barns våld mot barn

är “annorlunda” än andra former av våld. Orsaker till att barns våld mot barn ses som

annorlunda till sin natur kommer inte från empiriska resultat, utan mer från normativa

antaganden om barn som förövare. Barn anses vara mer impulsiva, mindre medvetna om

normer och konsekvenser, samt anses mindre kapabla att ha kriminella intentioner. Därmed

används inte brottsorienterade etiketter såsom “misshandel” i de fall barn utövar våld. Dessa

förståelser innebär dock även att offren för barns våld förstås vara mindre skadade och

mindre drabbade än vuxna som på samma sätt utsatts för våld. De barn som är förövare, och

särskilt de yngre, anses inte vara lika starka eller beräknande, och att inte i och med detta inte

tänks kunna skapa lika mycket rädsla eller fysisk skada som äldre förövare. Det finns även

föreställningar och antaganden kring att ansvaret för våldet är ömsesidigt delat eller att offret

kan ha gjort något för att provocera fram misshandel, vilket blir tydligt när vi ser vilka termer

som används för att beskriva våldet (Finkelhor et al., 2006). Särskilt psykiskt våld är svårt att

definiera när det kommer till relationen mellan syskon utifrån att det sällan erkänns av

föräldrar, samt ofta förstås som vanlig “rivalitet” och det kan därmed hävdas att det finns en
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viss tolerans gällande syskonvåld. Detta bidrar även till svårigheterna att identifiera hur ofta

syskonvåld faktiskt förekommer under barndomen (Button & Gealt, 2010; Kiselica &

Morrill-Richards, 2007; Mcdonald & Martinez, 2016), men även till svårigheter i hur denna

problematik ska förstås och hur professionella ska hjälpa inte bara de barn som är utsatta utan

även de barn som utsätter sina syskon för våld.

Mcdonald och Martinez (2016) har särskilt studerat hur barn som själva varit utsatta för

syskonvåld upplever att andra svarat på vetskapen om deras utsatthet, och resultaten visar på

ett tydligt behov av kunskapshöjande insatser mot föräldrar som professionella. Föräldrar

tenderar att förminska och normalisera barns våldsamma konflikter, vilket kan leda till lika

skadliga effekter som själva syskonvåldet i sig (Mcdonald & Martinez, 2016). Att syskonvåld

därmed är något som förväntas “växa bort” i och med barns utveckling av kognitiva och

sociala förmågor (Button & Gealt, 2010) är problematiskt.

3.4. Utmaningar i förståelsen för barns våldshandlingar

Hur vi förstår barns våldsutövande påverkas av normativa föreställningar kring vad som

innefattas i relationer inom familjen, konflikter, våld och barns utveckling. Dessa antaganden

bidrar därmed till utmaningar i upptäckten av barns våld mot föräldrar (Coogan, 2011) och

syskonvåld, samt hur denna problematik ska hanteras. Barns våldsamma beteenden utmanar

enligt Coogan (2011) vedertagna föreställningar om barndom och kan därmed lätt förminskas

eller betraktas som ett övergående utvecklingsstadium hos barn som därmed inte behöver tas

på lika stort allvar (Coogan, 2011). Det är exempelvis vanligt att föräldrar minimerar eller

förnekar våldet de upplever från barnen (Cottrell & Monk, 2004; Walsh & Krienert, 2007),

vilket delvis bekräftas av hur välfärdsstaten och särskilt socialtjänsten förstår och bemöter

denna form av problematik. Då det bland annat finns en bristande förståelse för hur denna

problematik ska bemötas i samhället (Cottrell & Monk, 2004), men även då barns

våldsutövande tenderar att inte ses som lika allvarligt som vuxnas, kan det vara en bidragande

faktor till att föräldrar och barn själva även förminskar våldet. I relation till detta kan det

därmed antas bli en utmaning att börja adressera dessa former av våld som just våld.

Ett hinder för att upptäcka barns våld mot föräldrar och syskon samt för att kunna bemöta

detta på ett adekvat sätt är det idag uppfattas finnas en ovilja till att lägga ansvaret på barn för

deras aggressiva och våldsamma beteenden (Coogan, 2011). Detta har enligt Coogan, (2011)
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vissa kopplingar till normativa föreställningar kring barn och familj. Just relationen mellan

barn och föräldrar anses ha unika egenskaper och vara präglad av en tydlig maktobalans, där

barn även förväntas att vara “följsamma”. Det är därmed av vikt att vi förstår de sociala

normerna vad gäller relationen mellan barn och föräldrar (Coogan, 2011).

Vissa isolerade eller enstaka handlingar förstås vidare som typiska beteenden hos barn, såsom

att barn ställer orimliga krav eller att de skriker på sina föräldrar. Om dessa beteenden dock

förekommer mer frekvent över tid kan det leda till att föräldrarna upplever detta som utsatthet

för våld. Vad som förstås som våldsamt och att som förälder vara utsatt för sina barns våld

varierar i samhällen och kulturer (Simmons et al., 2019). Det finns därmed ingen klarhet i när

ett beteende eller en enskild handling ska förstås som våldsam eller inte i de fall barn utövar

våld mot föräldrar eller syskon, det råder olika förståelser för när barns aggressiva eller

“svåra” beteenden eskalerar och inte längre är en del av barns utveckling, utan istället blir

oacceptabelt och våldsamt (Simmons et al., 2019).

En annan aspekt att belysa som en utmaning i arbetet med barn som utövar våld är att särskilt

barns våld mot föräldrar inte uppfattas inkluderas i definitionen av “våld i nära relation”,

något som även problematiserats inom forskningen (se Gallagher, 2004; Coogan, 2011). Sett

till svensk kontext och Socialstyrelsens (2016) handbok “Våld: Handbok om socialtjänstens

och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer” fokuseras främst på våldet som

sker i en partnerrelation i vuxen ålder när våld i nära relation nämns, och då särskilt kvinnors

utsatthet för mäns våld samt barns utsatthet för våld och bevittnande av våld av eller mot

närstående i hemmet. Som tidigare nämnt riktar sig heller inte socialtjänstens insatser i

svensk kontext direkt mot barn vid våldsutövande vilket blir tydligt av 7 kap. SOSFS 2014:4

där man betonar att insatser huvudsakligen riktar sig mot vuxna våldsutövare. Att barns våld

mot föräldrar inte förstås vara en form av våld i nära relation kan delvis förstås utifrån hur

barns våld mot sina föräldrar tidigare fått en begränsad uppmärksamhet inom forskningen.

Det uppfattas finnas flera utmaningar i förståelsen för och arbetet med barn som utövar våld,

vilka bland annat antas grunda sig i olika synsätt på barn. Brown Rosier (2009) beskriver att

även om de flesta barn oftast definieras som naiva och sårbara, så existerar samtidigt andra

synsätt på barn som särskilt aktualiseras i de fall barn utövar vissa handlingar. Då ungdomar

brukar droger och utövar grövre brott tenderar exempelvis vuxna att lägga allt ansvar på

barnen (Brown Rosier, 2009, s. 261). Winerdal (2014) beskriver även hur det inom
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socialtjänsten identifierats en allt mer hårdare ton i arbetet med barn som begår brott, där

barnet anses ska ta konsekvenserna av sitt handlande och göra rätt för sitt brott genom att ta

emot sitt straff. Att det råder olika synsätt på barn som utövar våld antas bygga på olika

föreställningar om barn. I de flesta fall förstås barn som oskuldsfulla och goda, vilket innebär

att barn inte kan ställas ansvariga för sina våldshandlingar (Meyer, 2007; Winerdal, 2014).

Förståelsen för barn som oskyldiga och i behov av skydd från vuxna är centralt inom ett

omsorgsperspektiv, och denna förståelse är enligt Meyer (2007) mycket motståndskraftig mot

andra utmanande förståelser för barn. I de fall barns våld leder till dödligt utfall visar

forskning att denna förståelse utmanas, då barn i dessa fall oftast förstås som ondskefulla, och

ansvaret för våldet läggs då på barnen (se Meyer, 2007; Winerdal, 2014). Hur det

våldsutövande barnet förstås beror därmed även på våldets utfall.

Andersson Bruck och Källström Cater (2014) uppger att barn som både själva är utsatta för

våld och själva utövar våld utgör en utmaning för socialtjänsten i hur de ska bemötas och

förstås. Det finns enligt dem därmed ett behov av att utveckla en mer komplex syn på barn

som omfattar både barns utsatthet och våldsutövande (Andersson Bruck & Källström Cater,

2014). Att det våldsutsatta barnet även kan vara förövare i ett annat sammanhang strider dock

mot föreställningarna kring vem som är det “ideala offret”. I sig kan detta innebära en risk för

att barnets egen utsatthet ifrågasätts, trots att barnets eget våldsutövande kan vara en

konsekvens av dess egen utsatthet (Andersson Bruck & Källström Cater, 2014; Hellfeldt et

al., 2019). Om barnet själv inte positionerar sig eller uppfattas som offer finns en risk att

barnet behandlas som en förövare baserat på barnets aktörskap i form av våldsutövande

(Thunberg & Andersson Bruck, 2020). En risk i att tillskriva barn ansvar vid deras eget

våldsutövande är dock att det kan leda till att de ontologiskt likställs med vuxna (Thunberg &

Andersson Bruck, 2020). Denna överlappning behöver därmed förstås utifrån både ett

rättighetsperspektiv och ett omsorgsperspektiv (Andersson Bruck & Källström Cater, 2014).

3.5. Sammanfattning av kunskapsläge
Tidigare forskning belyser hur barns våldsutövande inte bara är svårdefinierat utan även

svårbegripligt. Det finns olika sätt att se på inte bara barnets handlingar och barnets position

och aktörskap, utan även orsakerna till våldet. Forskning kring barns utövande av våld inom

familjen är ett område som beskrivs vara eftersatt, både vad gäller barns våld mot föräldrar

och barns våld mot syskon. Bägge former av våld beskrivs vara svårdefinierade, och att det
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inom forskningen används olika termer för att beskriva de olika våldshandlingarna. Detta

anses problematiskt, då barns våld inte sällan beskrivs som aggressioner, konflikter, eller bråk

när det egentligen handlar om våld. Detta kan även antas leda till en osäkerhet kring hur vi

ska förstå barns våldshandlingar samt hur professionella och särskilt socialsekreterarna i

svensk kontext ska bemöta denna problematik. Den forskning som presenterats i detta avsnitt

har främst omfattat internationella studier, då det saknas forskning kring hur socialtjänsten

arbetar med barns utövande av våld i familjen. Forskning kring socialtjänstens särskilda

ansvar för barn som far illa eller riskerar att göra det har istället främst legat på våldsutsatta

barn, något som inte är fokus för denna studie. Det saknas därmed kunskap om hur

våldsutövande barn förstås och positioneras inom socialtjänstens kontext, och hur barns

aktörskap i dessa fall förstås.

Vid presentation av tidigare forskning blir det tydligt att den sociala kategorin barn inte

innefattar en agens i form av ett våldsutövande, och att kriterier för när barns handlingar

definieras som våld uppfattar skilja sig från när vuxnas handlingar gör det. Att det sedan även

råder otydligheter kring definitioner av barns våld inom familjer bidrar till en osäkerhet kring

resultaten av de studier som gjorts i relation till vad som kan sägas gällande dess omfattning

och frekvens. Det finns därmed ett behov av att tydliggöra definitionerna för barns

våldsutövande, om våld i sig ska ha olika betydelse beroende på om våldsutövaren är en

vuxen eller ett barn. Sammanfattningsvis belyser detta avsnitt hur det finns en tydlig

kunskapslucka vad gäller socialtjänstens arbete med barn som utövar våld. Det är därmed

viktigt att utforska hur problematiken förstås och hanteras inom socialtjänstens kontext.
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4. Teori
För att besvara studiens frågeställningar har teorier och perspektiv som belyser både

socialsekreterares arbete och barns position valts ut. Hur socialtjänsten förstår och arbetar

med barn som utövar våld inom familjen kan antas variera utifrån socialsekreterarens

handlingsutrymme. Det teoretiska ramverket för denna studie kommer därmed att utgå från

teori kring street-level bureaucrats (Lipskys, 2010), på svenska benämnt gräsrotsbyråkrater

(se Ponnert & Svensson, 2019, s. 29). Socialsekreterares handlingsutrymme påverkas

samtidigt av rådande föreställningar och normer i samhället, vilket gör att socialsekreterare

även påverkas av rådande föreställningar och normer kring barn. Därmed kommer jag att

lyfta ett barndomssociologiskt perspektiv som ger en teoretisk förståelse för barn som socialt

konstruerad kategori och som belyser maktförhållandet mellan barn och vuxna, samt hur

detta (re)produceras genom interaktionen mellan barn och vuxna. För att sedan ge möjlighet

att analysera barnets position utifrån dess våldsutövande handlingar kommer ett

omsorgsperspektiv och ett rättighetsperspektiv, samt teori kring ideala offer och ideala

förövare att användas. Barndomssociologiskt perspektiv, omsorgsperspektiv och

rättighetsperspektiv ämnar bidra med olika perspektiv på hur våldsutövande barn förstås

genom att de belyser olika synsätt på barn och deras aktörskap. Teori kring ideala offer och

förövare har sedan inkluderats för att ge perspektiv på barnets våldshandlingar och barnets

position i de fall barn utövar våld, då tidigare forskning belyst hur barn som utövar våld

främst förstås som offer. Teori kring gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme har även

inkluderats för att ge perspektiv på hur barns våldsutövande i familjen bemöts och hanteras

inom socialtjänsten samt för att belysa vilken betydelse handlingsutrymmet har i dessa fall.

Tillsammans ämnar dessa teorier och perspektiv bidra till en fördjupad och nyanserad

förståelse för hur socialsekreterare arbetar med, förstår och beskriver barns våldsutövande

familjen.

4.1. Barndomssociologisk teori kring barnet i familjen

Barndomssociologin problematiserar förståelsen för barndom som en transportsträcka till

adulthood, här översatt till vuxendom, då detta innebär att barns handlingar och agerande

tolkas i termer av hur detta kommer att påverka deras utveckling till vuxen ålder (James,

2009). Barndomssociologin betonar istället att barn ska studeras i sin “varande” situation utan

att deras handlingar ska hänvisas till deras framtida vuxna jag (se Halldén, 2007, s. 27;
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Qvortrup, 2009, s. 23). För att förstå den sociala konstruktionen av barn och vuxna behöver

vi enligt Halldén (2007, s. 29-31) studera både struktur och praktiker, då strukturen inte

existerar utan dessa praktiker. Qvortrup (2009) beskriver här vikten av att förstå barn som

sociala aktörer och medskapare av strukturer, vilket innebär att barn har möjlighet att påverka

sin egen situation samt har förmågan att själva fatta beslut och agera (se Allison, 2009;

Halldén, 2007, s. 26-27).

Qvortrup (2009) beskriver barn som en socialt konstruerad kategori och att den dikotomi som

skapats mellan barn och vuxna behöver problematiseras. Vuxendom utgör normen och barn

blir därmed det avvikande (se Qvortrup, 2009). Denna dikotomi mellan barn och vuxna

(re)produceras genom strukturer utifrån föreställningar kring barn som annorlunda än vuxna

till sin natur (Prout & James, 1997, s. 13). De attribut som tillskrivs den sociala kategorin

barn är därmed mer eller mindre det motsatta till vad som tillskrivs vuxna, och där dessa även

ordnas hierarkiskt utifrån att “vuxendom” utgör normen och som därmed överordnas barn.

Barn förstås som becomings och definieras utifrån vilka de ska komma att bli, och inte vilka

de är (Wyness, 2006, s. 118-122). Dessa föreställningar kring barn i relation till vuxna

beskriver Prout och James (1997) utgöras av binära skillnader mellan barn och vuxna, vilket

definieras som the dominant framework (s. 10-14), vilket utgör ett dominerande ramverk som

består av binära skillnader mellan barn och vuxna. Enligt detta ramverk jämförs barn ständigt

med och formas till att efterleva den vuxna normen, där den vuxna beskrivs som komplex

samt fullt kognitivt och emotionellt utvecklad, medan barnet beskrivs som simpel, outvecklad

och irrationell. Det handlar därmed inte främst om biologiska faktorer, utan om sociala

sådana. I och med barnets stigande ålder ökar förväntningarna på att barnet ska efterleva den

vuxna normen, och barn “görs” till vuxna under barndomen genom att de socialiseras in i

samhället efter den vuxna normen. Det innebär att barn utifrån detta ramverk förstås som

ofullständiga individer och deras sociala position försummas i och med att man ser på barn

som becomings (Prout & James, 1997, s. 10-14; Wyness, 2006, s. 118-122). Enligt Alanen

(2009, s. 160) definieras och positioneras barn och vuxna inom välfärdsstatliga institutioner

utifrån bland annat ålder. Ålder som social faktor utgör idag en markör för olika status och

förmågor, där vi genom ålder kan positionera barn i relation till förväntningar vad gäller deras

kompetens och förmågor (Woodhead, 2009).

Föreställningar och uppfattningar om barn som omogna och outvecklade positionerar barn

som underordnade vuxna (se Winerdal, 2014), kanske i synnerhet i förhållande till barns
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omsorgsgivare. Familjen utgör en särskild kontext där barns underordning och

beroendeställning normaliseras i en process enligt Alanen (1992, s. 93-94) benämner

familialisering. Barns underordnade position konstrueras därmed som barnets naturliga

position, och även den position som möjliggör barnets tillgång till resurser genom

föräldrarna. Familialisering innebär därmed att barns handlingsutrymme, intressen och

aktörskap begränsas utifrån att fokus främst läggs på föräldrarna då det även är frågor som

rör barn. Barns underordning är därmed inbyggd i samhällets strukturer, som därmed innebär

en maktasymmetri där barn ofta blir objekt för de vuxnas kontroll och makt i och med deras

beroendeställning (Bruno & Bečević, 2020, s. 13).

Alanen (2009) beskriver hur dessa sociala skillnader mellan barn och vuxna är socialt

konstruerade och tillsammans skapar ett så kallat “generationssystem”. Generationssystemet

betraktas enligt Alanen (2001) vara socialt konstruerat och ger ett teoretiskt perspektiv på

barns och vuxnas sociala positioner, vilka definieras av varandra och som skapar sociala

strukturer i samhället (Alanen, 1992, s. 64; Alanen, 2001, s. 20-21). Processerna i relationen

mellan barn och vuxna skapar ett asymmetriskt maktförhållande med en tydlig över- och

underordning. Barn förstås inom generationssystemet vara beroende av de vuxna utifrån att

de är underordnade de vuxna, då “vuxendom” utgör normen (Alanen, 2009, s. 168). Barn

som social kategori och grupp blir därmed underordnad vuxna, vilket är något som

(re)produceras genom sociala praktiker, vilka bidrar till denna hierarkiska relation mellan

barn och vuxna. Barn förstås barn som maktlösa och outvecklade och som becomings, i

relation till de vuxna som ses som färdigutvecklade och beings (Halldén, 2007, s. 31-36).

Alanens (2001) generationssystem utgör därmed ett teoretiskt verktyg för att analysera hur

den sociala kategorin barn förstås samt (re)produceras i våra vardagliga praktiker och därmed

även inom socialtjänstens arbete med barn. Med detta perspektiv är det möjligt att analysera

maktförhållandet mellan barn och vuxna, och särskilt hur det våldsutövande barnet förstås

och positioneras av socialsekreterare.

4.2. Omsorgsperspektiv och rättighetsperspektiv

Det finns idag enligt Eriksson och Näsman (2009, s. 22) en fortsatt tvetydighet kring hur

barns sociala position ska förstås, där barn å ena sidan ses som passiva objekt och becomings,

å andra sidan som subjekt och aktörer, det vill säga beings. Dessa synsätt har påverkat och

påverkar fortfarande den sociala barnavården inom vilken två perspektiv på barn kan
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urskiljas. Det ena är ett omsorgsperspektiv som omfattar en syn på barn som i behov av

skydd och omsorg från de vuxna, och det andra är ett rättighetsperspektiv som förstår barn

som aktörer med förmågor att själva handla och påverka sin egen situation (Eriksson &

Näsman, 2009, s. 22). Omsorgsperspektivet kan kopplas till synen på barn som becomings,

och innefattar ett skyddsperspektiv på barn. Just skyddsperspektivet är dominerande inom

välfärden vad gäller arbetet med barn som far illa (Heimer et al., 2017). Ett

rättighetsperspektiv kan kopplas till barn som beings, och vilket genererar ett förhållningssätt

som gör barn delaktiga och som därmed främjar barns aktörskap. Om barn däremot främst

förstås och bemöts utifrån ett omsorgsperspektiv tenderar barnets utrymme till delaktighet att

begränsas, då barn enligt detta perspektiv anses vara i behov av skydd och omsorg (se

Eriksson & Näsman, 2009).

Omsorgsperspektivet underordnar barn i relation till vuxna (Eriksson & Näsman, 2009, s.

22), medan ett rättighetsperspektiv tenderar att reducera maktobalansen som råder mellan

barn och vuxna i och med barns ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i processer

som rör dem. Omsorgsperspektivet kan kopplas till förståelsen för barn som “becomings”,

vilket passiviserar barn. Rättighetsperspektivet däremot kan kopplas till barn som “beings”

utifrån att det erkänner barns inneboende aktörskap och förmåga att aktivt handla själva

(Eriksson & Näsman, 2009, s. 22). Rättighetsperspektivet är kopplat till föreställningar kring

maktrelationer mellan barn och vuxna samt samhället i stort, där barnet utifrån sin

underordnade position behöver ges högre prioritet och stärkta rättigheter, och då särskilt barn

utsatta för våld. Utifrån rättighetsperspektivet förstås barn vid exempelvis barnmisshandel

vara offer utan skuld och ansvar, med rätt till skydd (Andersson Bruck & Källström Cater,

2014, s. 85 & 95). Omsorgsperspektivet belyser barnets behov av skydd och omsorg utifrån

deras sårbarhet i och med deras underordning och beroende av vuxna (se Andersson Bruck &

Källström Cater, 2014; Eriksson & Näsman, 2008; Hellfeldt et al., 2019). Denna över- och

underordning präglar vårt välfärdssystem, och dessa perspektiv blir därmed användbara i

analys av hur socialsekreterare utifrån förståelsen för barns våldsutövande positionerar

barnet.

Ett perspektiv som är nära kopplat till omsorgsperspektivet är sårbarhetsperspektivet. Ett

sårbarhetsperspektiv på barn används främst i fall som rör barns utsatthet, och utgår från

förståelsen om barn som en särskilt sårbar grupp. Just våldsutsatta barn kan utifrån ett

maktkritiskt perspektiv förstås som en särskilt sårbar grupp i och med deras beroendeställning
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till vuxna och särskilt deras omsorgspersoner (Heimer et al., 2019, s. 97-121). Barns

sårbarhet är även kopplat till fysiska, sociala och strukturella sårbarhetsfaktorer utifrån att

barn exempelvis i relation till vuxna generellt sett är fysiskt mindre och svagare, har bristande

sociala förmågor och är underordnade vuxna på strukturell nivå (se Meyer, 2007).

Sårbarhetsperspektivet är centralt i västerländska föreställningarna om barndom (se Hellfeldt

et al., 2019; Meyer, 2007). Enligt detta perspektiv har barn i relation till vuxna mindre

valmöjligheter utifrån deras position och begränsade resurser, vilket gör att barns möjligheter

till att utöva sitt aktörskap mer eller mindre regleras av de vuxna (se Hellfeldt et al., 2019).

Främst används detta perspektiv i relation till barns utsatthet för våld, men kommer i denna

studie även att användas för att analysera förståelsen för barns position i de fall de själva

utövar våld. Syftet är att kunna kontrastera barns våldsutövande med barns våldsutsatthet då

detta kan ge en tydligare förståelse för hur barns våldsutövande i familjen förstås utifrån

socialsekreterarnas perspektiv.

4.3. Ideala offer och förövare

Christies (2018) teori kring det ideala offret bygger på föreställningar kring när det är mest

troligt och lättast att man ges en fullständig och legitim status som offer vid utsatthet för

brott, vilket innebär att det ideala offret är en socialt konstruerad kategori (Christie, 2018, s.

11). Denna teori kring vem som utgör det idealiska offret kommer att användas i denna studie

utifrån att den betonar att det idealiska offret även formar den idealiska förövaren, då de utgör

varandras motsatser. Teorin kan därmed ge perspektiv på socialsekreterarnas förståelse för det

våldsutövande barnet utifrån att detta kan förstås som ett förövarskap.

Det ideala offret ska enligt Christies teori (2018, s. 12) vara “svagt”, det vill säga äldre, sjuka

eller mycket unga människor, och offret behöver förstås utifrån förövarens position. Det

handlar därmed om att det ideala offret främst ska vara fysiskt svagt. För att offret ska

positioneras som ett idealt offer ska förövaren vara stor och elak, och även okänd för offret.

Det betyder att det ideala offret även bygger på den ideala förövaren, det vill säga att dessa

positioner ömsesidigt skapar varandra utifrån att de utgör varandras motsatser, och det ideala

offret formar därmed den ideala förövaren (Christie, 2018, s. 12 & 18). Christie (2018, s. 18)

beskriver att ju mer ideal offret är, desto mer ideal blir även förövaren, och tvärtom. De flesta

förövare är i verkligheten dock inte ideala, utifrån att det oftast är kända av offret (Christie,

2018).
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När barn själva utövar våld går det emot våra föreställningar kring vem som är den “ideala

förövaren”, då barnet oftast anses vara det “ideala offret”. I de fall där barn själva är både

utsatta och våldsutövare blir detta än mer problematiskt, och vilket benämns som

victim-offender overlap. Att barnet oftast förstås som det “ideala offret” bygger på stereotypa

föreställningar kring vem som är offer i de fall som rör utsatthet för våld i hemmet. Det

“ideala offret” är passivt och maktlöst, något som utgör motsatsen till vem som är “ideala

förövaren”. Ideala förövaren, det vill säga våldsutövaren, förstås agera utifrån en

maktposition med ett ansvar för sina handlingar (Hellfeldt et al., 2019, s. 114-121). Om

barnet som är utsatt för våld även utövar våld strider detta mot våra föreställningar kring vem

som är offer och även våldsutövare. Det kan leda till att barns aktörskap ifrågasätts. Våra

föreställningar kring vem som är utsatt och vem som är våldsutövare är även kopplat till

andra sociala maktdimensioner, såsom ålder och kön (Hellfeldt et al., 2019). Andersson

Bruck och Källström Cater (2014, s. 98) beskriver dock att när barn förstås utöva våld

innebär det en risk att barn ontologiskt likställs med vuxna, i och med att det anses innebära

att tillskriva barnen ansvar och kompetens.

4.4. Gräsrotsbyråkrati, makt och handlingsutrymme

Begreppet gräsrotsbyråkrati avser belysa hur arbetare inom offentliga organisationer som

kommer i direkt kontakt med medborgare har handlingsutrymmet att bestämma över samt

fördela offentliga resurser till medborgare. Gräsrotsbyråkrati förekommer därmed där

medborgare kommer i direkt kontakt med “staten”, genom kontakten med

gräsrotsbyråkraterna som i en vid mening representerar staten genom organisationer som

exempelvis skola och socialtjänst (Lipsky, 2010, s. 3-12). Lipskys (2010) teori om

gräsrotsbyråkrater betonar arbetarens diskretion, det vill säga arbetarens handlingsutrymme

att själv bestämma och fatta beslut över resurser i enskilda situationer och ärenden inom

ramen för den tillhörande organisationen. Handlingsutrymmet handlar därmed om den

autonomi som gräsrotsbyråkrater besitter i deras roll, vilket anses vara nödvändigt utifrån att

de ska kunna bemöta medborgares olikheter (Lipsky, 2010, s. 14-16).

Den svenska socialtjänsten kan utifrån denna teori definieras som en gräsrotsbyråkrati då

socialsekreteraren oftast har möjlighet att agera utifrån dess egen auktoritet hen besitter

utifrån sin yrkesroll. Socialsekreterarens handlingsutrymme är dock villkorat utifrån att deras
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arbete regleras av lagar, regler och föreskrifter. Socialsekreteraren behöver även förhålla sig

till och ta hänsyn till individens och samhällets krav och förväntningar. Att fatta beslut är

därmed inte enkelt, då situationerna som myndighetsutövare stöter på oftast är komplexa

(Ponnert & Svensson, 2019). Handlingsutrymmet är även kopplat till professionen, där

socialsekreteraren som arbetar med barn och unga utifrån sin profession förväntas använda

sig utav de kunskaper hen förvärvat under sin utbildning när det kommer till

bedömningsarbete samt beslutsfattande (se Svärd, 2020). Handlingsutrymmet kan därmed

användas olika beroende på kunskap och erfarenhet, vilket gör att det varierar beroende på

hur den enskilda socialsekreteraren använder det (Svensson et al., 2008). Andra faktorer som

även påverkar hur den enskilda socialsekreteraren använder handlingsutrymmet är emotioner

och normer. Normer kring olika former av utsatthet påverkar exempelvis hur dessa uppfattas

och förstås, och socialsekreterares emotioner spelar även in i hur hen väljer att använda sitt

handlingsutrymme (Svärd, 2020).

Handlingsutrymmet medför möjligheter och skyldigheter att fatta beslut kring enskilda

individers liv, utifrån deras makt över offentliga resurser. Gräsrotsbyråkratens tillhörande

organisation har därmed en normerande och styrande roll, då de beteenden som är önskvärda

utifrån organisationens synsätt “belönas” genom att de beviljas stöd (Lipsky, 2010, s. 3-12).

Detta kan jämföras med hur Hasenfeld (2000, s. 329) beskriver att människobehandlande

organisationer, vars syfte är att arbeta med förändring av beteenden, utför moraliskt arbete.

Arbetet inom dessa organisationer omfattar därmed moraliska antaganden om människor,

vilket innebär att olika föreställningar och attityder påverkar hur de professionella bemöter

och hanterar klienter (Hasenfeld, 2010, s. 99). Professionella som arbetar inom dessa

organisationer kan själva inte vara värderingsfria (Hasenfeld, 2000, s. 329), vilket gör att

professionellas värderingar antas påverka bedömningar och beslut kring klienters behov av

stöd och hjälp från tillhörande organisation. Om klient anses agerat moraliskt utifrån den

professionellas perspektiv, ökar möjligheterna för klienten att ges tillgång till organisationens

resurser. Moraliska antaganden på samhällelig nivå både formar och formas av dessa

människobehandlande organisationer genom dess praktiker (Hasenfeld, 2010, s. 99-102). Det

kan därmed antas att socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten

även påverkas av moraliska antaganden, och att dessa även inverkar på handlingsutrymmet

och därmed även bedömningar kring beslut kring behov av stöd från nämnden.

Gräsrotsbyråkrater befinner sig därmed i en maktposition där de har i uppgift att bedöma och

sortera människors behov (Ponnert & Svensson, 2019, s. 31-32). Processen där människor
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blir klienter leder till att människorna sedan behandlas efter den kategori de tillhör.

Människors problematik förenklas för att anpassas efter organisationen, där rutiner utvecklas

för att behandla komplexa uppgifter (Lipsky, 2010, s. 59-61). Gräsrotsbyråkrater förväntas

använda sina kunskaper och förmågor på det sättet att de främjar klientens bästa i relation till

tillhörande organisationens tjänster. De står därmed mellan organisationens intressen och

klienternas (Lipsky, 2010).

Socialsekreteraren har därmed ett handlingsutrymme som innefattar ett utrymme för tolkning

inom ramarna för organisationens regelverk. Inom handlingsutrymmet behöver

socialsekreteraren hantera de olika krav som ställs från olika parter, såsom samhälle, klient,

organisation och även profession. Exempelvis behöver en myndighet som socialtjänsten

fortsatt upprätthålla sin legitimitet genom att samtidigt anpassa sig efter rådande samhälleliga

normer och värderingar. Det innebär att socialtjänstens organisatoriska ramar är föränderliga

(Ponnert & Svensson, 2019, s. 29-35).

33



5. Metod

Under detta avsnitt kommer studiens metodologiska ansats att redogöras för. Jag kommer att

beskriva, diskutera och motivera för de val jag gjort under studien vad gäller urval, metod för

insamling och analys av data samt redogöra för tillvägagångssättet för insamling av empiri.

Jag kommer även att diskutera etiska överväganden och frågor kring min egen roll och

subjektivitet i relation till studien. Avslutningsvis kommer jag att säga något om studiens

tillförlitlighet. Denna studie och dess resultat behöver förstås i dess kontext, vilken detta

metodavsnitt ämnar tydliggöra. Syftet är därmed att detta avsnitt även ska bidra till

transparens vad gäller studiens genomförande.

5.1. Intervjuer

Då studien syftar till att undersöka socialsekreterares förståelse för barn som utövar våld

inom familjen bedömdes det vara mest lämpligt att genomföra intervjuer med

socialsekreterare. Studien har därmed en kvalitativ ansats och jag har för denna studie valt att

genomföra intervjuer som metod för insamling av empiri. Kvalitativ forskning och intervjuer

ger en möjlighet att förstå det man undersöker på ett djupare samt mer nyanserat och

informationsrikt sätt, där den subjektiva upplevelsen och förståelsen hos deltagaren är central

(Larsson, 2005, s. 92). Genom intervjuer är det därmed möjligt att få tillgång till personers

erfarenheter, upplevelser och sociala värld (Legard et al., 2003, s. 140). För intervjuerna

upprättade jag en intervjuguide (se BILAGA 2), som fungerat som ett stöd vid samtliga

intervjutillfällen och intervjuerna kan därmed förstås vara semistrukturerade. Frågorna var

huvudsakligen öppna i syfte att låta intervjudeltagarna få berätta och svara fritt utifrån hur de

tolkat dessa (Legard et al., 2003, s. 148). Socialsekreterare har därmed själva fått beskriva hur

de förstår, uppfattar, tolkar och bedömer barns våldsutövande i familjen. Genom att

genomföra semistrukturerade intervjuer har det varit möjligt att följa deltagarnas svar och

ställa utforskande frågor kring dessa i syfte att utforska svaren vidare, vilket har gett en

fördjupad förståelse för deltagarnas tankar och reflektioner (Legard et al., 2003, s. 141).

En intervju utgör ett sammanhang inom vilket kunskap konstrueras (Larsson, 2005, s. 101;

Legard et al., 2003, s. 139) och denna studie utgår från ontologiska antaganden om

verkligheten som socialt konstruerad och därmed även föränderlig. Dessa antaganden går i

linje med en konstruktivistisk syn på kunskap (Legard et al., 2003, s. 139-140), och
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socialsekreterares förståelse för barn som utövar våld i familjen är därmed något som delvis

skapas under intervjutillfällena. Socialsekreterares förståelse för barns utövande av våld inom

familjen, och därmed denna studie och dess resultat, behöver även förstås utifrån deltagarnas

profession och tillhörande organisation, det vill säga socialtjänsten. Min egen inverkan på

denna kunskapsproduktion kommer jag resonera kring närmare då jag problematiserar min

egen subjektivitet senare under metodavsnittet.

5.1.1. Genomförande av intervjuer

Deltagarna har själva fått välja hur intervjuerna skulle genomföras och de flesta har därmed

genomförts över videolänk. En intervju har genomförts vid fysisk träff. Att jag valde att

intervjuerna skulle kunna genomföras över videolänk var för att det fysiska avståndet inte

skulle vara något hinder för att kunna delta i studien. Studien har därmed inte begränsats till

att endast omfatta ett specifikt geografiskt område. Då innehåller i deltagarnas berättande

varit i fokus och där transkriberingarna utgjort underlag för analys har kroppsspråk eller

andra aspekter av hur berättelserna kommunicerats inte varit relevant. Det har därför inte

bedömts göra någon skillnad för studiens resultat om intervjuerna skett över videolänk eller

fysiskt (jfr. Gillham, 2008, s. 144). Under intervjuerna har ljudet spelats in, och dessa ljudfiler

har sedan transkriberats. Både ljudfiler och transkriberingar har förvarats på ett säkert sätt,

där jag varit den enda med tillgång till dessa. Vid intervjutillfällena har jag inhämtat muntligt

samtycke till deltagande i studie. Varje intervju har tagit mellan 45-60 minuter.

5.2. Urval

Utifrån studiens syfte har urvalet varit målstyrt för att kunna få informationsrika “fall” som

kan ge en fördjupad förståelse för det jag ämnat studera. Detta är en urvalsstrategi som främst

kopplas till just kvalitativ forskning och handlar om att inkludera deltagare som är relevanta

utifrån studiens syfte (Gentles et al., 2015, s. 1778). För denna studie har socialsekreterare

som uppfyller urvalskriterierna inkluderats, det vill säga socialsekreterare som arbetar med

barn och unga och har erfarenhet av arbete med ärenden som rör våld inom familjen.

Jag har rekryterat intervjudeltagare genom att dels använda mig utav mitt eget nätverk inom

socialtjänsten samt genom att sprida mitt informationsbrev till enhetschefer för barn- och

ungdomsenheter i flertalet kommuner i Sverige via e-mail. Jag har även tagit hjälp av

intervjudeltagare som i sin tur hjälp mig att få kontakt med ytterligare deltagare, vilket gör att
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jag även använt snöbollsurval (Bryman, 2016, s. 504). Totalt har sju socialsekreterare med

socionomutbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga deltagit i denna studie.

Antalet deltagare är inom kvalitativ forskning oftast av mindre relevans, utan man pratar

istället om mättnad. Detta syftar på en punkt där man som undersökare upplever att

ytterligare insamling av data bidrar lite eller inte alls till studien. Mättnad kan därmed förstås

som en indikation på att tillräckligt med data samlats in (Gentles et al., 2015, s. 1781-1782). I

kvalitativ forskning är urvalets storlek därmed oftast mindre i jämförelse med kvantitativ

sådan (Gentles et al., 2015, s. 1782). I denna studie omfattas urvalet av sju deltagare och

intervjuer utifrån att bedömning gjordes att ytterligare intervjuer inte skulle komma att bidra

med något nytt till analysen. Urvalet omfattar endast kvinnliga socialsekreterare med

socionomutbildning som arbetar i olika kommuner i Mellansverige. Erfarenheten av arbete

inom socialtjänsten med barn och unga varierar mellan ett och 19 år hos deltagarna för

studien.

Inom kvantitativ forskning handlar urvalet om en process där en representativ del av en

population väljs ut och studeras i syfte att kunna säga något om en hel population (  Gentles et

al., 2015, s. 1772). Att kunna generalisera och kvantifiera denna studies resultat har dock inte

varit ett syfte eller mål. I och med att jag med denna studie önskar utforska socialsekreterares

förståelse för en viss problematik som i sig är komplex, är kvalitativ metod därmed att

föredra framför kvantitativ sådan i och med att jag vill fånga komplexiteten i inte bara

problematiken utan även socialsekreterares förståelse för och arbete med denna. Därmed

innebär det att resultaten för denna studie inte är generaliserbara, vilket kan uppfattas som en

begränsning. Samtidigt hade en kvantitativ ansats inte kunnat ge den djupare förståelse för

ämnet utifrån att den mer utforskande och interaktiva delen som intervjumetoden innebär

skulle försvinna.

För att rekrytera deltagare för studien skickade jag ut ett informationsbrev (se BILAGA 1).

Jag valde inledningsvis att beskriva att jag önskade intervjua socialsekreterare med just

erfarenhet av arbete med barn som utövar våld inom familjen. Jag valde att muntligen

presentera min studie för min tidigare arbetsplats och därmed tidigare arbetskollegor i syfte

att rekrytera deltagare. De fick då även ta del av informationsbrevet. Här blev det dock tydligt

att ingen direkt upplevde sig ha erfarenhet av denna form av problematik, trots att jag hade

professionell vetskap om att kollegor stött på barns eget våldsutövande. Detta var något jag

kom att få lov att reflektera över, och landade i att det är möjligt att det finns en uppfattning
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kring att barn inte utövar våld, vilket även speglas i tidigare forskning. Utifrån att jag

bedömde att detta skulle komma att bli ett hinder för att rekrytera deltagare valde jag att

omformulera mina kriterier till att inkludera socialsekreterare med erfarenhet av arbete med

ärenden som rör våld i familjen. I informationsbrevet kom jag fortfarande att beskriva att

syftet var att undersöka förståelsen för barns eget våldsutövande inom familjen. Att jag

gjorde detta val kan uppfattas som en svaghet för denna studie, då det innebär att vissa

deltagare för studien kanske inte direkt har erfarenhet av ärenden som rör barns eget

våldsutövande inom familjen. Dock har jag ansett att oavsett om socialsekreterare som

arbetar med barn och unga endast har erfarenhet av arbete med våld i familjen så kan

förståelsen för barns eget våldsutövande utforskas och skapas under intervjutillfällena. Då jag

som tidigare nämnt utgår från en förståelse för kunskap som socialt konstruerad är det

därmed något som även formas under intervjuerna, och deltagarna har därmed kunnat

reflektera över och format sin egen förståelse för denna problematik utifrån sin profession

och yrkesroll.

5.3. Analysmetod och förfarande

Forskning handlar om att använda tekniker för att tolka och förstå världen (Streck, 2007), och

det är därmed av vikt att jag redogör för hur jag gått tillväga för att analysera och tolka den

empiri jag samlat in. De semistrukturerade intervjuerna har som nämnt transkriberats och

sedan analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys, vilket innebär att datan reducerats

till teman på ett systematiskt sätt (Schreier, 2014). Syftet med tematisk innehållsanalys är att

genom bygga en modell av teman som tillsammans beskriver det fenomen man studerar, och

denna form av analysmetod används för att analysera bland annat skriftlig kommunikation

(Elo & Kyngäs, 2008, s. 107-108) och är därmed lämplig för att analysera transkriberade

intervjuer.

Inledningsvis har jag gått igenom det transkriberade materialet för att få en överblick över

samt bli bekant med insamlad data. Jag upptäckte tidigt likheter mellan de olika

transkriberingarna, och jag kunde börja urskilja teman. I genomförandet av en tematisk

innehållsanalys är kodning centralt, vilket innebär att data kodas efter olika teman som kan

urskiljas i det material som inhämtats (Schreier, 2014, s. 171-173). Jag har därmed stegvis

kodat datan i relation till studiens forskningsfrågor, där dessa koder i ett senare skede

organiserats och kategoriserat på det sättet att subkategorier skapats. Dessa subkategorier har
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sedan kommit att bli två övergripande teman (se tabell 1 för exempel) som tillsammans

hjälper att svara på studiens frågeställningar vad gäller socialsekreterares förståelse för barn

som utövar våld i familjen. Det innebär att jag i analysförfarandet gått från det mer specifika

till det generella, det vill säga till teman som tillsammans ger en grund för att förstå helheten

(Elo & Kyngäs, 2008, s. 109). Analysförfarandet har inneburit att jag fått röra mig fram och

tillbaka mellan kategorier, data och koder.

5.3.1. Tabell 1. Exempel på tema
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5.3.2. Induktion och deduktion

Mitt förhållningssätt till insamlad empiri kan förstås vara induktivt i den mening att jag

genom ett öppet förhållningssätt till insamlad empiri försökt hitta mönster och teman som ett

första steg i analys och kodning av data. Data har därmed kodats utifrån mönster och teman

jag kunnat urskilja i den empiri jag samlat in (Elo & Kyngäs, 2008, s. 109). Samtidigt har

tidigare forskning och teori i senare steg vid kodning varit vägledande för att identifiera

ytterligare mönster och teman, vilket innebär ett deduktivt förhållningssätt (Kennedy, 2018, s.

50). Det induktiva förhållningssättet syftar till att mer förutsättningslöst närma sig data och

därmed mer eller mindre ignorera tidigare teoretisk kunskap i syfte att upptäcka nya mönster,

vilket dock kan problematiseras utifrån att man alltid bär på tidigare kunskap som man på ett

eller annat sätt förhåller sig till. Utifrån att jag även använt mig utav ett teoretiskt ramverk

och även tidigare forskning vid analys av data kan mitt förhållningssätt förstås som

kombinerad induktiv-deduktiv strategi (Larsson, 2005, s. 95-96). Valda teorier för denna

studie har därmed utgjort verktyg för att vidare förstå insamlad data.

5.4. Etiska överväganden

Etiska överväganden är vid varje studie viktiga att göra då det handlar om att studier behöver

genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar bland annat om att överväga de risker som

finns med genomförandet av studier för att de som deltar i studier inte komma till skada

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 13 & 20). Det innebär att jag har ett ansvar för de som deltagit i

denna studie.

De mest centrala etiska överväganden för denna studie rör främst kravet på informerat

samtycke, konfidentialitet samt deltagarnas rätt att få vara anonyma. Vad gäller informerat

samtycke har varje deltagare fått information om studien genom mitt informationsbrev jag

skickat ut där studiens syfte framkommit och deras rätt att delta anonymt. De har därmed

även fått information om deras rätt och möjlighet att avbryta sitt deltagande om de så önskar.

Att deltagarna vet vad deltagandet innebär och att de samtycker till deltagande utgör

informerat samtycke (Larsson, 2005, s. 119). Jag valde även att skicka ut intervjuguiden i

syfte att vara transparent och för att ge deltagarna en tydligare bild över vad intervjun skulle

komma att fokusera på. Det handlade även om att för de som ville ha möjlighet att förbereda

sig skulle få göra det, i syfte att reducera den maktasymmetri som råder mellan den som

intervjuas och den som blir intervjuad (Kvale, 1997, s. 118-119). Samtidigt skulle detta kunna
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ses som en svaghet i studien, då det skulle kunna tänkas att deltagarna faktiskt förbereder svar

på frågorna, har detta inte bedömts vara något som påverkar helheten negativt utifrån att jag

genomfört semistrukturerade intervjuer och då de följdfrågor jag ställt oavsett inte är något

intervjudeltagarna kunnat förbereda sig på. Jag anser heller inte att viss förberedelse är något

som är negativt, utan snarare att möjlighet till reflektion och eftertanke kring frågorna innan

intervjuerna öppnat upp för mer utförliga svar.

Inför varje intervju har jag även gått igenom syftet med studien en gång till och jag har sedan

inhämtat muntligt samtycke, vilket även spelats in. Varje deltagare har godkänt att

intervjuerna spelats in efter att jag har förklarat syftet med ljudupptagningen. Då jag förvarat

ljudfilerna på min mobil och dator, vilka är låsta och kräver mitt personliga lösenord för

inloggning, har ingen annan än jag haft tillgång till detta material. Dessa ljudfiler har jag

sedan transkriberat och avidentifierat. Jag har sedan valt att presentera data i resultatdelen på

ett sätt som minimerar risken för att någon av socialsekreterarna ska kunna bli identifierade,

där jag valt att inte citera ordagrant, vilket gjorts av etiska skäl (Trost, 2010, s. 129). På så vis

har jag förhållit mig till samt respekterat kravet på konfidentialitet (Larsson, 2005, s. 119). I

och med att jag valt att göra en tematisk innehållsanalys är det inte nödvändigt att just själva

formuleringarna ordagrant är med då detta inte är fokus för min analys, och jag har därmed

valt att ta bort talspråk och även korrigera språkfel i de fall det funnits behov av det för att

citaten även ska bli mer lättlästa och för att meningars rätta innebörd ska komma fram (Trost,

2010, s. 156-157).

Jag har även reflekterat över andra etiska överväganden som skulle kunna bli aktuella i andra

fall utifrån att det i vissa fall vid genomförande av studier kan väcka starka känslor (Legard et

al., 2003). Dock har jag för denna studie ansett att risken för detta samt att deltagarna själva

ska ta skada är liten, utifrån att studien inte fokuserar på de enskilda individernas privata

angelägenheter utan på förståelsen för ett ämne som är kopplat till deras profession.

5.5. Subjektivitet

Min egen subjektivitet är något som behöver belysas utifrån att den jag är, min position och

roll som intervjuare, kvinna och socionom är faktorer som alla mer eller mindre inverkar på

intervjuerna och därmed den empiri som inhämtas. Min relation till intervjudeltagare är även

något som påverkar intervjudeltagarnas svar, val och vilja till att berätta. Mitt eget

förhållningssätt och mina frågor är därmed något som antingen kan främja eller hindra

40



intervjudeltagare att berätta om sina erfarenheter. Min egen förförståelse är även något som

påverkar hur jag förstår och analyserar data. Jag har därmed försökt att redogöra för dessa

delar under detta metodavsnitt för att studiens kontext ska bli tydlig, och att mina resonemang

och val ska vara motiverade.

Den epistemologiska utgångspunkten för denna studie är att kunskap inte är något vi kan hitta

eller upptäcka, utan att kunskap är något vi människor konstruerar och förhandlar genom

social interaktion. Det innebär att det inte är möjligt att nå en absolut och “objektiv” sanning,

vilket aktualiserar även min egen subjektivitet. Min subjektivitet är även central utifrån att jag

själv utgör ett verktyg vid insamling av empiri (Larsson, 2005, s. 102). Just forskarens roll

och subjektivitet är något som problematiserats och framhävts som en nackdel vad gäller

produktionen av kunskap. Dock är all forskning subjektiv, utifrån att det alltid är någon

(subjekt) som genomför studien (se Breuer & Roth, 2003). Då jag som intervjuare utgör ett

verktyg i genomförandet av studien är min inverkan på studien något som är oundvikligt,

men det behöver inte förstås som en nackdel. Det är istället av vikt att resonera kring min

egen subjektivitet samt att jag under studiens processer har ett reflexivt förhållningssätt. Det

är därmed av vikt att jag själv resonerar kring samt motiverar för de val jag gjort genom

studiens olika processer (se Breuer & Roth, 2003). Att jag är medskapare till den kunskap

som producerats inom ramen för denna studie har jag reflekterat över, och särskilt mitt

förhållningssätt och min egen position och roll som undersökare. Under intervjuerna har jag

försökt ha ett öppet förhållningssätt genom att bland annat ställa öppna och inte ledande

frågor, samt genom att berätta för deltagarna att det inte finns några rätt eller fel svar.

Hur “lyckad” en intervju blir beror till en stor del just på mina egna förmågor att vara en aktiv

och nyfiken lyssnare som intervjuare, då relationen mellan mig och deltagaren är viktig för

att hen ska känna förtroende och våga berätta om sina tankar (Legard et al., 2003, s.

142-143). Jag har därmed även försökt att bekräfta deltagarnas tankar och känslor under

intervjutillfällena för visa att jag aktivt lyssnat, samt ibland spegla deltagarnas svar för att

stämma av om jag uppfattat dem rätt eller inte. På så vis bidrar dessa aspekter även till att

reducera maktobalansen som finns mellan mig som intervjuare och deltagarna.

5.6. Tillförlitlighet

Validitet och reliabilitet är centrala kriterier för att uppnå tillförlitlighet i en kvalitativ studie

(Bryman, 2016, s. 467). Morse et al. (2002, s. 14) beskriver hur den som genomför en
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kvalitativ studie behöver använda strategier där validitet och reliabilitet aktivt eftersträvas

genom studiens processer för att i sin tur uppnå tillförlitlighet. En av dessa strategier är att

arbeta iterativt och inte linjärt, då detta gör det möjligt att korrigera delar av studien så att

koherens uppnås mellan studiens samtliga delar. Detta kräver öppenhet för förändring och

mottaglighet för att ta med nya idéer (Morse et al., 2002, s. 17). Dessa strategier har använts

då jag under denna studie exempelvis rört mig fram och tillbaka mellan tidigare forskning

och teori under insamling av empiri. Då empiri gett mig nya insikter har jag behövt ta in nya

perspektiv i teoriavsnittet bland annat, och jag har även arbetat för att studien ska ha en röd

tråd och att valda metoder är relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. Att på

detta sätt vara lyhörd under studiens processer är ett sätt att stärka studiens validitet (se Morse

et al., 2002), då validitet inom kvalitativ forskning kan kopplas till huruvida man undersökt

det man avsett undersöka (Larsson, 2005, s. 116). Sett till reliabilitet inom kvalitativ

forskning är det kopplat till studiens pålitlighet, vilket gör det viktigt att redogöra för

forskningsprocessens olika delar (Bryman, 2016, s. 468). I syfte att stärka studiens reliabilitet

samt bidra till transparens har jag i detta metodavsnitt tydliggjort samt motiverat för de val

jag gjort genom studiens olika delar, vilket även är ett sätt att stärka studiens tillförlitlighet.
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6. Resultat
Tidigare genomgång av tidigare forskning har visat att forskningen kring barns våldsutövande

är bristfällig, samt att det saknas tidigare forskning kring hur socialtjänsten arbetar med

ärenden som rör barns våldsutövande i familjen. Barns våld mot familjemedlemmar beskrivs

vara en svårbegriplig och svårdefinierad problematik utifrån att det finns olika sätt att förstå

barnets våldshandlingar samt orsakerna till våldet. Barns våldshandlingar uppfattas även få en

annan betydelse är vuxnas, och inte sällan definieras barns handlingar i andra termer än våld.

Detta avsnitt ämnar därmed bidra till att fylla den kunskapslucka som identifierats då jag

kommer att presentera studiens resultat och analysen av den empiri som inhämtats för denna

studie. De intervjuer som genomförts har som tidigare nämnt transkriberats och sedan

analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Under analysen har två övergripande

teman identifieras, vilka tillsammans bidrar till att förstå och förklara hur socialsekreterare

förstår och arbetar med barn som utövar våld i familjen. Dessa övergripande teman är

Socialsekreterares perspektiv på barns våld i familjen och Socialtjänstens hantering av

ärenden som rör barns våld i familjen. Dessa kommer att presenteras nedan och beskrivas

utifrån olika subteman som identifierats under analysen.

6.1. Socialsekreterares perspektiv på barns våld i familjen

Socialsekreterarna har i denna studie beskrivit olika perspektiv på barns våld i familjen. Hur

barns våld i familjen beskrivs och förstås varierar, där barnets ålder och mot vem våldet riktas

har betydelse. Dessa delar kommer med hjälp av subteman att presenteras under detta tema.

6.1.1. Olika beskrivningar av barns våld

Denna studie visar att det finns en variation i hur begreppet våld används av

intervjudeltagarna i deras arbete med barn och familjer, och särskilt i de fall då barn utövar

våld. Flera socialsekreterare beskriver att de istället för att endast definiera barns handlingar

som våld försöker kontextualisera händelserna, vilket delvis kan kopplas till hur begreppet är

mångfacetterat och beskrivs vara “laddat” och “kraftfullt” (Socialsekreterare 2). Våldet

beskrivs av en annan intervjudeltagare vara “skamfyllt” och svårt att prata om

(Socialsekreterare 4), och det uppfattas vara särskilt gällande i de fall barn är våldsutövare.

Att begreppet våld är laddat och kraftfullt anses vara kopplat till att det innefattar frågor kring

både ansvar och skuld, vilket i sin tur kan förstås utifrån att ett våldsutövande är förknippat
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med ett förövarskap. Majoriteten av socialsekreterarna som deltagit i denna studie uppger

dock att de både beskriver barnets våldshandlingar och använder begreppet våld för att

definiera dem.

[...] det vill jag nog säga att vi använder begreppet våld.. [...] för det har vi pratat rätt mycket

om att, att man behöver använda begreppet för att den faktiska handlingen ska bli synlig, för

jag tänker att det är ändå, det är kraftfullt att använda begreppet därför att det delvis, det blir

så tydligt vad det är som händer.. (Socialsekreterare 4)

Flera av intervjudeltagarna har betonat vikten av att definiera handlingar för vad de är, det

vill säga att använda våldsbegreppet i de fall de bedömer att det rör sig om våld. På frågan

hur de pratar med föräldrar och barn om våldet uppger en intervjudeltagare att det måste vara

“öppet och ärligt” och att man måste “sätta ord på vad det är som faktiskt hänt”

(Socialsekreterare 2). Samtidigt som majoriteten av socialsekreterarna i studien betonar

vikten av att använda begreppet våld tycks det användas med en viss försiktighet i de fall det

rör barns våldsutövande i familjen.

Man försöker nog att vara lite smidig och så, och jag tänker att man behöver vara lite varsam

hur man använder det där begreppet också, och när och hur ofta och sådär. [...] om det är en

förälder som utövar våld, då kan det ju vara väldigt verksamt att använda begreppet inte så

varsamt eller vad man ska säga, att verkligen trycka på vad det är man uppfattar och ser [...]

Så det inte ska gå att ta miste på vad det är vi menar när vi pratar om vad den här föräldern

utsatt någon annan för.. (Socialsekreterare 4)

Att det finns en viss varsamhet i användandet av begreppet kan bero på att socialsekreterarna

inte vill lägga skulden för våldet på barnet. Användningen av begreppet våld verkar därmed

variera beroende på vem som är våldsutövare, då ovanstående citat belyser hur användandet

av begreppet våld kan ha en annan betydelse och verkan när det gäller vuxnas våld. En del

socialsekreterare uppger dock under intervjuerna att de inte direkt skulle prata i termer av

våld när det gäller barns handlingar och våldsutövande, utan de beskriver att det ligger

närmare till hands att beskriva barns handlingar som olika beteendemässiga problem.

Alltså det finns ju barn som utövar våld, alltså verkligen, jag tror att det är så sällsynt, det

här riktiga våldet som vi pratar om, det påtagliga, det skadliga [...].. utan jag tror att vi är
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mycket mer vana att, när det gäller barnen så pratar vi om, som jag sa, känslomässigt

beteende och när det gäller föräldrar så pratar vi om våld. (Socialsekreterare 7)

Det “riktiga våldet” kan förstås som det mer grövre och fysiska våldet som leder till skada,

något socialsekreteraren uppger är “sällsynt” i de fall barn utövar våld. Det skulle kunna

tolkas som att socialsekreteraren därmed har en viss förståelse för vad som är våld i de fall

barn är våldsutövare, och att gränsen för vad som är våld och inte kan tolkas vara tydligare

när det gäller vuxnas handlingar. Intervjudeltagarnas definition av barns våld uppfattas

därmed vara snävare än de definitioner som framgår av tidigare forskning (jfr.

Cano-Lozanoet al., 2021; Coogan, 2011; Cuervo, 2021). En vidare tolkning är att

toleransnivån är högre för barns våldshandlingar än vuxnas hos intervjudeltagarna. Samma

socialsekreterare beskriver att hon inte tänkt på barns handlingar som våld, även om hon vet

att det händer att barn utövar våld. Det är därmed möjligt att göra tolkningen att förståelsen

av barn som social kategori (se Qvortrup, 2009, s. 21–33) inte inbegriper ett våldsutövande,

utan att det främst är kopplat till vuxnas handlingar. Våld är något vuxna, i motsats till barn,

“gör”.

Jag brukar vara jättenoga med att använda ordet våld när det gäller vuxna.. jag försöker

verkligen att vara jättenoga med det, på olika vis, sen är det supersvårt ofta.. men när det

gäller barn [...] sen tänker jag att om det är en tonåring, då tänker jag att jag skulle tänka

annorlunda.. [...] jag försöker nog att skriva på olika vis..[...] men där jag tänker att det krävs

så skriver jag det.. om jag säger så då. (Socialsekreterare 3)

Citatet ovan belyser hur socialsekreterare i denna studie är noggranna med att använda

begreppet våld när det kommer till ärenden som rör vuxna våldsutövare, men att det inte

används lika konsekvent när det gäller barns våldsutövande. Samma socialsekreterare uppger

senare under intervjun att “samtidigt så är det ju, våld är ju våld, och det ska ju liksom

benämnas med det det är liksom” (Socialsekreterare 3). Att det därmed görs en skillnad i hur

begreppet våld används beroende på om det gäller barn eller vuxnas handlingar kan förstås

utifrån teori kring idealt offer och förövare, där barn oftast förstås som det ideala offret

(Andersson Bruck & Källström Cater, 2014; Hellfeldt et al., 2019) i och med barnets

underordnade och sårbara position i relation till vuxna. Förståelsen för barn som social

kategori (se Qvortrup, 2009, s. 21–33) uppfattas heller inte inbegripa ett förövarskap, då

förövarrollen ofta inbegriper våldsutövande. Föreställningar kring vem som därmed är en
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våldsutövare och förövare kan därmed antas påverka hur man ser på barnets handlingar, och

det kan även vara en förklaring till varför det är lättare att definiera vuxnas våldshandlingar

som våld i jämförelse med barns. Att barns våldshandlingar inte direkt definieras som våld

kan förstås vara ännu ett uttryck för rådande dikotomi mellan vuxna och barn, där barn

tenderar att passiviseras och underordnas vuxna (se Alanen, 2001). Detta belyser hur barns

handlingar tenderar att förstås utifrån vuxen ålder som norm. Föreställningar kring vem som

därmed är en våldsutövare och förövare i detta fall kan antas påverka hur man ser på barnets

handlingar.

Jag tänker att man åtminstone tänker sig för hur man formulerar sig för att försöka.. man

behöver tänka till i alla fall när det gäller, så att man inte skuldbelägger barnet ytterligare..

för man kan anta i alla fall då att det här barnet känner någon form av skuld..

(Socialsekreterare 4)

Ovan resonerar socialsekreterare kring hur våldsbegreppet används i samtal med barn och

föräldrar. Här synliggörs ett visst omsorgsperspektiv på barnet, där det även handlar om att

barn inte ska behöva känna skuld och ta ansvar för sina handlingar och där vuxna är de som

har ansvar för barnets omsorg. Att socialsekreteraren beskriver en risk att skuldbelägga

barnet “ytterligare” kan tolkas som att barnet själv redan känner skuld för att ha utsatt någon

för våld, och att om de som socialsekreterare sedan uttrycker att barnet har utsatt någon för

våld så kommer det att innebära att barnet ytterligare skuldbeläggs. Här blir det tydligt att

socialsekreteraren ändå förstår att det ligger en skuldfråga i våldsbegreppet.

Vad gäller begrepp som förövare är detta något som inte används. En socialsekreterare

kopplar begreppet till det polisiära arbetet och att begreppet uppfattas innefatta en

“inneboende ondska” (Socialsekreterare 1). Att använda begreppet förövare i relation till

barns våldsutövande skulle därmed inte vara aktuellt.

[...] jag tänker att det.. ja, att man inte vill ont i grunden.. utan att det är saker som spelar in

som gör att.. man hamnar i situationer som som är jättedåliga.. absolut.. men som man

liksom inte har menat eller inte vill, utan att det är saker som gör att det blir så..

(Socialsekreterare 1)

Barns våldsutövande blir därmed något situationsbundet utan tydlig intention att vilja något

illa. Detta speglar delvis en syn på barn som oskyldiga, då barns handlingar inte direkt
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uppfattas få samma betydelse som de vuxnas, vilket skulle kunna förstås utifrån

föreställningar kring att barn i relation till vuxna anses vara irrationella (se Wyness, 2006, s.

118-122). Det skulle även kunna vara en faktor till varför barns handlingar inte alltid

definieras som våld, då våldsbegreppet uppfattas innefatta en förövare och ett offer, där

förövaren i sin tur ska ha motiv för sina handlingar (Christie, 2018, s. 12).

6.1.2. Varierande synsätt beroende på barnets ålder och mot vem våldet riktas
I denna studie varierar socialsekreterarnas förståelse för barns våldsutövande och dess

allvarlighetsgrad i och med mot vem våldet riktas samt barnets ålder. Det är tydligt att

intervjudeltagarna har olika normativa föreställningar kring och förväntningar på barn

beroende på ålder, där yngre barns våldsutövande förstås som mer eller mindre “naturligt”

kopplat till deras utveckling och förmågor.

Ett litet barn som slår sin förälder för att den är arg är liksom helt.. i sin ordning höll jag på

att säga, alltså att man agerar ut för att man inte har lärt sig att hantera sina känslor och sitt

agerande (Socialsekreterare 1)

Jag tror att våldet nog ibland är ganska grovt mellan syskon men att det ska ju komma upp i

en, på något sätt ganska hög grad av våld för att, för att man ska liksom ingripa eller till

exempel tänka att ett barn behöver skyddas utifrån våldsutsatthet från ett syskon..

(Socialsekreterare 6)

Jag tänker att det är ju lite avgörande om det är en tonåring liksom.. om det är sjuttonåring

eller om det är en åttaåring… så tänker jag att man gör på lite olika sätt.. (Socialsekreterare

3)

Ålder utgör därmed en faktor som spelar roll för hur socialsekreterare förstår barns

handlingar, där yngre barns våldsutövande mer eller mindre “hör till” barns utveckling.

Våldet anses därmed inte vara lika allvarligt i de fall barn utövar våld som i de fall där vuxna

gör det. Ju äldre barnet blir, desto närmare vuxen ålder kommer barnet, och det finns då högre

krav och förväntningar på barnets förmågor och anpassning till vuxen ålder som norm (se

Prout & James, 1997, s. 10-14; Wyness, 2006, s. 118-122). I denna studie blir det tydligt att

barns våldsutövande är kopplat till föreställningar kring barns bristande förmågor. Hur

allvarligt våldet bedöms vara av intervjudeltagarna i de fall barn utövar våld är även kopplat

till barnets ålder, vilket främst kopplas till barnets fysiska styrka, där en socialsekreterare
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uppger att “med största sannolikhet så kan sjuttonåring göra mer skada än en femåring”

(Socialsekreterare 2).

På frågan om det finns någon skillnad i hur man förstår våldet mot syskon och föräldrar samt

om det finns någon skillnad i hur våldet definieras beroende mot vem våldet riktas, uppger en

socialsekreterare följande:

Allt det här beror på allvarlighetsgraden.. ja men alltså våld mot syskon kan också bli riktigt

illa..[...] ja jag tror det definieras i lite andra termer.. [...] jag tänker till exempel barnet

knuffar det andra barnet.. i min värld när jag läser det så ja.. det var ju inte så schysst.. hade

jag ställt mig och knuffat ner dig, så ja då hade det kanske blivit lite mer allvarligt [...] och

då kanske man hade beskrivit det mer som en våldshandling.. (Socialsekreterare 2)

Samma socialsekreterare tänker att den skillnaden beror på att barn kan vara “lite mer

oskyldiga”, vilket kan kopplas till hur intervjudeltagarna beskriver att barn inte utvecklat sitt

konsekvenstänk och att vuxna måste stötta och lära dem i vad som är rätt och fel. Med stöd

av Alanen (2001) blir det möjligt att hävda att våldsutövande barn av intervjudeltagarna

förstås som becomings och att de i relation till vuxna är “outvecklade”. Yngre barns

våldshandlingar får därmed en annan betydelse i jämförelse med vuxnas och det yngre

barnets beteende uppfattas inte heller direkt vara avvikande eller negativt.

Att små barn slåss hör någonstans till, innan man har blivit större och förstår innebörden av

det, men när större barn, ungdomar har ju fått med sig för det mesta att man inte utövar

våld.. (Socialsekreterare 1)

Även här framkommer att ju äldre barnen blir desto högre förväntningar har

intervjudeltagarna att barnet ska agera som en vuxen, det vill säga att barn ska socialiseras in

i samhället efter den vuxna normen (se Prout & James, 1997, s. 10-14; Wyness, 2006, s.

118-122). Ungdomar förutsätts mer eller mindre även förstå våld som något negativt. I de fall

där det förekommer våld mellan syskon har även åldersskillnaden mellan den som blir utsatt

och den som utövar våld betydelse.

Mindre barn som slåss, det är ju mer okej.. Större barn, ju äldre dom blir liksom [...] ju

svårare tänker jag att det blir att dra gränsen, sen är det också åldersskillnad, har vi [...] ett

äldre syskon som ger sig på ett yngre, så tänker jag att det blir värre såklart, för ett yngre
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barn har ju svårare att dels försvara sig, men också att ja, där tänker man väl sig att, ett äldre

syskon liksom också ska förstå det, och att då, att gränsen liksom är nådd snabbare..

(Socialsekreterare 1)

Om den som utövar våld mot sitt syskon för våld är äldre än syskonet våldet riktas mot anses

gränsen vara tydligare för vad som utgör våld och inte. Det kan tolkas som att det finns en

uppfattning om att äldre barn ska ha förståelse för när deras eget beteende och handlingar gått

över gränsen till att vara våld, att äldre barn utifrån deras kognitiva förmågor ska “förstå

bättre” än yngre barn. Att gränsen för vad som är våld och inte blir tydligare om

åldersskillnaden är större och ett äldre barn som utövar våld mot ett yngre kan även förstås

utifrån teori kring idealt offer och förövare, då den ideala förövaren ska vara större och

starkare, och offret därmed mindre och svagare (Christie, 2018, s. 18). Intervjudeltagarna

beskriver därmed att ålder är en faktor som har betydelse för huruvida de förstår barns

handlingar som våld eller inte. Samtidigt uppfattas barnets våld i familjen uppfattas få en

särskild betydelse beroende på mot vem våldet riktas. En socialsekreterare belyser just

komplexiteten i förståelsen för barns våld där hon jämför barns våld mot syskon och föräldrar

i familjen.

Jag skulle se allvarligare på om det var våld mot en förälder än mot syskon.. [...] jag tror att

med syskonen det kan vara det här med, mycket lek, att dom inte förstår varandra, att dom

ändå är på samma nivå men att dom inte kan komma överens [...] att dom försöker lösa

konflikter genom våld, att dom ja men ändå är på samma nivå, syskonen på något sätt. Men

att dom utövar våld mot föräldrarna.. för mig är det anknytningsproblem.. det är

gränssättningsproblem.. (Socialsekreterare 7)

Citatet belyser en underliggande förståelse för olika relationsmönster i familjen, och

maktaspekten mellan barn och vuxna blir central. Då barnen själva utövar våld mot föräldrar

kan detta därmed tolkas som att barnet utövar makt över föräldrarna, vilket utmanar en

normativ förståelse för barns och vuxnas positioner i familjen (se Alanen, 1992). Flera

socialsekreterare beskriver att våld mellan syskon inte anses vara lika allvarligt som barns

våld mot sina föräldrar, där en uppger att “är det så att man utsätter till exempel en förälder

så, är ju oron inte lika hög för barnet och då bedrivs inte utredning kanske lika skyndsamt”

(Socialsekreterare 1). Vem barnet därmed riktat våldet mot uppfattas därmed spelar även roll

för hur våldet förstås och hanteras. En socialsekreterare uppger dock att hon inte ser någon
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skillnad i hur våldet förstås beroende på om våldet riktas mot föräldrar eller syskon

(Socialsekreterare 4).

6.1.3. Olika förklaringar till barns våldsutövande

Samtliga intervjupersoner kopplar förståelsen för barns våldsutövande till dess orsaker som

de särskilt kopplar till barnets kontext. De beskriver att de alltid försöker förstå barnets

våldshandlingar i sitt sammanhang, och att de i deras utredande arbete försöker att titta på vad

som kan vara bakomliggande faktorer till våldsbeteendet.

Ja men det första man tänker är väl [...] vad har det här barnet levt i för miljö? Eller vad har

barnet själv varit utsatt för? [...] Det första man tänker är väl att ett barn.. [...] ett

våldsutövande då på något vis skulle vara kanske symtom på något eller en signal om något

[...] Man tänker ju inte att ett barn som är stabil och trygg och känner sig uppskattad och

sedd utövar våld, utan man tänker att en människa som utövar våld, det är ju en reaktion på

något tänker man då. (Socialsekreterare 4)

Man hamnar ju mycket snabbare i att titta på helheten eller hur det ser ut i familjen som

helhet när det kommer in uppgifter om att barn är utagerande så att dom utövar våld. Vad

liksom, vad står det för? Och, hur mår det här barnet? Och hur ser omsorgsförmågan ut? Har

barnet egna svårigheter? Man tittar ju jättebrett.. (Socialsekreterare, 6)

Ett våldsbeteende hos ett barn innebär därmed att det finns något som brister i barnets

omgivning enligt socialsekreterarna. Barns våld kopplas huvudsakligen till barnets

sammanhang och särskilt föräldrars förmågor eller agerande. Bland annat tittar man på risk-

och skyddsfaktorer kring barnet och arbetar med att stärka föräldrarnas förmågor, då

intervjudeltagare beskriver att “man försöker ju hitta vad det är för faktorer som gör att barnet

blir utåtagerande” (Socialsekreterare 2). Att barns våldsutövande länkas till särskilt

föräldrarnas och de vuxnas förmågor kan förstås utifrån begreppet familialisering, eftersom

det leder till att barnets handlingar förminskas och fokus istället läggs på föräldrarna, vilket

speglar barns normaliserade underordning i familjen (se Alanen, 1992). Ansvaret för barnets

våldshandlingar läggs därmed på föräldrarna. Det skulle även kunna tolkas som att barnets

handlingar i och med denna förståelse blir begripliga, då orsakerna till våldet inte ligger hos

barnet utan i dess sammanhang. I och med att ansvaret för barnets handlingar läggs över på

de vuxna och särskilt föräldrar, förstärks bilden av vuxna som kompetenta och
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färdigutvecklade, vilket bidrar till en förståelse för barn som mindre socialt och kognitivt

kompetenta i relation till vuxna (se Heimer et al., 2019).

Jag tänker ju, till 99,9 procent att det har med dom vuxna runtomkring att göra.. så tänker

jag, att det är en reaktion på någonting. [...] det är liksom den erfarenhet jag har att det finns

liksom en anledning. (Socialsekreterare 3)

Då barn och vuxna som sociala kategorier är ömsesidigt beroende av varandra, och utifrån en

förståelse för barnet som objekt för de vuxnas kontroll (Bruno & Bečević, 2020), antas barns

våldsutövande i familjen främst bero på föräldrarnas oförmågor.

Det är ju också en utsatthet att utöva tänker jag eftersom det är ju är ett kanske symtom på

något som inte fungerar som det behöver göra.. (Socialsekreterare 4)

Att som barn utöva våld beskrivs därmed som en form av utsatthet, och andra

socialsekreterare använder begreppet offer då de pratar om barn som utövar våld i familjen,

och drar särskilt kopplingar till dysfunktionella familjeförhållanden. Hur intervjudeltagarna

ser på det våldsutövande barnet utmanar förståelsen för vem som är den ideala förövaren

(Andersson Bruck & Källström Cater, 2014; Hellfeldt et al., 2019) i och med att de beskriver

barnet som det ideala offret även om barnet är våldsutövare. Offerskapet uppfattas därmed

väga tyngre än “förövarskapet”, det vill säga våldsutövandet i de fall barn är våldsutövare.

Under analysen har flera socialsekreterare även nämnt neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar (NPF), eller trauman som eventuella orsaker till barns

våldshandlingar.

[...] det man har fokuserat på har varit mer, alltså vi har ju det här normbrytande beteende

eller riskbeteende som, vi använder av oss av, men det är också mycket utifrån NPF, alltså

diagnoser, om det finns något bakomliggande, som har orsakat det här beteendet.

(Socialsekreterare 5)

Jag tänker att barn som utsätter familjemedlemmar för våld oftast har någon typ av psykisk

eller psykiatrisk problematik, NPF diagnos eller trauma eller så.. [...] jag tänker att det oftast

beror på liksom svårigheter som gör det svårt att reglera sina känslor och sitt agerande, och

då har man oftast en kontakt med psykiatrin.. (Socialsekreterare 1)
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Barns NPF-diagnoser i kombination med att föräldrar saknar verktyg att bemöta barnet

utifrån dess svårigheter antas enligt socialsekreterare vara en risk för att barn “agerar ut”.

Ofta hävdas att det är de vuxna i barnets omgivning, i synnerhet föräldrarna, som inte förmått

bemöta barnet utifrån barnets förmågor. Just NPF-diagnoser som orsak till ett våldsutövande

beteende problematiseras dock av en socialsekreterare.

Det jag har reagerat på under åren, jag har ju utrett jättemånga barn och det har handlat om

våld då.. att det har funnits någon typ av våld i familjen.. så nästan alla dom barnen har haft

ADHD.. [...] alltså, och blir utredda för att dom har diagnoser då.. och det är ju ofta

föräldrarna som pratar om det här att, ja, det som jag tycker är jobbigt att man lägger

skulden på barnen.. (Socialsekreterare 3)

Orsakerna till barnets eget våldsutövande kopplas här snarare till utsatthet för våld i hemmet.

Samma socialsekreterare beskriver att hon ser ett samband mellan våldsutsatthet och

våldsutövande, och att hon alltid försöker förstå var våldet kommer ifrån då barn själva

utövar våld. Detta belyser hur förklaringar och orsaker till barns våldsbeteende kan sökas i

barnets miljö och sociala omgivning, vilket antas hänga samman med en uppfattning om att

barn är offer för sitt eget våldsutövande. Att utsatthet för våld i hemmet är en riskfaktor för

utvecklandet av ett eget våldsutövande mot föräldrar och syskon har också belagts i tidigare

forskning (se t.ex. Button & Gealt, 2010; Calvete et al., 2015). Att socialsekreterare söker

förklaringar till våldet utanför barnet kan även tolkas som ett uttryck för att barn som utövar

våld blir svårbegripliga inom ramen för socialtjänstens arbete med barn, då arbetet

huvudsakligen omfattar arbete med utsatta barn och inte barn som utsätter andra. Barn som

utsätter familjemedlemmar för våld passar heller inte in i förståelser av eller föreställningar

kring vem som är en typisk våldsutövare och därmed förövare (se Andersson Bruck &

Källström Cater, 2014; Christie, 2018, s. 12; Hellfeldt et al., 2019).

6.2. Socialtjänstens hantering av ärenden som rör barns våldsutövande

i familjen

Det andra temat som identifierats vid analys och tolkning av data omfattar beskrivningar av

hur ärenden som rör barns våldsutövande i familjen hanteras inom socialtjänstens kontext.

Avsnittet är uppdelat efter olika subteman som belyser socialsekreterarnas bedömningar kring

våldet och hur de ser på vem som bär ansvar för våldet, socialsekreterarnas
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handlingsutrymme samt utmaningar i arbetet med ärenden som rör barns våldsutövande i

familjen.

6.2.1. Bedömningar kring våldet och ansvar för förändring

Samtliga socialsekreterare beskriver att det huvudsakliga ansvaret för barns våld inte bör

läggas på barnet.

Det är klart att alla bär ansvar för sina handlingar.. [...] men vuxna är ju mycket mer

ansvariga för sina handlingar och sen så försöker vi där också alltid att se vad finns det för

bakomliggande faktorer.. [...] för det allra mesta finns bakomliggande orsaker som gör att

man agerar på det sätt man gör.. [...] både vad gäller barn och vuxna, men sen är det klart att

vi ställer vuxna mer ansvariga och kräver liksom mer av dom. (Socialsekreterare 1)

Samma socialsekreterare uppger vidare att det utvidgade ansvarsutkrävandet i relation till

vuxna beror på att de är mer “utvecklade och har ansvar för sina barn, snarare än att barn har

ansvar för sina vuxna”. Hur intervjudeltagarna ser på ansvaret för barnets våldshandlingar

handlar även om hur de förstår orsakerna till våldet, vilka främst kopplas till faktorer hos de

vuxna och särskilt föräldrarna.

Man tänker ju inte att barnet utövar våld bara för att.. utan man tänker att barnet utövar våld

som ett symtom på något eller att man behöver vad vet jag, signalera om något som inte står

rätt till.. [...] och det är ju ingenting som man tänker att ett barn.. kan bära ansvar för, utan

barn är ju beroende av [...] att få en trygg och stabil uppväxt av sina [...] vårdnadshavare,

omsorgspersoner. (Socialsekreterare, 4)

Även här aktualiseras barns beroendeställning till vuxenvärlden och särskilt sina föräldrar

eller omsorgspersoner. Det uppfattas främst vara denna asymmetriska maktrelation mellan

barn och vuxna (föräldrar) (se Alanen, 2001 & Winerdal, 2014), och föräldrars ansvar för

barns omsorg och utveckling som gör att ansvaret för våldet även läggs hos föräldrarna även

om det är barnet som utövar våldet. Denna förståelse speglar ett omsorgsperspektiv på barn

(se Eriksson & Näsman, 2009). På frågan vem som bär ansvaret för att våldet ska upphöra i

de fall barn utövar våld uppges:

Alltså jag tänker ju oftast, eh, jag tror nästan i alla dom ärenden jag haft i alla fall att det är

föräldrarna.. (Socialsekreterare, 3)
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Att ansvaret för våldet i de fall barn utövar våld främst läggs på barnets föräldrar går dock

emot våra normativa föreställningar vad gäller den ideala förövaren, som annars förstås bära

ansvar för sina handlingar och våldet (Andersson Bruck & Källström Cater, 2014). I de fall

där barn riktar våld mot föräldrar kan vi förstå föräldrarna som våldsutsatta, vilket innebär att

ansvaret för våldet och för att det ska upphöra ligger på den våldsutsatta. Det finns bland

intervjudeltagarna en enig förståelse för att det huvudsakliga ansvaret i varje fall inte ligger

hos barnet, som i detta fall är våldsutövaren. En socialsekreterare beskriver att det dock finns

en risk i att “man drar ut på det längre” i de fall där barn utsätter föräldrar för våld.

Alltså jag tyckte det var jättejobbigt i såna ärenden att, man ändå någonstans ska lägga

väldigt mycket ansvar på, vårdnadshavare, eller där barnet bor, och man ser att det funkar

inte alls. (Socialsekreterare 2)

Att ett stort ansvar läggs på de som är våldsutsatta går inte i linje med hur uppfattningen

kring hur vi annars förstår ärenden som rör våld i nära relation och hur vi ser på den som är

våldsutövare (se Andersson Bruck & Källström Cater, 2014). Det innebär att vi även

förminskar barnets aktörskap utifrån att barnets agerande (i det här fallet i form av

våldshandlingar) förstås utifrån föräldrars förmågor och position i familjen. Detta utmanar

även vår förståelse för vem som är den ideala förövaren, då det leder till att den egentligen

ideala förövaren blir utsatt av det egentligen ideala offret (se Christie, 2018, s. 12). Sett till

barns våldsutövande som ett uttryck för aktörskap utmanar detta även en syn på barns

aktörskap som något per definition positivt, samt även ett omsorgsperspektiv utifrån att det

tenderar att mer eller mindre reducera barn till passiva objekt i och med att de är

underordnade och i beroendeställning till vuxna (Eriksson & Näsman, 2009). Ett

omsorgsperspektiv på barn som utövar våld kan därmed riskera att leda till att våldet och dess

allvarlighetsgrad förminskas i och med att barnets aktörskap då förminskas och fokus istället

läggs på barnets behov av omsorg från vuxenvärlden.

En faktor som denna studie visar sig ha betydelse för hur socialsekreterarna ser på ansvar är

barnets ålder, där ansvaret ökar i och med att åldern även gör det enligt intervjudeltagarna.

Men i första hand har ju inte barn något ansvar.. utan det är ett beteenden som har utvecklats

på grund av olika saker, som har brustit i barnets uppväxt.. då kan ju inte barnet göras
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ansvarig men sen när barnet blir äldre om man säger, så är det ju flera saker än.. än bara

föräldrar som påverkar.. (Socialsekreterare 4)

Samtidigt resonerar två socialsekreterare kring att det inte handlar om att ansvaret för våldet

ökar med stigande ålder, utan ansvaret för att vara delaktig i de utredande processerna och

processer för att nå en förändring. Det handlar om att barn ju äldre de blir förväntas delta i

högre utsträckning, men att deras delaktighet ändå är frivillig. Dessa förväntningar på barns

delaktighet kan kopplas till förståelsen för barnets ålder och mognad.

Jag tänker utifrån det här med ålder som vi har pratat om, ett barn som är i en låg ålder

förstår inte sina, alltså konsekvenser eller ansvar av sina handlingar på samma sätt som ett

äldre barn skulle göra.. så oftast handlar det om att hjälpa barnet att förstå sin situation..

men, återigen beroende på ålder, och mognad [...] (Socialsekreterare 5)

I dessa resonemang kan man uppfatta ett rättighetsperspektiv på barn, där barnets rätt till

delaktighet och sitt aktörskap betonas (Eriksson & Näsman, 2009). För att ta det till sin spets

kan det hävdas att barnets ansvar för sitt våldsutövande kan uppfattas som frivilligt. Samtidigt

nämner flera intervjudeltagare att deras bedömningar kring barnets ålder och mognad

påverkar hur de ser på barnets ansvar för sina handlingar.

Ju äldre och mognare man är så kan man ju tänka sig att man kan vara mer, allt mer ansvarig

för sina handlingar om man säger [...] att utifrån ålder och mognad att man också kan ta mer

ansvar för.. eller att man behöver ta mer ansvar för sina handlingar ju äldre man blir.

(Socialsekreterare 4)

Barn som utifrån sin ålder bedöms vara mentalt och kognitivt utvecklade kan därmed få ta ett

allt större ansvar för sina egna handlingar. Detta innebär att ju mer utvecklade barn är, det vill

säga ju närmare en normativ vuxendom barn är, desto mer ansvar förväntas de ta för sin egen

del (se Prout & James, 1997, s. 10-14 & Wyness, 2006, s. 118-122). En socialsekreterare

jämför barns utövande av våld med vuxnas utövande av våld och kopplar detta till just ansvar.

[...] Jag tänker att vi är ju jättenoga med att lägga ansvaret där det ska vara, alltså jag tänker

mäns våld mot kvinnor och såna här saker.. där försöker jag också oftast liksom skriva att,

pappas våld mot mamma [...] men som sagt var med barnet där.. (Socialsekreterare 3)
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Citatet ovan belyser en ambivalens kring hur ansvaret för våldet i de fall barn själva utövar

våld ska förstås. En socialsekreterare problematiserar även att ansvaret för våldet läggs på de

vuxna.

När jag pratar om det här så hör jag ju själv att jag pratar om att barn själva inte är direkt

ensam ansvariga för sånt som sker, utan att det ligger saker bakom.. och när jag tänker högt

så tänker jag att det är att inte ställa barn som ansvariga eller på något sätt inte lika, inte på

samma nivå som vuxna.. kanske gör att man riskerar att missa saker.. men jag vill ändå inte

tro, eller jag tänker inte att barn kan ställas ansvariga på samma sätt nej.. (Socialsekreterare

1)

Socialsekreteraren beskriver därmed att det kan finnas en risk att någonting missas när

ansvaret för våldet och att en förändring sker främst läggs på föräldrar och vuxna.

Ansvarsfrågan i relation till barns utövande av våld tycks således inte vara självklar i

socialtjänstens arbete.

6.2.2. Socialsekreterarens handlingsutrymme

Användandet av begreppet våld har som tidigare nämnt visat sig variera hos

socialsekreterarna som deltagit och våldsdefinitionen uppfattas inte vara självklar. Denna

variation kan förstås utifrån socialsekreterarnas handlingsutrymme, där användandet av detta

kan variera i och med socialsekreterares olika erfarenheter och kunskaper (Svensson et al.,

2008). En socialsekreterare som arbetar med att ta emot och hantera anmälningar och

ansökningar i mottagningen för deras enhet beskriver hur de hanterar ärenden som rör barns

våldsutsatthet och barns våldsutövande på olika sätt beroende på hur definitionen av våld i

nära relation förstås.

Det hanteras lite olika på mottagningen, vi har ju dom här snabba kontakterna, [...] och vi

gör en skyddsbedömning, och sen hanteras det inom 14 dagar. [...] Är det våld i nära relation

utifrån socialstyrelsens riktlinjer då inleds utredning samma dag. [...] i såna situationer när

ett barn som utövar våld eller slåss, om det är mot jämnårig eller sina föräldrar, då hanteras

det inte riktigt som våld i nära relation och det hanteras inom ramen för en

förhandsbedömning istället.. (Socialsekreterare, 5)

Inom socialtjänsten gör man därmed en skillnad i hanteringen av information gällande barns

våldsutsatthet och barns våldsutövande, vilket kan kopplas till att det är den våldsutsattas
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behov av stöd och hjälp som prioriteras framför våldsutövarens (se SOSFS 2014:4), vilket då

även gäller de fall som rör barns våldsutövande i nära relation. De riktlinjer

socialsekreteraren pratar om (se SOSFS 2014:4) har betydelse för socialsekreterarnas

handlingsutrymme, då de ger vägledning för socialsekreterarnas hantering av ärenden som rör

våldsutsatta barn, men dessa blir inte lika relevanta i de fall barn är våldsutövare. Även om

handlingsutrymmet är villkorat (se Ponnert & Svensson, 2019, s. 29-35), har varje enskild

socialsekreterare inom ramen för deras handlingsutrymme möjlighet att själva göra

individuella bedömningar i de ärenden som rör barns våldsutövande i familjen. Några

intervjudeltagare beskriver dock att de inte gör någon skillnad i hur de arbetar med ärenden

som rör barns utsatthet för våld och barn som själva utövar våld i familjen, där en uppger “för

jag tänker ju dom som offer” (Socialsekreterare 3). En annan socialsekreterare resonerar även

kring skillnader i arbetet med barns våldsutsatthet och barns våldsutövande och uppger:

Om man tänker sig att ett barn är utsatt för våld, så behöver vi ju, först.. ja alltså det är ju

skillnad [...] vi behöver ju först säkerställa att barnet har en trygg situation [...] det blir ju det

primära och sen utredningsarbetet blir ju sekundärt då.. vi måste först se till att barnet är

tryggt och skyddad, utifrån det våldet barnet är utsatt för.. det är en bedömning man gör

utifrån den informationen man får in då.. [...] och barn som utövar våld så behöver man ju

göra samma sak.. [...] nej så det är väl kanske ingen större skillnad.. (Socialsekreterare 4)

Citatet ovan belyser hur en socialsekreterare resonerar kring hur de inte gör någon skillnad

mellan ärenden som rör barns våldsutsatthet och barns våldsutövande vid den första

skyddsbedömning som görs vid inkommen orosanmälan. De har därmed utrymmet att själva

göra bedömningar kring hur de ska förstå barns våldsutövande, där vissa hanterar det som om

barnet vore våldsutsatt, medan andra uppger att det finns skillnader i hur de arbetar i dessa

ärenden. Detta uppfattas även bidra till att perspektiv på barns våldsutövande varierar, där

citatet ovan speglar ett skyddsperspektiv och även ett omsorgsperspektiv på barn oavsett om

barnet är våldsutsatt eller våldsutövare, något som inte alla intervjudeltagare beskriver.

Socialsekreterarnas handlingsutrymme möjliggör för varierande bedömningar, något som

även blir tydligt när det kommer till var gränsen för vad som är våld och inte går när det

kommer till barns våldshandlingar.
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Ja men det är det och det tycker jag framför allt är en svår gräns att dra när det gäller våld

mot syskon [...] för där är man ju också i en liten sån.. det tillhör på något sätt utvecklingen,

syskonkärlek, och att barn liksom kivas och slåss… men gränsen för vad som är utanför det

normala eller vad jag ska säga, tycker jag kan vara svår. (Socialsekreterare 1)

Vissa handlingar som sker mellan syskon förstås därmed mer eller mindre som en naturlig del

av barns utveckling. Denna ambivalens kring var gränsen går för vad som är “normalt”

beteende under barns utveckling och vad som anses vara våld har även bekräftats i tidigare

forskning (se Coogan 2011), och kan förstås utifrån socialsekreterarnas handlingsutrymme då

detta i viss mån inbegriper att själva definiera och sätta gränsen för när barns handlingar

anses vara våld och inte. Att denna gräns varierar kan delvis antas bero på normer och

föreställningar kring barn och deras utveckling i relation till barnets ålder, då normer även

påverkar handlingsutrymmet (Svärd, 2020). Samtidigt kan samhällets och socialsekreterarnas

egna värderingar kring vad som anses “normalt” och inte antas inverka på deras bedömningar

kring barns våldsutövande, vilket kan jämföras med vad Hasenfeld (2010, s. 99) beskriver

som moraliskt arbete. Handlingsutrymmet kan förstås möjliggöra detta, vilket antas leda till

att socialsekreterare själva väljer hur de använder handlingsutrymmet utifrån bland annat

värderingar och normer i samhället.

Jag försöker nog att skriva på olika vis.. beroende på vad det är, vilket.. det låter ju hemskt

men vilket syfte jag har, men alltså jag tänker att, alla ärenden är ju så komplexa.. men där

det, där jag tänker att det krävs så gör jag, skriver jag det.. om jag säger så då.

(Socialsekreterare, 3).

Citatet ovan belyser hur socialsekreteraren beskriver och förstår barnets våldshandlingar olika

beroende på vad syftet är, och att barns handlingar definieras som våld då det “krävs”.

Samma socialsekreterare kopplar detta till att om att barn själva är utsatta för våld i hemmet

och försvarar sig genom att använda våld definieras barnets handlingar som våld i lägre

utsträckning. Det kan tolkas som att om socialsekreteraren exempelvis anser att barn är offer

för deras situation i de fall de själva utövar våld anses deras handlingar vara “moraliska” i sin

kontext. Med stöd av Hasenfeld (2010, s. 99-102) kan detta antas leda till att socialsekreterare

är mer benägna att hjälpa samt bevilja insatser till barn som uppfattas som offer för sitt

våldsutövande och att handlingarna anses moraliska, än om barns handlingar anses

omoraliska. Detta belyser hur handlingsutrymmet används olika av intervjudeltagarna
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beroende på deras egna föreställningar och värderingar kring våldsutövande barn. Samtidigt

som handlingsutrymmet är villkorat, uppfattas det finnas ett stort utrymme för

intervjudeltagarna att göra individuella bedömningar i enskilda ärenden, där samhälleliga

normer, föreställningar och värderingar antas inverka på handlingsutrymmet.

6.2.3. Utmaningar i arbetet med barn som utövar våld

Under intervjuerna har frågor kring hur socialsekreterare arbetar med barn som utövar våld

kontrasterats med barns utsatthet för våld i nära relation, och det uppfattas finnas variationer i

hur våldsärenden hanteras beroende på vem som är utsatt och vem som är våldsutövare. Flera

utmaningar i arbetet med barns våldsutövande har därmed identifierats. På frågan hur de

arbetar i ärenden som rör barns eget våldsutövande beskriver en deltagare detta genom att

sätta det i kontrast till ärenden som rör barns våldsutsatthet:

Jaa, alltså där tänker jag att där finns det inte någon, liksom upparbetad plan eller rutin eller

riktlinje på samma sätt som det gör när barn själva blir utsatta. När barn själva blir utsatta så

är det ju väldigt liksom, uppstyrt och strukturerat och klart och tydligt vad det är som ska

ske, direkt liksom från att man tar emot en anmälan [...] När det gäller barn som utsätter för

våld, då är det ju inte alls på samma sätt, utan då är det mer vad ska jag säga.. det är inte

bråttom på samma sätt. Utan då gör vi det nog som liksom en vanlig utredning..

(Socialsekreterare 1)

Det framgår av citatet att när det kommer till barns utsatthet för våld finns tydliga riktlinjer

för hur de ska arbeta och att de även ska inleda utredning utan dröjsmål. Om de däremot tar

emot en orosanmälan om att barn utövar våld görs istället en förhandsbedömning kring

huruvida utredning ska inledas eller inte. Arbetet med ärenden som rör barns våldsutsatthet

uppfattas därmed ha en högre prioritet i jämförelse med ärenden som rör barns

våldsutövande, då ärenden som rör våldsutsatthet kräver en viss skyndsamhet i hanteringen.

Det tydliga omsorgsperspektiv och skyddsperspektiv på barn som finns i arbetet med barns

utsatthet för våld (se Andersson & Källström Cater, 2014; Eriksson & Näsman, 2008;

Hellfeldt et al., 2019) är därmed inte lika framträdande i de fall som rör barns våldsutövande.

Enligt flera socialsekreterare finns det därmed skillnader i arbetet med barns våldsutsatthet

och barn som utövar våld. En socialsekreterare kopplar denna skillnad till socialtjänstens

yttersta ansvar och uppger att “vi är ju till för att verka för barns skydd”, och att utsatthet kan

innebära behov av skydd omgående medan att i de fall barn utsätter någon annan i familjen
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inte är i behov av det akuta fysiska skyddet. Andra skillnader mellan barns utsatthet för våld

och barn som utsätter andra för våld i familjen är kopplade till kunskapsglappet rörande

våldsutövande:

Alltså jag tänker att det är ju inte ett ämne liksom som det pratas om mycket.. på samma sätt

som andra ämnen inom socialtjänsten.. så det är ju liksom ingenting som lyfts, ingenting

som kommer upp på föreläsningar eller utbildningar eller seminarium utan.. när det pratas

om våld så pratas det ju om barn som utsätts för våld.. [...] det finns ju liksom inga specifika,

rutiner eller riktlinjer utifrån forskning utan jag tänker mig att här gör varje socialtjänst så

gott dom kan, så att vilket stöd man får och såklart utfallet har att göra med tänker jag.. hur

den egna socialtjänsten hanterar det här. (Socialsekreterare 1)

En annan socialsekreterare påpekar att “alltså på samhällsnivå, talas det så himla mycket om

barn som utövar våld”, och uppger att en utmaning är just okunskapen kring ämnet och att

problemet är relativt osynligt inom socionomutbildningen (Socialsekreterare 2). Utbildning

och kunskap kring våld på ett generellt plan är något som betonas av de flesta

socialsekreterare som deltagit i studien. Bristande kunskap och avsaknad av riktlinjer kan

även kopplas till att det uppfattas vara ovanligt att få in information om att barn utövar våld.

En utmaning som nämns i relation till arbetet med barns våldsutövande är att “det är ju så

delikat och så skamfyllt och svårt att prata om för alla inblandade” (Socialsekreterare 4).

Detta kan kopplas till hur barn som social kategori inte inbegriper ett våldsutövande, och då

våldsutövande som tidigare nämnt uppfattas vara kopplat till ett negativt aktörskap, och att ett

barns våldsutövande därmed uppfattas innebära att barnet har gjort “fel”. En socialsekreterare

uppger att arbetet med denna problematik därmed kräver skicklighet och kompetens hos den

utredande socialsekreteraren, samt att de även behöver ha utrymmet till att genomföra ett

fullgott arbete för att kunna förstå problematiken och att barnet ska få komma till tals.

Utrymmet beskrivs handla om resurser i form av tid och kunskap, där socialsekreteraren

beskriver att en för hög arbetsbelastning kan leda till att man inte hinner förstå problematiken

i och med att man bland annat inte hinner prata med barnet i den utsträckning de kan vara i

behov av.

Motivationen att få till förändring ökar ju om man har skapat [...] förståelse från både

ungdom och vårdnadshavare, man har kunnat få till förändringar kring det här barnet på ett
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sätt så att barnet känner sig mera trygg eller föräldrarna har större insikt [...] Barnet behöver

känna sig hörd, och tycka att [...] det här var meningsfullt. (Socialsekreterare, 4)

Detta citat speglar ett rättighetsperspektiv på barn, det vill säga en syn på barn som

kompetenta aktörer med rätt till delaktighet och möjlighet att påverka sin egen situation

(Eriksson & Näsman, 2009). Att inkludera barnet i fall där de själva utövar våld på ett sätt

som gör det meningsfullt utifrån barnets perspektiv speglar även ett synsätt på barn som

beings, då det handlar om att se barn i deras nuvarande situation utan att sätta detta i relation

till barnets framtida vuxna jag (Halldén, 2007, s. 27 & Qvortrup, 2009). Detta uppfattas även

vara en förutsättning för att kunna nå en förändring i de fall barn själva utövar våld.

I de fall barn utövar våld i familjen beskriver samtliga socialsekreterare att det inte finns

några direkta insatser utifrån denna problematik vad de vet. Stödet riktas i dessa fall främst

riktas mot föräldrar och familjen som helhet. Socialsekreterare resonerar kring och jämför de

våldsutövande barns behov av stöd och hjälp med våldsutsatta barns behov av stöd och hjälp,

där en socialsekreterare beskriver följande:

Vi har liksom inget liknande för barn som utsätter, men däremot så blir ju alltså jag tänker

att oavsett så om man är utsatt eller utsätter så är det ju ofta en intensiv och lite mer

komplicerad familjebehandling som behövs. (Socialsekreterare 1)

Våran kommun har ju familjefrid för våldsutövare och, alltså en våldsutövande vuxen och

en våldsutsatt vuxen.. men det finns inte någon riktad insats mot.. eller för våldsutövande

ung person, vi har ju [...] trappansamtal som är en modell för barn som har upplevt våld..

[...] jag kan inte svara för om man kan använda trappansamtal även för våldsutövare,

eftersom det är kanske.. det är ju också en utsatthet att utöva tänker jag. (Socialsekreterare 4)

Trots att socialsekreterare beskriver vissa skillnader i arbetet med barn som är utsatta för våld

och barn som själva utövar våld i familjen resoneras det kring att liknande insatser kan bli

aktuella. Detta behöver dock förstås utifrån att samtliga beskriver att det inte finns några

direkt riktade insatser för denna problematik. Att ansvaret för våldet ofta läggs på föräldrarna

uppfattas även genomsyra synen på aktuella insatser, vilket bidrar till familialisering av

barnen (Alanen, 1992) och maktasymmetrin mellan föräldrar och barn inom familjekontexten

(se Bruno & Bečević, 2020) i och med att det är föräldrar som huvudsakligen bestämmer över

huruvida de vill eller tänker ta emot stöd eller inte. Att det även tycks saknas insatser som är
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riktade till barn som utövar våld anses problematiskt, då det inte finns några riktade insatser

även om socialsekreterarna anser att barn i och med stigande ålder behöver ta mer ansvar för

sina handlingar.
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7. Diskussion
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att sammanfatta studiens resultat och diskutera dem i

relation till studiens syfte och frågeställningar. Jag kommer sedan att diskutera studiens

resultat i relation till tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv jag använt i denna

studie. Därefter kommer jag att diskutera de metodologiska val jag gjort i relation till

resultaten och nämna några av studiens begränsningar. Avslutningsvis kommer jag att lyfta

resultatens bidrag till det sociala arbetets praktik och i relation till framtida forskning.

7.1. Sammanfattning av studiens resultat

Denna studie har haft en utforskande ansats där jag genom att intervjua sju socialsekreterare

undersökt och analyserat hur de inom ramen för deras yrkesroll förstår, beskriver och

hanterar barns våldsutövande inom familjen. Ett särskilt fokus har legat på barns aktörskap

och hur våldet förstås som ett uttryck av detta. Under analys och tolkning av empiri

identifierades två övergripande teman, där det ena temat omfattar socialsekreterarnas

perspektiv på barns våldsutövande och det andra hur de hanterar dessa ärenden inom

socialtjänstens kontext. Tillsammans belyser dessa teman olika aspekter av socialtjänstens

arbete med barn som utövar våld inom familjen och båda är viktiga för att kunna svara på

studiens frågeställningar. En central del i studiens resultat i relation till studiens syfte och

frågeställningar är att det hos intervjudeltagarna finns en ambivalens kring hur barns

våldsutövande och barnets ansvar i relation till våldet ska förstås. Resultaten visar att då barn

utövar våld sker en ansvarsförskjutning gällande våldet, och det sker även en omförhandling

vad gäller vem som utifrån ett teoretiskt perspektiv förstås som idealt offer och förövare (se

Christie, 2018, s. 12).

Av resultaten framgår att intervjudeltagarnas användande av begreppet våld varierar beroende

på vem som är utövare och att det finns en tydlig skillnad mellan hur barns och vuxnas våld

förstås och definieras. Majoriteten av intervjudeltagarna tenderar beskriva barns

våldshandlingar som ett uttryck för eller en konsekvens av brister i barnets närmaste

omgivning, medan några beskriver att de inte använder begreppet våld när det kommer till

barns våldsutövande. Det finns samtidigt en viss varsamhet i intervjudeltagarnas användande

av våldsbegreppet i detta sammanhang, vilket antas hänga samman med att det uppfattas som

“laddat” och “kraftfullt” samt inbegriper ett förövarskap som i sin tur är kopplat till frågor om
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skuld och ansvar (se Andersson Bruck & Källström Cater, 2014; Hellfeldt et al., 2019). Ett

teoretiskt perspektiv på vem som anses vara den ideala förövaren och det ideala offret har

använts (se Christie, 2018) för att ge ytterligare perspektiv på socialsekreterares förståelse för

barns våldsutövande som en form av förövarskap, och det har blivit tydligt att barn som

social kategori (se Qvortrup, 2009) inte inbegriper ett förövarskap i form av ett

våldsutövande.

När det kommer till vuxnas våldsutövande är majoriteten av intervjudeltagarna benägna att

definiera liknande handlingar som våld. Att det därmed finns en viss tveksamhet inför att

definiera barns handlingar som våld kan vidare kopplas till hur intervjudeltagarna beskriver

att ansvaret för och orsakerna till barns våldshandlingar främst ligger hos de vuxna och

särskilt barns föräldrar. Att då benämna barns handlingar som våld skulle därmed innebära ett

ansvarsutkrävande av barnet, vilket framstår som komplicerat. Denna tveksamhet antas även

hänga samman med intervjudeltagarnas förståelse för orsakerna till barns våldsutövande, där

det finns en samstämmighet om att orsakerna till våldet ligger utanför barnet, och inte sällan i

dysfunktionella familjeförhållanden. Socialsekreterarna betraktar därmed orsakerna till barns

våld som kopplade till barnets sammanhang och särskilt föräldrars (o)förmågor eller

agerande, och det är därmed barnets föräldrar, eller andra omsorgspersoner, som anses vara

de som bär huvudansvaret för barns våldshandlingar. Om vi då ser till de vuxnas position i de

fall där föräldrar själva är utsatta för våld från sina barn innebär det att ansvaret för våldet

läggs på den våldsutsatta (offret). Detta kan sägas gå emot en normativ förståelse om vem

som bär ansvaret i rollerna offer/våldsutsatt och en förövare/våldsutövare.

Resultaten visar vidare att det våldsutövande barnet i många avseenden förstås som ett offer

för sina egna handlingar, vilket även det kan grunda sig i normativa förståelser av hur barn i

relation till en normativ “vuxendom” (se Qvortrup, 2009) förstås som oskyldiga och

irrationella utifrån att deras sociala och kognitiva förmågor är under utveckling (se Alanen,

2001; Prout & James, 1997, s. 10-14; Wyness, 2006, s. 118-122). Socialsekreterarnas

förståelse för vuxna som ansvariga för barns våldsutövande speglar också ett

omsorgsperspektiv på barn, där barn utifrån sin underordnade position i samhället är i mer

eller mindre beroendeställning till vuxna (se Eriksson & Näsman, 2009). Barn uppfattas

därmed inte kunna ställas ansvariga för sina egna handlingar på samma sätt som vuxna. Dock

har denna studie visat att faktorer som ålder och vem våldet riktas mot spelar in i

socialsekreterarnas förståelse för barns våldsutövande och ansvar i relation till våldet. Att
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ålder utgör en central faktor har kopplats till förväntningar på och normativa föreställningar

kring barnets förmågor. Ju yngre barn är, desto mindre allvarligt uppfattas våldet utifrån att

förväntningarna på barns normanpassning då antas vara lägre (se Prout & James, 1997, s.

10-14; Wyness, 2006, s. 118-122), vilket bidrar till en förståelse för att yngre barns

våldsanvändande är något “naturligt”. Ju äldre barnen blir, desto högre förväntningar finns på

barn att de ska efterleva den vuxna normen, och även om det huvudsakliga ansvaret för våldet

ligger hos vuxenvärlden och särskilt föräldrarna anses barn behöva ta mer ansvar för sina

handlingar ju äldre de blir. Vad detta ansvar innefattar varierar dock mellan

socialsekreterarna. När det kommer till äldre barns ansvar för deras våldsutövande finns en

viss ambivalens hos intervjudeltagarna gällande hur detta ska förstås. Vissa intervjudeltagare

beskriver att det inte handlar om att äldre barn ska ta mer ansvar för sina handlingar, utan att

det handlar om att barn i och med stigande ålder förväntas vara mer delaktiga i både

utredande processer och förändringsprocesser. Barns ansvar för sitt våldsutövande kan

därmed tolkas vara mer eller mindre frivilligt, vilket inte är fallet när det gäller vuxna

våldsutövare. Flera intervjudeltagare beskriver vidare att de uppfattar våldet olika beroende

på om det riktas mot syskon eller föräldrar, där våld mellan syskon exempelvis inte anses

vara lika allvarligt som barns våld mot föräldrar. En tolkning är att detta delvis beror på

normativa föreställningar kring barns bristande sociala och kognitiva förmågor, där våld

mellan syskon inte anses vara något avvikande utifrån barnets utveckling samt då det handlar

om våld mellan två parter som är mer eller mindre jämlika utifrån ett maktpersperspektiv. Om

barn däremot utövar våld mot förälder anses det av flera intervjudeltagare vara mer allvarligt,

i och med att det annars underordnade barnet utövar makt över sina föräldrar, vilket i sin tur

utmanar föreställningar om familjerelationer och familjedynamik. Att det finns varierande

förståelser kan förstås utifrån socialsekreterarnas handlingsutrymme, där inte bara normer

och föreställningar kring våldsutövande barn, utan även socialsekreterarnas olika erfarenheter

och kunskaper kring våldsärenden antas påverka hur de använder handlingsutrymmet (se

Svensson et al., 2008; Svärd, 2020).

Resultaten visar också att det råder en osäkerhet kring vad barns ansvar för våldshandlingar

innefattar och huruvida barn förväntas ta ett större ansvar i och med stigande ålder. Våld

uppfattas även få olika betydelser beroende på om våldsutövaren är en vuxen eller ett barn,

vilket anses vara något som mer eller mindre möjliggörs av socialsekreterarnas

handlingsutrymme. Resultaten visar även att handlingsutrymmet används på olika sätt

beroende på hur barnets våldshandlingar förstås av intervjudeltagarna, vilket belyser hur
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värderingar även påverkar hur handlingsutrymmet används. Det finns här en osäkerhet kring

hur socialsekreterarna inom ramen för deras profession ska förstå och hantera dessa ärenden,

vilket visar på vikten av att utforska detta område vidare, då det antas finnas en risk att det

leder till godtycklighet i bedömningar kring våldsutövande barns behov av stöd och hjälp från

socialtjänsten. I kombination med att intervjudeltagarna beskriver en bristande vägledning i

dessa ärenden samt att kunskapen kring våld uppfattas variera, finns en risk att det leder till

negativa konsekvenser för barnet. Samtliga socialsekreterare uppger även att riktade insatser

för barn som utövar våld i stort saknas, även om våldsutövare enligt lagstiftning har rätt till

stöd (se 5 kap. 11 a § SoL; 7 kap. SOSFS 2014:4), vilket kan betraktas som problematiskt.

Förståelsen för våldsutövande barn som offer för sina handlingar som speglas i

intervjudeltagarnas beskrivningar anses även reproducera barn som underordnade vuxna samt

bidra till normativa föreställningar kring barn som irrationella och mindre kompetenta. Det

innebär i sin tur att en förståelse för barn som kompetenta aktörer förminskas, något som inte

är förenligt med ett rättighetsperspektiv, vilket i andra sammanhang vägleder socialtjänstens

arbete. Utifrån ett rättighetsperspektiv förstås barns aktörskap som något positivt och barns

delaktighet inom socialtjänstens processer ska främjas. Eftersom att barns delaktighet som en

del av deras aktörskap mer eller mindre är förgivettaget som något positivt blir det svårt att

eftersträva detta när aktörskapet är destruktivt. Ett rättighetsperspektiv åsidosätts därmed och

omsorgsperspektivet är det som återstår. Det leder till att barn snarare förstås som offer än

förövare i de fall de själva utövar våld i familjen. Vad gäller barnets våldsutövande i familjen

kan ett sådant synsätt bli problematiskt då det riskerar att förminska de våldsutsattas utsatthet.

Det kan därför bli problematiskt att endast förstå barns våldsutövande utifrån ett

omsorgsperspektiv eller ett rättighetsperspektiv.

7.2. Studiens resultat i relation till tidigare forskning

Tidigare forskning kring ämnet för denna studie hittas främst på internationell nivå och den

kunskap och vägledning som finns för socialtjänstens arbete i svensk kontext med barn som

utövar våld är kanske främst kopplat till socialtjänstens funktion och roll i de ärenden som rör

barns utövande av brott (se Tärnfalk, 2007) eller uppvisande av normbrytande beteenden.

Denna studie bidrar därmed till en fördjupad kunskap inom området utifrån att den berör ett

ämne som inte utforskats tidigare och där det i svensk kontext saknas kunskap kring hur

socialtjänsten ska bemöta denna problematik.
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Studien visar att intervjudeltagarna gör skillnad mellan barns våld mot sina

föräldrar/omsorgspersoner och mot sina syskon, något som även identifierats i tidigare

forskning där detta kategoriseras som två former av våld, det vill säga child-to-parent

abuse/violence samt sibling abuse/maltreatment. Att våld förstås olika beroende på om

våldsutövaren är en vuxen eller ett barn är även något som denna studie visar, och som även

bekräftar tidigare forskning (Hardy et al., 2010). Både denna studie och tidigare forskning

visar vidare att ålder är en faktor som påverkar hur barnets ansvar i relation till våldet

uppfattas (Winerdal, 2014). En faktor som tidigare forskning identifierat ha betydelse i de fall

barn utövar våld mot föräldrar men som inte framkommit i denna studie är kön (se Calvete et

al., 2015; Cano-Lozano et al., 2021; Walsh & Krienert, 2007). Att tidigare forskning visar att

det i de flesta fall exempelvis är pojkar som utövar våld mot föräldrar (Walsh & Krienert,

2007) har bland annat kopplats till patriarkala strukturer (se Andersson Bruck & Källström

Cater, 2014; Cottrell & Monk, 2004; Heimer et al., 2019). Detta är något som antas behöva

undersökas vidare i svensk kontext.

Den osäkerhet och variation som identifierats hos intervjudeltagarna vad gäller användandet

av begreppet våld kan enligt tidigare forskning utgöra ett hinder för att barns våld ska

upptäckas och bemötas på ett adekvat sätt (Coogan, 2011). Studien visar också, i enlighet

med tidigare forskning, hur syskonvåld oftast beskrivs i andra termer än våld, och att det

förstås som en naturlig del av barns utveckling (se Button & Gealt, 2010; Calvete et al., 2015;

Kiselica & Morrill-Richards, 2007; Mcdonald & Martinez, 2016). I relation till att forskning

samtidigt belyser att syskonvåld utgör den vanligaste formen av våld i nära relation (Kiselica

& Morrill-Richards, 2007) kan det antas att denna form av våld är normaliserad. Denna

svårighet att dra gränsen för vad som ska anses vara “normalt” beteende och inte inom ramen

för barns utveckling och syskonrelationer som identifierats i denna studie bekräftar tidigare

forskning, där visst beteende i syskonrelationer är accepterat (se Button & Gealt, 2010;

Coogan, 2011; Finkelhor et al., 2006; Kiselica & Morrill-Richards, 2007; Meyers, 2014).

Tidigare forskning har även beskrivit svårigheter att identifiera omfattningen av syskonvåld

(se Button & Gealt, 2010; Kiselica & Morrill-Richards, 2007; Mcdonald & Martinez, 2016),

vilket kan förstås vara en orsak till att socialsekreterarna i denna studie uppfattas ha en högre

toleransnivå för barns våldshandlingar.

En faktor som i denna studie framkommit som en risk för utvecklandet av ett eget

våldsutövande är barns utsatthet för våld, något som tidigare forskning identifierat som en av
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de starkaste riskfaktorerna (se Button & Gealt, 2010; Calvete et al., 2015; Cano-Lozano et al.,

2021; Contreras et al., 2020; Coogan, 2011; Cottrell & Monk, 2004; Kiselica &

Morrill-Richards, 2007; Mcdonald & Martinez, 2016). Utifrån att orsakerna till barns

våldsutövande ligger utanför barnet förstår intervjudeltagarna barn som offer för sina

våldshandlingar, något som även tidigare forskning identifierat (Gallagher, 2004). Att

våldsutövande barn därmed positioneras som offer kan kopplas till hur tidigare forskning

belyser hur barns våld kan vara svårt att förstå utifrån att det kan vara svårt att hantera barn

som både “offer” och “förövare” (Gallagher, 2004). Det visar på hur vår förståelse för barns

aktörskap är begränsat till att endast omfatta handlingar i positiv bemärkelse. Ett aktörskap i

form av negativt laddade handlingar, vilka samtidigt även är normativt kopplade till

vuxendom, gör därmed barns våldsutövande i familjen svårbegripligt.

7.3. Studiens resultat i relation till valda teoretiska perspektiv

Lipskys (2010) teori kring gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme har belyst betydelsen av

socialsekreterarnas handlingsutrymme i ärenden som rör barns våldsutövande i familjen. Jag

har även använt mig av teorier och centrala begrepp som gett perspektiv på barn som social

kategori, deras position och aktörskap. Tillsammans har teorierna belyst och gett

problematiserat hur barns våldsutövande förstås inom socialtjänstens kontext och hur barnen

positioneras av socialsekreterarna. De valda teorierna har bidragit till att förstå hur

socialsekreterarnas varierande förståelser för barns våldsutövande delvis beror på

socialsekreterarnas handlingsutrymme som i sin tur påverkas av normativa föreställningar

kring barn och den övergripande socialt konstruerade dikotomi som råder mellan barn och

vuxna. Teorierna har även hjälpt att belysa vilka faktorer som varit centrala i hur

socialsekreterarna förstår barns våldsutövande i familjen, där exempelvis ålder och vem

våldet riktas mot har betydelse.

Barn kan i denna studie uppfattas som en homogen grupp i och med att jag inte valt att

inkludera teorier eller perspektiv som belyser olikheter på individnivå, något som kan

uppfattas som en av studiens svagheter. De teorier jag valt innebär därmed att jag valt att

belysa vissa aspekter på “bekostnad” av andra, då jag är medveten om att val av andra teorier

hade gett möjlighet att belysa och analysera andra aspekter i det jag undersökt. Våldets

orsaker har inte varit i fokus för denna studie, och jag har därmed aktivt valt att inte inkludera

teorier kring barns utveckling. Fokus har varit att utforska socialsekreterares förståelse för
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problematiken i relation till hur det våldsutövande barnet positioneras i relation till frågor

som rör ansvar, hur barnets aktörskap förstås, samt hur socialsekreterare hanterar dessa

ärenden. Något jag även vill poängtera är att jag med denna studie inte vill hävda att barn

ontologiskt bör likställas vuxna, vilket läsaren kanske fått uppfattningar om utifrån hur jag

valt att problematisera barns våldsutövande i familjen.

7.4. Metoddiskussion

Denna studie har utgått från semistrukturerade intervjuer, och tematisk innehållsanalys har

använts för att undersöka, analysera och förstå det fenomen jag valt att studera. Även om

dessa val har motiverats och diskuterats i metodavsnittet kommer jag här att vidare diskutera

metod och genomförande i förhållande till studiens resultat.

Barn som utövar våld i familjen är något jag själv mött i rollen som socialsekreterare i arbetet

med barn och unga, och jag är medveten om att min egen förförståelse kring ämnet inverkat

på hur jag förhållit mig under intervjutillfällena samt även hur jag analyserat den data jag

samlat in. Min förförståelse har bidragit till ett aktivt och intresserat förhållningssätt vid

intervjuerna där jag enkelt kunnat ställa relevanta följdfrågor. Samtidigt har min förförståelse

troligtvis även påverkat inte bara intervjuerna utan även analys av data där ämnen som inte

ansett varit direkt relevanta kan ha fått mindre utrymme. Jag har därmed i metodavsnittet

försökt att vara noggrann i hur jag presenterar och redovisar data i syfte att de val jag gjort

ska bli så tydliga som möjligt.

En av begränsningarna med denna studie, liksom vid alla kvalitativa studier, är att resultaten

inte är generaliserbara, vilket diskuteras i metodavsnittet. Trots detta ger studien ändå

indikationer på att arbetet med barn som utövar våld inom familjen utgör en problematik som

inom socialtjänsten är mer eller mindre svårbegriplig, samt att det finns en viss ambivalens

kring hur denna ska bemötas och hanteras.

7.5. Studiens betydelse för socialt arbete

I och med att jag i denna studie fokuserat på något som inte utforskats tidigare bidrar studien

med en fördjupad förståelse för hur socialsekreterare i svensk kontext förstår och arbetar med

barns våldsutövande i familjen. Studien bidrar även till en vidgad syn på samt förståelse för

barn och deras aktörskap, då barns aktörskap i form av våldshandlingar utmanar våra
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normativa föreställningar och förståelser inte bara för barn som social kategori utan även

gällande vem som anses vara den ideala våldsutövare (förövare).

Då tidigare forskning, liksom denna studie, främst fokuserat på barns våldsutövande utifrån

vuxnas perspektiv finns ett behov av att inkludera barns egna perspektiv för att vidga

kunskaperna, i syfte att även utveckla arbetet med denna form av problematik. Studien ger en

vägledning för framtida forskning kring barn som utövar våld, där det finns ytterligare behov

av att undersöka inte bara hur socialtjänsten bemöter och hanterar dessa ärenden, utan även

hur barn som utövar våld själva uppfattar sin egen situation och behov av hjälp och stöd.

Vilka konsekvenser barns våld i familjen får för exempelvis syskon eller föräldrar behöver

även undersökas vidare, då studien visar att det finns en risk att barns våldshandlingar

förminskas och utsattheten då även likaså. Att det inte finns någon enighet bland

intervjudeltagarna vad gäller hur de ska hantera dessa ärenden ger ytterligare skäl för vidare

forskning inom området. Även om de arbetar i olika kommuner kunde ingen komma på

någon insats som är direkt riktad till barn och unga som utövar våld, vilket tyder på att så kan

vara fallet även i fler socialtjänster i Sverige.

Oavsett om barnet betraktas som ett offer för sina handlingar eller inte behöver barnets behov

av stöd och hjälp utifrån deras våldsutövande beteende ges fokus. Barn som utövar våld i

familjen har precis som andra våldsutövare rätt till stöd och hjälp i att förändra sitt beteende,

men trots det saknas av allt att döma vägledning för hur socialsekreterarna ska hantera dessa

ärenden. Såväl denna studie som tidigare forskning belyser ett behov av ökad kunskap kring

hur vi ska förstå barns våldsutövande. Även om det inte är möjligt att generalisera studiens

resultat är det rimligt att anta att fler socialsekreterare än de som deltagit i studien och som

arbetar med barn har varierande förståelser för samt perspektiv på barns våldsutövande, vilket

antas påverka deras utredande arbete, beslut och insatser. Studien visar att barns

våldshandlingar och dess allvarlighetsgrad tenderar att reduceras i och med att de jämförs

med och förstås utifrån vuxnas handlingar, vilket riskerar att leda till att även de våldsutsattas

situation och utsatthet gör det. Vilka konsekvenser detta får för de utsatta behöver undersökas

vidare. Studiens resultat bidrar därmed även till att belysa att vidare forskning kring ämnet

vore gynnsamt för inte bara socialtjänstens arbete, utan även för de våldsutövande barnen och

deras familjemedlemmar. Med tanke på att tidigare forskning även belyst att barns utövande

av våld även utgör en risk för framtida våldsutövande (se Gallagher, 2004) borde denna

problematik även tas mer på allvar.
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BILAGA 1

Centrum för socialt arbete (CESAR)
Förfrågan om deltagande i studie gällande socialtjänstens förståelse för
barns utövande av våld i familjen

Idag finns en omfattande mängd forskning kring barns utsatthet för olika former av våld, dess
negativa konsekvenser samt risker för barns hälsa och utveckling. Något som dock fått
mindre uppmärksamhet inom såväl forskning som civilsamhälle är barns eget utövande av
våld inom familjen, och särskilt hur denna problematik förstås utifrån socialtjänstens
perspektiv. Detta är därmed ett område som behöver utforskas vidare, då det bland annat kan
antas ha betydelse för socialtjänstens bedömningar kring barns behov av stöd och hjälp.

Jag, Lisa Lundgård, är tidigare utbildad socionom och läser Masterprogrammet i socialt
arbete via Uppsala universitet och skriver just nu min masteruppsats som omfattar 30 HP i
socialt arbete. I min uppsats har jag valt att skriva om socialtjänstens förståelse för barns
utövande av våld i familjen, och syftet är att särskilt utforska hur socialtjänsten förstår barns
våldsutövande. Jag önskar därmed intervjua socialsekreterare som har erfarenhet av arbete
med ärenden som rör våld inom familjen.

Vid intervjutillfället kommer du som deltar att få frågor om hur du/ni inom socialtjänsten
förstår och arbetar med barns utövande av våld inom familjen. Intervjun beräknas ta ungefär
en timme. Vi kommer tillsammans överens om tid som passar dig och hur vi genomför
intervjun. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Deltagandet är helt
frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta din medverkan utan motivering.

Den information jag inhämtar genom intervjuer och i kontakt med dig kommer att hanteras på
ett säkert sätt så att ingen obehörig har tillgång till det. Transkribering och inspelningar
kommer att raderas när studien är avklarad. När studien är klar och godkänd kommer den att
publiceras och du kommer att ha möjlighet att få ta del av det färdiga arbetet. Kontakta mig
om du vill delta så bokar vi in en tid för intervjutillfället. Har du frågor kring studien eller
önskar få mer information, hör gärna av er till mig eller min handledare.

Lisa Lundgård Stina Fernqvist, handledare
Mail: lisa.lundgard.2265@student.uu.se Mail: stina.fernqvist@soc.uu.se
Tel: 073-844 60 60 Tel: 018-471 51 72
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BILAGA 2
Intervjuguide

Bakgrundsfrågor
● Namn
● Utbildning och nuvarande befattning
● Antal år inom yrket

Intervjufrågor

Erfarenheter av ärenden som rör barn och våld
● Vilken erfarenhet av arbete med barn och olika former av våld (barns våldsutövande

och våldsutsatthet) har du?
○ Vilka former av våld rör det sig främst om i de fall barn är utsatta för våld?
○ Vilka former av våld rör det sig främst om i de fall barn själva utövar våld?

Barns utövande av våld
● Hur arbetar ni i ärenden som rör barns utövande av våld?

○ Vad är er uppgift då ni får information om att ett barn utövar våld i hemmet?
○ Hur bedömer ni barns behov av stöd och hjälp i dessa ärenden?
○ Hur beskriver du/ni barns utövande av våld under er handläggning? Används

begreppet våld eller definieras barnets handlande i andra termer? (Både i
samtal och dokumentation).

○ Har det någon gång varit svårt att dra gränsen för vad som är våld och inte?
■ Om ja, exemplifiera

○ Finns det skillnader i hur ni arbetar med ärenden som rör barns utsatthet för
våld och barn som själva utövar våld? Om ja, vilka skillnader?

● Hur förstår du/ni barns utövande av våld inom familjen utifrån er yrkesroll inom
socialtjänsten?

○ Hur ser du/ni på orsakerna till barnets utövande av våld?
○ Vilka faktorer spelar huvudsakligen in i hur barns utövande av våld inom

familjen förstås och förklaras? (Kön, klass, ålder etc.).
■ Spelar kön och ålder någon roll?

○ Mot vem/vilka utövas barns våld inom familjen? Och har detta betydelse för
hur du/ni förstår våldet?

○ Hur ser du/ni på barnets position och roll i relation till det våld barnet utövar?
● Hur ser du/ni på vem/vilka som bär ansvaret för att en förändring sker och att våldet

upphör i de fall barn utövar våld inom familjen?
○ Skiljer sig detta från hur du/ni ser på ansvaret för våldet i de fall där barn är

utsatta för våld inom familjen?
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● Hur ser du/ni på barnets/familjens behov av stöd och hjälp i de ärenden där barn
utövar våld inom familjen?

○ Vilket behov av stöd kan vara aktuellt?
○ Vilka insatser finns för denna målgrupp?

● Hur pratar du/ni med föräldrar och barn om det våld barn utövar inom familjen?
○ Pratar du/ni om ansvar i relation till våldet med familj och barnet som utövar

våld?
● Pratar du/ni i termer av “förövare” och “offer” i ärenden som rör våld? Om ja,

används dessa begrepp då du/ni pratar om barns utövande av våld?
○ Om inte, hur ser du/ni på dessa begrepp i relation till ärenden där barn utövar

våld inom familjen?
● Finns någon skillnad i hur ni bemöter våldsutsatta barn och våldsutövande barn?

Avslutande frågor
● Ser du i din yrkesroll några svårigheter/utmaningar kring hur vi idag förstår barns

utövande av våld inom familjen?
○ Exempelvis vad gäller hur vi ska förstå, beskriva och prata om våldet?
○ Exempelvis i relation till ert utredande arbete?
○ Exempelvis i relation till hur ni ska arbeta för att nå en förändring och att

våldet ska upphöra?
○ Exempelvis i relation till hur vi förstår barns position och roll i samhället?
○ Exempelvis i relation till barns rättigheter?

● Hur tänker du att socialtjänsten bör/behöver förstå och utreda barns utövande av
fysiskt våld inom familjen?

○ Barns utövande av våld i stort?
● Har du några avslutande reflektioner/tankar kring ämnet?

80


