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Institutionen för socialvetenskap 

 

 

 
 

3 oktober 2022 - Program 

 

9.00-10.30  Plenum 

Moderator: Maria Eriksson, Marie Cederschiölds högskola  

Välkommen till konferensen! 

Välkomsttal av professor Magnus Jegermalm, prefekt vid Institutionen för Socialvetenskap 

Cathy Humphreys från University of Melbourne: Listening to children: challenges, hope and new 
perspectives 

Professor Maria Eriksson och docent Ann-Sofie Bergman: Professionalisering och brukares 
behov: Dilemman i socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 

10.30-10.45 Paus 

10.45-12.00 Plenum, forts. 

Moderator: Martin Börjeson, Marie Cederschiölds högskola 

Panelsamtal: Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer – erfarenheter, 
utmaningar och möjligheter 

12.00-13.15 Paus 

13.15-14.00 Seminariepass 1 (Teamsrum A-G) 

14.15-15.00 Seminariepass 2 (Teamsrum A-G) 

15.15-16.00 Seminariepass 3 (Teamsrum A-G) 
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Plenum (9.00-12.00) 

 

Cathy Humphreys från University of Melbourne: 

 

Att lyssna på barn: utmaningar, hopp och nya perspektiv: Vad kan vi lära av vad barn säger om våld i nära 

relationer och samhällets insatser? Hur kan barns erfarenheter och kunskaper tillvaratas när vi utvecklar 

våra arbetssätt och metoder? Med utgångspunkt i ett tre exempel beskriver professor Cathy Humphreys 

hur forskning om och med barn med erfarenheter av våld kan bidra till utveckling av både kunskap och 

praktik. Hon diskuterar bland annat vilka budskap barn anser vara viktiga i arbete med pappor som utövar 

våld i nära relationer, och hur barns röster kan inkluderas i stöd- och behandlingsinsatser riktade till 

våldsutövande pappor. Många studier på området barn som upplever våld mot en omsorgsperson har 

handlat om barn som vistas i skyddat boende eller liknande, och det andra exemplet som föreläsningen tar 

upp handlar om vad vi kan lära av en bredare målgrupp, här barn som är aktuella i primärvården. Det 

tredje exemplet berör unga som själva utövat sexuellt våld, och vad vi kan lära av dem när det handlar om 

att utveckla arbetet mot våld. 

Föredraget ges på engelska  

 

 

 

Cathy Humphreys  

 

Cathy Humphreys är professor i socialt arbete vid 

Melbourne universitet, och hon är 

medordförande i Melbourne Research Alliance to 

End Violence Against Women and their Children 

(MAEVE) och chefsutredare på Safer Families 

NHMRC Center for Research Excellence. 

Hennes forskning fokuserar på våld i hemmet och 

familjen och övergrepp mot barn. Hon har ett 

långsiktigt intresse av att se till att barns röster och 

erfarenheter är synliga och att de erkänns som 

primära offer för våld i nära relationer.  

 

.
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Professor Maria Eriksson och docent Ann-Sofie Bergman: 

 

Hur kan socialtjänsten bäst möta behoven hos personer utsatta för våld i parrelationer, typiskt sett 

våldsutsatta kvinnor? Med utgångspunkt i exemplet Stockholms stad och organisering av arbetet med våld 

i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i den kontexten, diskuteras i presentationen dilemman 

förknippade med den professionalisering av arbetet med våld i nära relation som pågått sedan 

millennieskiftet i många av landets kommuner. I exemplet som diskuteras finns två typer av enheter 

specialiserade på våld; med fokus på myndighetsutövning (Relationsvåldsteam RVT) respektive på 

stödinsatser (Relationsvåldscentrum RVC). Med utgångspunkt i resultaten av en forskarutvärdering av 

arbetet vid RVC i Stockholms stad vilken genomfördes under 2020 och 2021 diskuteras i presentationen 

för- och nackdelar förknippade med socialtjänstens organisering av arbetet med våld i nära relationer, sett 

ur såväl professionellas som brukares perspektiv. Frågan om samverkan mellan socialtjänstens olika delar 

och samordningen av insatser riktade till våldsutsatta berörs också. De resultat som presenteras pekar 

bland annat på hur socialtjänstens specialisering i förhållande till våld å ena sidan kan vara nödvändig för 

insatser mot våld och god kvalitet, samtidigt som den å andra sidan kan vara förknippad med 

professionellt ”gränsarbete” mellan olika professionella grupper, så att exempelvis praktiskt och 

vardagsnära stöd kan definieras ut från det egna professionella uppdraget, samtidigt som det är just den 

typen av stöd våldsutsatta kvinnor kan behöva för att ta sig ur en relation med våld, i synnerhet de kvinnor 

med begränsade socioekonomiska resurser.  

 

 

Maria Eriksson   

Maria Erikssons är professor i socialt arbete vid 
Marie Cederschiölds högskola. Hennes forskning 
är framför allt inriktad på vad olika former av 
ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska 
hanteringen av mäns våld mot kvinnor och barn. 
Särskilt frågor om föräldraskap och barns 
rättigheter står i fokus. Pågående forskning 
omfattar dels det sexåriga forskningsprogrammet 
Samordnade interventioner mot våld i nära 
relationer SIVIN-Barn, dels ett antal projekt. 
Eriksson är också koordinator för ett nordiskt 
forskarnätverk om skydd och stöd för barn som 
upplevt våld.

 

                            
Ann-Sofie Bergman   

Ann-Sofie Bergman är docent i socialt arbete och 

arbetar som universitetslektor vid institutionen 

för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon 

är också socionom. I sin forskning fokuserar 

Ann-Sofie på socialt arbete med barn och unga, 

barn som anhöriga, barn som omsorgsgivare 

(young carers) och insatser mot våld i nära 

relationer.  
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Panelsamtal: 

 

Panelsamtal om socialtjänstens insatser för att hantera våld i nära relationer, särskilt de olika former av 

våld som berör barn. Samtalet kommer att kretsa kring frågan om hur ett mer samordnat och 

barncentrerat system av insatser mot våld kan åstadkommas, ett system där våldsutsatta barn både kan få 

det skydd och stöd de behöver, och vara delaktiga i alla processer som berör dem. Utgångspunkten är de 

olika medverkandes erfarenheter av problematiken kring våld, barn och samordning inom socialtjänsten 

och mellan socialtjänst och andra aktörer. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar paneldeltagarna 

tillsammans reflektera över de utmaningar respektive utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla mer 

samordnade interventioner kring våld i nära relationer. 

Moderator: Martin Börjeson, Marie Cederschiölds högskola 

 

 

 Isabel Asplund, Projektledare Islandsprojektet 
Stockholm  

 

 

Maria Erikssons, professor, Marie Cederschiölds 
högskola.

 

  

Anna Friberg, Barnahus Stockholm 

 

Frida Malm, Relationsvåldscentrum RVC 

Innerstad 

. 

  

Liselotte Tronders, biträdande enhetschef Stockholm stads Socialjour 

.
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Institutionen för socialvetenskap 

 

 

    
 

Seminarier (13.15-16.00)  

Översikt 

 

Teamsrum Pass 1 13.15-14.00 Pass 2 14.15-15.00 Pass 3 15.15-16.00 

Teamsrum A 

Moderator:  

Lisa Lundberg 

 

Frågemodell för att 
upptäcka erfarenhet av 
våld i nära relationer hos 
barn och unga i mötet 
med hälso- och 
sjukvården.  

Mari Brännvall och 
Solveig Lövestad, Västra 
Götalands regionens 
kompetenscentrum om 
våld i nära relation   

 

Ett viktigt uppdrag - 
Barnmorskor upplevelse 
att identifiera barn med 
risk att utsättas för 
försummelse. 

Marie Ahlvik, Västra 
Götalandsregionens 
kompetenscentrum om 
våld i nära relation 

FOV – Frågor om 
våld (vuxna) - ett 
validerat 
frågeformulär. 

Karin Örmon, Västra 
Götalandsregionens 
kompetenscentrum 
om våld i nära 
relationer 

 

Teamsrum B 

Moderator:  

Anders 
Kassman  

Levnadsförhållanden 
bland barn som utsatts 
för våld i nära relationer.  

Anders Kassman, Marie 
Cederschiöld högskola 

Presentation av 
arbetsmaterial samt 
diskussion kring hur 
barns rätt till 
information och 
delaktighet omsätts i 
praktiken vid 
placeringar utanför 
hemmet. 

Hanna Weyler Müller, 
Rädda Barnen 

Utvärdering av 
implementering av 
Liten och Trygg i 8 
Förskolor. 

Linda Jonsson, Marie 
Cederschiöld 
högskola 

 

Teamsrum C 

Moderator:  

Åsa Kneck 

 

Kvalitet i skyddat boende. 

Veronica Ekström och 
Felicia Forthmeiier, Marie 
Cederschiöld högskola 

Våldsutsatta kvinnors 
upplevelser av (brist på) 
stöd från socialarbetare 
vid eftervåld. 

Josefin Kjellberg, 
Uppsala universitet  

BRA-samtal och 
våldsutsatta barn.  

Maria Erikson, Marie 
Cederschiöld 
högskola 

Teamsrum D Islandsmodellen 
Stockholm och 

Akuta bedömningar av 
våld – Skapandet och 
implementeringen av 

Bedömningsstöd 
Heder: 
Socialstyrelsens stöd 
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Moderator:  

Filip Wollter  

 

implementeringen av 
densamma. 

Isabel Asplund, 
Stockholm stad och 
Camilla Broman 
Torstensson, 
Polismyndigheten 

iRiSk akut i 
socialjouren.  

Filip Wollter, Marie 
Cederschiölds Högskola  

för att upptäcka- och 
bedöma risk bland 
barn som är utsatta 
för hedersrelaterat 
våld. 

Hanne Martinek, 
Socialstyrelsen 

Teamsrum E 

Moderator: 

Malin Jenstav 

Sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av 
barn och unga i Sverige.  

Linda Jonsson, Marie 
Cederschiöld högskola 

Uppgifter om våld är 
inget undantag. 

Åsa Hjertström och 
Madelene Larsson, 
Jämställdhetsmyndighet
en 

 

Teamsrum F 

Moderator:  

Maria Eriksson 

Deltagares erfarenheter 
av 
sexualbrottsbehandling: 
Utveckling av nya 
narrativa identiteter och 
förberedelse för ett socialt 
liv i skam och stigma. 

Stina Lindegren, Uppsala 
universitet  

IDEAL samverkan: En 
modell för 
barncentrerad 
samverkan runt barn i 
skyddat boende. 

Maria Eriksson, Marie 
Cederschiöld högskola 

 

Teamsrum G 

Moderator:  

Åsa Landberg 

Att överföra insatsen 
Project Support från USA 
till Sverige: 
Genomförbarhet och 
kliniska aspekter utifrån 
behandlare och 
våldsutsatta föräldrars 
perspektiv. 

Helena Draxler, Karlstad 
universitet  

Otrygghet och våld 
riskerar att fortsätta 
parallellt med 
behandling inom Barn- 
och Ungdomspsykiatrin. 

Marja Onsjö, Göteborgs 
universitet  

Ekonomiskt våld ur 
barn- och 
ungdomsperspektiv. 

Linnea Bruno, 
Stockholms 
universitet 
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Seminariepresentationer  

Teamsrum A  

A1 13.15-14.00: Frågemodell för att upptäcka erfarenhet av våld i nära 

relationer hos barn och unga i mötet med hälso- och sjukvården  

Mari Brännvall och Solveig Lövestad, Västra Götalands regionens kompetenscentrum för våld i nära relation   

Våld i nära relationer är en vanlig och skadlig erfarenhet hos barn i Sverige. Våldets negativa 
hälsoeffekter kan utgöra en grund för kontakt med hälso- och sjukvården men våldet behöver 
inte vara det uttalade skälet till kontakten, utan kan vara dolt. För att utsatta barn ska få tillgång 
till rätt stöd och vård, behöver hälso- och sjukvården aktivt arbeta för att identifiera våld. En 
metod är att ställa frågor på rutin. VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om 
våld i nära relationer, utvecklade år 2017 tillsammans med sju mottagningar en metod för att 
ställa frågor till barn och ungdomar på rutin om våld inom BUP och BUM. Frågemetoden 
innehåller frågeformuläret FOV barn. Frågemetoden används sedan år 2018 och utvärderades 
år 2020–2021.  

Metod: Enkäter till vårdpersonal och barn (patienter), fokusgruppsintervjuer med 
vårdpersonal och individuella kvalitativa intervjuer med chefer och patienter. 

Resultat av utvärderingen: Frågemodellen kan användas för att identifiera våldserfarenheter 
hos barn. FOV barn identifierar mycket våld mellan skol- och lekkamrater, medan få barn 
berättar om att ha upplevt eller utsatts för våld i nära relationer. Övervägande majoriteten av 
barnen svarade att de tyckte att det var bra att personalen frågade dem om våld. Personalen 
upplever att frågeformulären är lätta att använda, trots detta används frågemodellen inte till 
fullo så som avsågs. Frågemodellen har i det kliniska arbetet anpassats efter personalens och 
chefernas bedömningar och mottagningarnas olika förutsättningar att fråga på rutin om våld. 
Utmaningar kopplade till användningen av frågemodellen och tillgängliga resurser, exempelvis 
tidsbrist och hög personalomsättning, försvårar möjligheten att implementera, använda och 
upprätthålla frågemodellen. 

A2 14.15-15.00: Ett viktigt uppdrag - Barnmorskor upplevelse att 

identifiera barn med risk att utsättas för försummelse. 

Marie Ahlvik, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation  

Försummelse är en vanlig form av våld mot barn där barnets grundläggande fysiska, psykiska 

och emotionella behov inte tillgodoses. Enligt en svensk rapport om barns utsatthet 

rapporteras att 1 av 10 barn lever i en miljö där de riskeras att utsättas för försummelse. De 

allra minsta barnen är de som är i störst risk. Barn som utsätts för långvarig stress tidigt i 

livet, så tidigt som antenatalt och det alldeles nyfödda barnet, kan påverkas negativt både 

fysiskt och psykiskt.  Tidig upptäckt och åtgärd är en skyddsfaktor för att barnet skall 

undvika långsiktiga negativa konsekvenser. Få internationella studier beskriver barnmorskors 

erfarenheter av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse, inga svenska studier 

har hittats. Eftersom tidig upptäckt är viktigt och barnmorskor träffar de allra flesta kvinnor 
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under graviditet, förlossning och eftervård är det relevant att undersöka hur barnmorskor 

upplever att i sitt hälsofrämjande arbete identifiera barn med risk att utsättas för 

försummelse.  

Syftet med studien är att undersöka barnmorskors upplevelse av att identifiera barn med risk 

att utsättas för försummelse. En kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats ur ett 

livsvärldsperspektiv enligt Dahlberg har använts.  

Essensen av barnmorskans upplevelse av det hälsofrämjande arbetet med fokus på att 

identifiera barn med risk att utsättas för försummelse kan beskrivas som en viktig dimension 

av barnmorskeprofessionen som inte har tillräckligt med utrymme. Uppgiften är svår och 

komplex. Otydligheten gör att den ofta är svårläst, oklar och kan vara vag. Barnmorskan kan 

både ifrågasättas av kollegor och ifrågasätta sig själv om de signaler som uppfattats tolkas 

rätt. Vidare är det splittrat i relation till kvinnan, familjen och vårdkedjan vilket kan leda till 

en ambivalens och osäkerhet till, när hur och om barnmorskan skall agera. Ovisshet över 

uppföljning och stöd till familjen ger en känsla av osäkerhet. 

A3 15.15-16.00: FOV – Frågor om våld (vuxna) - ett validerat 

frågeformulär 

Karin Örmon, Västragötalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer  

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), har sedan 

2013 arbetat med att utveckla frågeformuläret FOV‐ frågor om våld. Målet har varit att 
utveckla ett frågeformulär som kan användas kliniskt i samtal med patienter, och i VKV:s 
forskningsprojekt. Beslut att utveckla och använda FOV är baserat på tidigare utvärderingar 
som poängterar att det är viktigt att frågeformulär är lätthanterligt, och inte för omfattande. 
Vid konstruerande och användande av frågeformulär är det av största vikt att undersöka om 
frågorna faktiskt mäter det de avser att mäta samt om frågorna mäter olika dimensioner av 
det ämne som är i fokus. FOV – Frågor om våld (vuxna) fick sin nuvarande form under 
2019 och består av sju frågor. Frågorna 1–3 handlar om erfarenhet av psykiskt, fysiskt 
och/eller sexuellt våld från en närstående, fråga 4 handlar om erfarenhet av våld från någon 
annan än en närstående, fråga 5 handlar om huruvida personen sett eller hört en närstående 
bli utsatt för våld under uppväxten, fråga 6 handlar om erfarenheter av att själv ha utsatt 
någon annan för våld, och fråga 7 handlar om huruvida personen bor eller har bott med barn 
under 18 år som har blivit utsatta för våld. 

Syftet med studien är att bedöma validiteten av frågeformuläret FOV – Frågor om våld 
(vuxna). Vi har validerat frågeformuläret genom att sex experter på området våld i nära 
relationer och som arbetar på lärosäten eller kompetenscentrum, fått bedöma frågornas 
relevans; content validity index (CVI). Dessutom har nio patienter som sökt vård inom 
primärvård deltagit i kognitiva intervjuer. Resultatet av kognitiva intervjuerna samt CVI visar 
tydligt på att frågorna i FOV – Frågor om våld uppfattas som högst relevanta. Intervjuerna 
visar också att frågorna har hög tillförlitlighet då respondenterna generellt uppfattade 
frågorna på ett liknande sätt. Flera respondenter i intervjuerna framhåller att de anser det 
viktigt att frågorna ställs och att våldsutsatthet uppmärksammas. 
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Teamsrum B 

B1 13.15-14.00: Levnadsförhållanden bland barn som utsatts 

för våld i nära relationer 

Anders Kassman, Marie Cederschiölds högskola 

Både svensk och internationell forskning är samstämmiga om att barns utsatthet för våld 

minskar medan anmälningarna till både socialtjänst och polis ökar. I Sverige har 

orosanmälningarna ökat åtminstone sedan början av 2010-talet. I detta projekt har vi samlat 

in befintliga registeruppgifter från Socialstyrelsen, Skolverket och SCB för att undersöka 

levnadsförhållanden för alla barn i åldrarna 7-12 år som utretts hos Socialtjänsten i 

Stockholms stadsdelar på grund av orosanmälan om vanvård och våld i nära relationer. De 

första resultaten visar att en mycket liten andel av de som anmäls utreds och att en 

försvinnande liten andel blir placerade i någon form av heldygnsvård (utan medföljande 

vårdnadshavare). Sammanlagt var det 1 764 barn som utreddes och den vanligaste 

bakgrunden till anmälan var våld inom familjen följt av fysiska övergrepp, relationskonflikter, 

vanvård och psykiska övergrepp. Sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och giftermål mot 

den unges vilja var mindre vanliga bakgrunder. Nära hälften, 44 procent, av barnen levde 

med en ensamstående mor, 17 procent hade tre syskon eller fler. Medianinkomsten för 

samtliga hushåll var ca 401 000 kr, det fanns både de, 4 procent, som hade en inkomst under 

100 000 och en lika liten grupp som hade en inkomst överstigande 1 miljon kronor. Vi 

kommer i den fortsatta analysen kunna säga mer om familjesammansättning, skolbetyg, 

sjukvård och slutligen även lagförd brottslighet. Avsikten är att följa dessa barns noteringar i 

olika myndighetsregister fram till 2025 då de är 13-18 år. 

B2 14.15-15.00: Presentation av arbetsmaterial samt diskussion kring hur 

barns rätt till information och delaktighet omsätts i praktiken vid 

placeringar utanför hemmet. 

Hanna Weyler Müller, leg psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling i Stockholm  

Boken Var är Sigges hemma? kom ut hösten 2021 och handlar om pojken Sigge som ska 

flytta till ett familjehem. Boken är skriven av Stina Wirsén i nära samarbete med psykologer 

på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling och har som övergripande syfte att 

underlätta för barn och vuxna att prata om försummelse och placering utanför hemmet. 

Utöver boken har Rädda Barnen tagit fram arbetsmaterial för att underlätta viktiga samtal 

mellan placerande socialsekreterare, jour- eller familjehem och det barn som plötsligt hamnar 

i ett nytt sammanhang. Arbetsmaterialet har som syfte att bidra till att förverkliga barns rätt 

till information och delaktighet vid placering utanför hemmet, något Rädda Barnen ser ofta 

brister.  Det är påfrestande för ett barn att byta sitt hemma och att landa i en ny vardag hos 

nya vuxna. Hur de nya vuxna agerar och bemöter barnet kan göra stor skillnad för barnets 
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möjlighet att hantera situationen och för att kunna slappna av. Det främjar förhoppningsvis 

anpassning i den nya kontexten samt den psykiska hälsan på sikt. Materialet består av 

samtalsstöd och checklistor och är tänkta att komplettera placeringsinformationsblanketten 

från Barns Behov i Centrum (BBIC). Ofta är det den mest vardagliga informationen som inte 

får tillräckligt utrymme – hur berättar jag för kompisar om flytten, hur tar jag mig till 

träningen, hur brukar jag sova, hur gör jag om jag behöver hygienartiklar? Just sådan 

kommunikation som skapar trygghet och förutsägbarhet. Under framtagandet har barn i 

Rädda Barnens verksamheter som berörs av frågorna lämnat synpunkter på vad som är 

viktigt att tänka på för vuxna runt dem för att det ska gå bra att landa i nya hemmet och för 

att underlätta övergångar tillbaka till ursprungsfamilj eller till nytt jour- eller familjehem vid 

omplacering. Checklistorna och samtalsstödet kommer, tillsammans med intresserade 

socialtjänster i region Stockholm, utvärderas inom SIVIN under 2023–2024. Arbetsblad för 

barn som fått nytt hemma samt Checklistor Första Dygnet och Checklistor Bra avslut gör 

skillnad hittas här för nedladdning:  

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/var-ar-sigges-hemma/ 

B3 15.15-16.00: Utvärdering av implementering av Liten och Trygg i 8 

Förskolor 

Linda Jonsson, Marie Cederschiölds högskola  

Förskolor ska enligt skollagen upprätta en plan mot kränkande behandling, en s.k. 

likabehandlingsplan. Som en del i det arbetet beslutade ledningen för förskolenheten Viksjö 

och Aspnäs förskolor i Järfälla kommun att arbeta med och implementera Liten och Trygg i 

8 av förskolorna. Liten och trygg är en handledning framtagen av Brottsoffermyndigheten 

som syftar till att ge förskolepersonal kunskap och ett verktyg för att kunna samtala med 

barn om svåra händelser, känslor och barns rättigheter. Arbetet med Liten och Trygg ska 

även leda till att barn själva kan berätta om utsatthet eller andra svåra erfarenheter för 

personal i förskolan eller andra trygga vuxna, vare sig det sker nu eller i framtiden, och att 

den vuxnes oro för barnet leder till en orosanmälan till socialtjänsten.  

Forskare vid Marie Cederschiölds högskola har följt och utvärderat implementering av Liten 

och Trygg i de 8 förskolorna i Järfälla kommun på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. 

Under seminariet kommer utvärderingens metod och resultat att presenteras och diskuteras.   

 

Teamsrum C 

C1 13.15-14.00: Kvalitet i skyddat boende 

Veronica Ekström och Felicia Forthmeiier, Marie Cederschiöld högskola 

Skyddat boende är en viktig insats för många som utsatts för våld i nära relation. I takt med 
att mäns våld mot kvinnor uppmärksammats allt mer i Sverige görs också fler placeringar i 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/var-ar-sigges-hemma/
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skyddat boende, men också en förskjutning som innebär att allt fler skyddade boenden drivs 
av privata aktörer. Samtidigt pågår diskussioner om upphandling, kvalitetssäkring och 
tillståndsplikt inom detta område.  

I ett flerårigt forskningsprojekt studerar vi hur kvalitet och upphandling av skyddat boende 
hanteras inom socialtjänsten. Vid detta seminarium kommer vi att presentera preliminära 
resultat från delar av vårt forskningsprojekt. Vi kommer att reflektera kring 
utvecklingstendenser, vad marknadiseringen innebär och kvalitetsbegreppets betydelse i 
relation till insatsen skyddat boende.  

Veronica Ekström är docent i socialt arbete och verksam som lärare och forskare på Marie 
Cedershiöld högskola. På seminariet deltar också doktorand Felicia Forthmeiier som 
kommer att presentera sitt kommande avhandlingsarbete om tillståndsplikt för skyddade 
boenden. 

C2 14.15-15.00: Våldsutsatta kvinnors upplevelser av (brist på) stöd från 

socialarbetare vid eftervåld 

Josefin Kjellberg, Uppsala universitet  

I min avhandling undersöks partnervåldsutsatta kvinnors motstånd mot och uppbrott från 
mäns våld, samt betydelsen av stöd från socialarbetare när de försöker frigöra sig från 
(efter)våldet. Detta undersöks genom djupintervjuer med 17 kvinnor med erfarenhet av 
mäns våld i en parrelation. De resultat jag avser att presentera berör socialarbetares 
stöd/interventioner (eller bristen därav) vid uppbrott och eftervåld utifrån våldsutsatta 
kvinnors/mödrars perspektiv. 

Intervjupersonerna berättade generellt sett om positiva erfarenheter av stöd från 
socialtjänstens behandlingsenheter liksom kvinnojourernas samtalsstöd. Alla 
myndigheter/enheter gav dock inte det skydd och stöd i eftervåldet som intervjupersonerna 
upplevde att de behövde. Ett tydligt mönster var i stället att vissa myndigheter blev arenor 
för mannens fortsatta (efter)våld. Bristen på samverkan mellan enheter kunde göra att 
intervjupersonerna upplevde att de hamnade i kläm mellan de olika enheterna, eller 
”planeterna” i Hesters (2011) terminologi.  

Jag hade inte tänkt att avhandlingen skulle beröra detta område då Maria Eriksson redan 
2003 utförligt och förtjänstfullt i sin avhandling behandlade hanteringen av våldet inom 
familjerätten. Det framstår dock som viktigt att lyfta fram de våldsutsattas erfarenheter, inte 
minst för att så lite verkar ha förändrats i positiv bemärkelse ur våldsutsatta kvinnors 
perspektiv sedan Eriksson (2003) disputerade för närmare tjugo år sedan. Noteras bör att 
majoriteten av intervjupersonerna i min studie separerade på 2010-talet och att de flesta haft 
kontakter med socialtjänsten efter 2009 då de allmänna råden trädde i kraft, alternativt 2014 
då föreskrifterna (SOSFS 2014:4) för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 
infördes. De skärpta rekommendationerna verkar dock inte alltid ha implementerats i det 
sociala arbetets praktik. 

C3 15.15-16.00: BRA-samtal och våldsutsatta barn   

Maria Eriksson, Marie Cederschiölds högskola  
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Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA, Barns 

Rätt som Anhöriga. Utvecklingsarbetet resulterade i en modell för samtal med barn: ”BRA-

samtal”. BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, 

landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar 

barns rätt till information, råd och stöd, när de är anhöriga. BRA-samtal är utformad med 

barnets anhörigskap som explicit utgångspunkt. Det gäller barn, som omfattas av 

bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 §, som har en förälder som med; ett 

missbruk, en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller som 

dör. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fortsatt att utveckla modellen och har bland annat 

anpassat den till situationen för barn i osäkra boendeförhållanden, inklusive barn i skyddat 

boende. Ett tillägg i bestämmelsen i HSL 2021 innebär att även barn som är anhöriga till 

våldsutövare inkluderas. Under förutsättning att den våldsutövande föräldern får någon form 

av hjälp eller behandling, ingår nu även våldsutsatta barn i målgruppen för BRA-samtal. Vid 

seminariet presenteras den version av BRA-samtal som anpassats för nya målgrupper samt 

resultat från två projekt: dels en pilotstudie av BRA-samtal för barn i skyddat boende, dels från 

EU-projektet ”Efter våldet” där ett där BRA-samtal implementerats på ett antal skyddade 

boenden runt om i landet.   

 

Teamsrum D 

D1 13.15-14.00: Islandsmodellen Stockholm och implementeringen av 

densamma 

Isabel Asplund, Stockholm stad och Camilla Broman Torstensson, Polismyndigheten  

Isabell Asplund, Stockholms stad och Camilla Broman Torstensson, Polismyndigheten, 
presenterar erfarenheterna från implementeringen av Islandmodellen Stockholm. Fokus för 
presentationen är byggandet av samverkan mellan myndigheterna i flera led gällande familjer 
där våld skett som barn upplevt, bevittnat eller utsatts för. Islandsmodellen Stockholm 
bygger på tre faser med sex (samverkans-)aktiviteter som avser leda till att skyddsbedömning 
görs i direkt anslutning till att polisen fått kännedom om att det finns en oro för våld i 
familjen. Samverkan mellan polis och socialtjänst i dessa ärenden ska leda till tidigare 
information och bedömning om skyddsinsatser för barn och våldsutsatta samt tidiga 
erbjudanden om stöd till våldsutövare i möjlighetsfönstret. Skyddsplanering på kort sikt 
genom samverkan mellan polis och socialtjänst vid ett gripande och efterföljande kontakt 
med arresten. Fortsatt samverkan enligt given struktur mellan utredande handläggare vid 
både polis och socialtjänst för fortsatt bedömning om skydd och motivera till stöd för både 
våldsutsatt och våldsutövande vuxen.  

Då implementeringsprojektet och arbetsmodellen inte hunnit följas upp med effekter för 
klienter så kommer fokus på effekter och vinster utgå från det professionella perspektivet 
samt vilken fas som har inneburit störst skillnad i arbete och på vilket sätt arbetet 
underlättats för båda myndigheter. Effekter för klienter kan återges i generella drag men inte 
utifrån strukturerad uppföljning med familjer som aktualiserats enligt modell. I 
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presentationen beskrivs utmaningar med arbetet enligt modell samt hur utmaningar följts 
upp och hanterats. 

D2 14.15-15.00: Akuta bedömningar av våld – Skapandet och 

implementeringen av iRiSk akut i socialjouren 

Filip Wollter, Marie Cederschiölds Högskola 

Tidigare forskning visar att strukturerade riskbedömningsinstrument kan ge stöd i att 

identifiera och värdera olika omständigheter som kan utgöra en risk för barnet. Flera av 

dessa instrument har visat sig effektiva för att förutse framtida våld och dödligt våld. De 

flesta av dessa instrument är dock tänkta att använda i utredningssituationer då man har 

relativt lång tid på sig att genomföra en bedömning och fatta ett beslut. Studier som rör 

bedömningar i akuta situationer är dock mycket sparsam. Föreliggande studie genomfördes i 

samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och socialjouren Stockholm stad 2021–2022. 

Forskare från Marie Cederschiöld högskola utvecklade ett bedömningsinstrument (iRiSk 

akut) anpassad till socialjourens akuta bedömningar av våldssituationer och undersökte sedan 

(genom exempelvis intervjuer, dokumentstudier, fokusgrupper) implementeringen av detta 

verktyg. Resultaten visar att majoriteten (91 %) av våldsärendena kommit in under en 

situation då föräldrar nyligen separerat eller det finns önskemål om separation. Resultaten 

visar även att majoriteten av familjerna är socialt isolerade (69 %). Barn har ingripit i en 

fjärdedel av ärendena och själv använt våld i sex procent av dessa. Gällande 

implementeringen av iRiSk akut så visar studien att det strukturerade stödet för inhämtning 

av information var uppskattat av samtliga intervjuade socialsekreterarna. Fördelar med 

användandet av iRisk-akut kan delas upp i tre kategorier: (1) större fokus på att samla in 

information, (2) större barnfokus, (3) mer standardiserad informationsinhämtning. Stödet för 

analys och bearbetning var inte lika uppskattat då det upplevdes för styrande och 

omfattande. 

D3 15.15-16.00: Bedömningsstöd Heder: Socialstyrelsens stöd för att 

upptäcka- och bedöma risk bland barn som är utsatta för hedersrelaterat 

våld 

Hanne Martinek, Socialstyrelsen  

Under 2018 till 2021 utvecklade Socialstyrelsen ett bedömningsstöd för Socialtjänstens arbete 
med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet bygger på bästa 
tillgängliga kunskap från både forskning och aktörer som arbetar med frågan i olika 
sammanhang. Fokus av stödet ligger på barn mellan 12 till 17 år och testats i flera verksamheter 
under hösten 2022 och våren 2023. I nuläget finns det inget sådant bedömningsstöd som direkt 
riktar sig till Socialtjänstens utredningar av barn, och det finns bara lite forskning om 
riskfaktorer som gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Bedömningsstödet består av ett frågeformulär och en tillhörande manual. Frågeformuläret 
innehåller ett antal öppna och stängda frågor som ställs till det utsatta barnet. Manualen ger 
både bakgrundsinformation om hedersrelaterat våld och förtryck, relevant lagstiftning och 
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samtal med barn och mer direkta anvisningar till hur frågeformuläret ska användas och hur 
svaren ska tolkas. 

Frågeformuläret består av en kortare del om upptäckt av hedersrelaterat våld och en längre del 
om riskbedömning. Riskbedömningsdelen är indelad i fem riskområden: 1. Barnets mående, 
2. Begränsningar, kontroll och barnets agerande, 3. Nätverket och familjens bakgrund, 4. Ned-
tryckningar och hot och 5. Fysiskt våld.  

Under seminariet presenteras kort hur stödet har tagits fram och hur det har tagits emot i ett 

småskaligt pilottest. I fokus står innehållet av stödet. Vi kommer prata närmare om de fem 

riskområden, varför dessa har valts ut och hur stödet är tänkt att användas. 

 

Teamsrum E 

E1 13.15-14.00: Sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn och 

unga i Sverige 

Linda Jonsson, Marie Cederschiölds högskola  

Barnkonventionen, precis som Agenda 2030, har som tydligt mål att eliminera allt våld, 

inklusive sexuella övergrepp och sexuell exploatering, mot barn. Trots detta utsätts många 

barn i Sverige för olika former av våld. Under seminariet kommer fokus att vara på sexuella 

övergrepp och sexuell exploatering och resultatet från den senaste svenska epidemiologiska 

studien Unga sex och Internet efter #metoo. Resultatet från studien tyder på att det är en 

ökning av sexuella övergrepp av barn, särskilt bland flickor, att den psykiska hälsan hos unga 

generellt blivit sämre och studien visar också på de allvarliga konsekvenser övergrepp kan 

medföra hos drabbade barn. Med mer kunskap om våld mot barn skapar vi bättre 

förutsättningar för att förebygga, skydda och stötta på ett så bra sätt som möjligt från såväl 

myndigheters som civilsamhällets sida. 

E2 14.15-15.00: Uppgifter om våld är inget undantag 

Åsa Hjertström och Madelene Larsson, Jämställdhetsmyndigheten 

Presentation av rapporten Uppgifter om våld är inget undantag. Jämställdhetsmyndigheten har på 

uppdrag av regeringens kartlagt i vilken utsträckning och på vilket sätt våld eller andra 

övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de 

beaktats i domar. Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om 

våld inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn uppges i 

64 procent av de granskade målen. Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och att 

uppgifter om våld beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga 

konsekvenser. I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet inte sällan 

brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha umgänge med en 

våldsutövande förälder. 
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Teamsrum F 

F1 13.15-14.00: Deltagares erfarenheter av sexualbrottsbehandling: 

Utveckling av nya narrativa identiteter och förberedelse för ett socialt liv i 

skam och stigma 

Stina Lindegren, Uppsala universitet  

Inom kriminologisk forskning på brottslighet i ett livsloppsperspektiv har man påvisat vikten 
av sociala relationer och övergångar eller rollförändringar i livssituationen för att förstå 
långsiktig avhållsamhet från brott. Personer dömda för sexualbrott tycks dock inte följa samma 
mönster avseende sådana vändpunkter och behandling har istället föreslagits vara betydande 
för deras förändringsprocesser. Denna presentation bygger på en djupintervjustudie med 13 
sexualbrottsdömda vuxna män som deltagit i Kriminalvårdens nya behandlingsprogram SEIF 
under avtjänat fängelsestraff, den första studien att kvalitativt undersöka deltagares upplevelse 
av strukturerad sexualbrottsbehandling i Sverige. Syftet var att undersöka hur dessa individer 
upplever deltagande i behandling och eventuell förändring, med särskilt fokus på betydelsen 
av sociala relationer och samhällelig kontext.  

Den reflexiva tematiska analysen visar att deltagarna utvecklade en ny prosocial narrativ 
identitet där brotten och tidigare livshändelser fick en förklaring och därmed integrerades i en 
upplevelse av självet som en någorlunda acceptabel person, något som tycks ha underlättats 
av ett holistiskt och personcentrerat behandlingsklimat. Deltagarna upplevde förbättrade 
färdigheter i att hantera relationer och känslor. De betonade även aktivt ansvarstagande; ett 
framåtblickande förhållningssätt präglat av vilja till botgöring, att betala tillbaka till samhället 
och ta ansvar för att lösa sina problem. De identifierade förändringsprocesserna kan innebära 
ökade möjligheter att förhindra återfall i brott. Det framkom emellertid även tecken på hinder 
för förändring och lyckad återintegrering i samhället såsom en bitvis icke-stödjande 
fängelsemiljö, kollektiv skam som försvårar stöd från familj och vänner samt bristande 
stigmahantering inför frigivning, något som troligen bör uppmärksammas i högre utsträckning, 
såväl i forskning som i praktik. 

F2 14.15-15.00: IDEAL samverkan: En modell för barncentrerad 

samverkan runt barn i skyddat boende 

Maria Eriksson och Linda Jonsson, Marie Cederschiölds högskola  

Inom ramen för ett tvåårigt EU-projekt samarbetar Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, Marie Cederschiöld högskola, Linköpings Universitet (Barnafrid) och Göteborgs 

Stadsmission med att utveckla och pröva olika insatser i syfte att stötta och hjälpa barn på 

skyddade boenden på bästa sätt. Projektet ”Efter våldet. Barns rättigheter på skyddat 

boende” syftar till att säkerställa barns rätt till skydd, delaktighet och stöd under vistelse i 

skyddat boende. Modellen är utformad som ett pussel där varje pusselbit är lika viktig för att 

skapa en helhet och lättare tillgodose barnets bästa på skyddade boenden. En av 

pusselbitarna är barncentrerad samverkan, som vilar på artikel 3, om barnets bästa. När ett 
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barn följer med en förälder till ett skyddat boende behöver en rad olika aktörer med ansvar 

för myndighetsutövning och stöd, samverka för att barnet ska få sina rättigheter och behov 

tillgodosedda. Vid seminariet presenteras samverkansmodellen ”IDEAL samverkan” som 

handlar om hur olika aktörer kan arbeta vid placering, under placering och vid utflytt från det 

skyddade boendet, utifrån barnets rättigheter och med barnet i centrum. 

 

Teamsrum G 

G1 13.15-14.00: Att överföra insatsen Project Support från USA till Sverige: 

genomförbarhet och kliniska aspekter utifrån behandlare och våldsutsatta 

föräldrars perspektiv 

Helena Draxler, Karlstads universitet  

Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram utvecklat i USA för föräldrar och barn (3-

9år) som utsatts för våld i nära relationer där barnen utvecklat beteendeproblem. 

Interventionen vilar på social inlärningsteori och forskning omkring våldsutsatta föräldrars 

behov efter att de lyckats lämna förövaren. Behandlare träffar regelbundet föräldern i hens 

hem och erbjuder både socialt och emotionellt stöd samtidigt som specifika 

föräldrafärdigheter övas på ett mycket konkret sätt. Flera RCT studier i USA har visat att PS 

ökar föräldraförmågan hos våldsutsatta föräldrar och de möter sitt barn på ett mer positivt 

sätt samt att barnens beteendeproblem minskar. Utifrån genomförbarhetsaspekter med hjälp 

av kvalitativa och kvantitativa metoder, har svenska forskare sedan 2013 erhållit kunskap om 

överförbarheten av PS till en svensk naturalistisk kontext, socialtjänsten. Presentationen 

kommer att ge en överblick över själva interventionen och erfarenheter från de fyra studier 

som genomförts i Sverige. 

G2 14.15-15.00: Otrygghet och våld riskerar att fortsätta parallellt med 

behandling inom Barn- och Ungdomspsykiatrin 

Marja Onsjö, Göteborgs universitet  

Många barn aktuella inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) har erfarenheter av våld 

inom familjen. Konsekvenserna riskerar att bli allvarliga, med både psykisk och fysisk 

sjukdom som följd. Traumafokuserad behandling har visat sig vara hjälpsamt för många, 

men inte för alla. I arbetet med att förbättra de behandlingsinsatser som erbjuds är de 

berörda barnens röster en värdefull informationskälla. Denna studie bygger på intervjuer 

med barn och unga som, mot bakgrund av att det utsatts för våld i familjen, deltagit i 

behandling inom BUP.     

Resultatet visar att många barn fortsatte att uppleva otrygghet och våld, hemma, i skolan eller 

i andra sammanhang, trots kontakten med BUP. Oro över familjemedlemmars mående och 

familjesituationen var vanligt, flera beskrev även oro över vänner och att de sällan berättat 
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för andra om sin situation. Vissa beskrev att de av olika anledningar inte hade berättat för 

behandlaren på BUP om pågående övergrepp och våldsutsatthet.  

Resultatet pekar på betydelsen av att inte förutsätta att barn är skyddade bara för att 

förekomsten av våld är känt sen tidigare, tvärtom är det viktigt att fortsätta fråga kring 

utsatthet och att arbeta med säkerhetsplaner. Även betydelsen av att se familjen som en 

helhet och vikten av samarbete mellan olika institutioner framkommer. 

G3 15.15 – 16.00 Ekonomiskt våld ur barn- och ungdomsperspektiv 

Linnea Bruno, Stockholms universitet  

Vi vet utifrån forskning relativt mycket om skadliga effekter på barns hälsa, välbefinnande 
och kognitiva utveckling när de utsätts för misshandel och övergrepp av olika slag. Under de 
senaste decennierna har forskning även undersökt barns perspektiv och strategier för att 
hantera att utsättas för detta våld. Partnervåld – vanligtvis mäns våld mot kvinnor – är en 
fråga som direkt berör barn, också när det inte är riktat mot barnet. Ekonomiskt våld är dock 
en våldsform som sällan studeras ur barnperspektiv. Internationellt har ekonomisk utsatthet 
till följd av våld, samt ekonomiskt våld, visat sig vara det viktigaste hindret för kvinnor att 
lämna en våldsutövande partner. Dessutom fortsätter ekonomiskt våld ofta efter separation, 
även när andra former av övergrepp har upphört. Få svenska studier har undersökt 
ekonomiskt våld och inga utifrån barns och ungdomars erfarenheter och perspektiv. 
Presentationen bygger på en litteraturöversikt (scoping review) som undersöker och 
diskuterar forskning om ekonomiskt våld ur barn- och ungdomsperspektiv, strukturerad i 
följande teman: 1) Studier om barns direkta och indirekta utsatthet för ekonomiskt våld; 2) 
Studier om ekonomiskt våld i ungas nära relationer och i namn av heder; 3) Studier om 
ekonomiskt våld i relation till föräldraskap, med diskussioner om möjliga implikationer för 
barn. De relativt få studier som finns indikerar att ekonomiskt våld kan ha ännu tydligare 
negativa effekter på hälsa och livschanser än fysiskt våld, belyser att barn kan ha en egen 
utsatthet och egna strategier, oavsett boendeförälderns, att lagstiftning och myndigheters 
praktik kan öka snarare än motverka utsattheten, samt att flera slags ojämlikheter ofta 
samspelar och villkorar utsattheten på olika sätt, varför intersektionella perspektiv och 
granskning av statens roll är av vikt inom vidare forskning. Behovet är stort, av såväl 
kvantitativ som kvalitativ, empirisk och mer teoretiskt orienterad forskning. 

 


