
Dnr: SMAV07/20222

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Litteraturlista
Våld i nära relationer med inriktning mot socialt
arbete
Gäller från och med 29 aug 2022

Kurskod: SMAV07

Kursens benämning: Våld i nära relationer med inriktning mot socialt
arbete

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Böcker

Almqvist, K., Norlén, A., & Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma: Att
uppmärksamma, förstå och hjälpa. Natur & Kultur

Devaney, J., Bradbury-Jones, C., Macy, R.J., Överlien, C., & Holt, S. (2021). The
Routledge international handbook of domestic violence and abuse.
https://doi.org/10.4324/9780429331053

Holmberg, C., & Enander, V. (2010). Varför går hon?: Om misshandlade kvinnors
uppbrottsprocesser (2 uppl.). Studentlitteratur

Karlsson-Tuula, M. (2021). Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och
förtryck att göra?. https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1527431/FULLTEXT04.pdf

Moser Hällen, L. (2021). Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Liber

Sinisalo, E., & Moser Hällen, L. (2018). Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning,
teori och praktik. Liber

Artiklar

Hellgren, L., Andersson, H., & Burcar, V. (2016). "Du kan ju inte bli slagen av en tjej

https://doi.org/10.4324/9780429331053
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527431/FULLTEXT04.pdf


liksom": En studie av män som utsatts för våld i nära relationer. Socialvetenskaplig
tidskrift, 22 (1), s. 82-99. https://doi.org/10.3384/SVT.2015.22.1.2356

Olsson, H. (2022). Röster från hedersvåldsutsatta unga vuxna: Om uppbrott, utsatthet
och stöd och hjälp från socialtjänsten. Socionomens forskningssupplement

Olsson, H., & Bergman, A. (2021). From silence to recognition: Swedish social services
and the handling of honor-based violence. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1882395

Sörmark, M. (2020). Strangers in the field: An ethnographic exploration of men´s
accounts of intimate partner violence in a treatment group. The British Journal of Social
Work, 50 (5), s. 1345-1362. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz139

Webbresurser

Strand, S., Petersson, J., Fröberg, S., & Storey, J. (2016). Polisens arbete med
riskbedömning och riskhantering av partnervåldsrelaterad brottslighet.
https://www.nck.uu.se/digitalAssets/685/c_685518-l_3-k_20.-riskbedomingar-for-
partnervald.-strand-petersson-froberg--storey--2016-.pdf

Socialstyrelsen (2014). Manual för FREDA standardiserade bedömningsmetoder för
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-6-15.pdf

Socialstyrelsen (2016). Våld: Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete med våld i nära relationer.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf

Ungdomsstyrelsen (2013). Hjältar och monster: Samhällsvetenskapliga perspektiv på
män och våld. https://www.mucf.se/publikationer/hjaltar-och-monster

Referensmaterial

Lundgren, E. (2012). Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser. Roks

Mattsson, T. (2017). Våld i barnavårdsutredningar: Om socialtjänstens ansvar och viljan
att veta. Gleerups

Olsson, H., & Bergman, A. (2018). Socialtjänstens arbete med hedersvåld: Resultat från
en intervjuundersökning. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1183033/FULLTEXT01.pdf

Socialstyrelsen (2020). Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära
relationer. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6697.pdf

Strand, S., Peterson, J., Berglund, J., Källvik, E., Stjernqvist, J., Tayeb, N., & Olsson, H.
(2022). Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer, stalkning och
hedersrelaterat våld och förtryck. En systematisk kartläggning av systematiska
översikter, översikter och metaanalyser. https://forte.se/app/uploads/2022/02/fort-
0071-rapport-va-ld-i-na-ra-relationer.pdf

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

https://doi.org/10.3384/SVT.2015.22.1.2356
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1882395
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz139
https://www.nck.uu.se/digitalAssets/685/c_685518-l_3-k_20.-riskbedomingar-for-partnervald.-strand-petersson-froberg--storey--2016-.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-6-15.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf
https://www.mucf.se/publikationer/hjaltar-och-monster
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183033/FULLTEXT01.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6697.pdf
https://forte.se/app/uploads/2022/02/fort-0071-rapport-va-ld-i-na-ra-relationer.pdf


16 jun 2022


