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Abstrakt 
I denna uppsats studerar vi förhållningssättet hos gruppledare i olika skeden av pågående och 
begynnande gruppverksamhet för barn. Syftet med studien är att öka kunskapen och förståel-
sen för hur socialsekreterare inom socialtjänsten kan bemöta och stödja barn i familjer där det 
förekommer våld. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med dels socialsekreterare och 
dels projektanställda barngruppsledare. Tillvägagångssättet har varit att intervjua personer 
med blandad erfarenhet av att bemöta dessa barn. Behandlingsmetoden som studerats kombi-
nerar individuell traumabearbetning med gruppmetodik. Gruppverksamheterna grundar sig på 
Rädda Barnens modell ”Trappan”, en stegvis metod som både stödjer och lär barnen strategier 
för att underlätta i deras nuvarande vardag. En förutsättning för barnen att delta i verksamhe-
terna har varit att kontakten gått genom mamman och att hon själv varit hjälpsökande. I upp-
satsen påvisar vi barnens behov av stöd och konsekvenserna av att uppleva våld i uppväxtmil-
jön. Intervjuresultatet har analyserats utifrån ett kris- och traumaperspektiv och ett bemästran-
deteoretiskt perspektiv. Resultatet speglar hinder och möjligheter för socialtjänsten, dess 
handlingsförmåga vad det gäller barn som bevittnar våld i hemmet. Vi visar hur det går till i 
praktiken, de visioner intervjupersonerna har kring att tillgodose barnens behov av stöd samt 
på vilket sätt begreppet barnperspektiv görs gällande och tolkas. 
 
 
Nyckelord: Kvinnomisshandel, Barn som bevittnar våld, Familjevåld, Barngruppsverksamhet, 
Stödgrupp för barn, Barnperspektiv.
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Inledning 
 
”Barn ska skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, van-
vård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella över-
grepp” och ”barnets bästa ska sättas i främsta rummet”. Detta står att läsa i artikel 19 och 3 i 
FN:s barnkonvention som Sverige antog år 1989. 
 
Med dessa ord vill vi inleda vår studie om barnen som bevittnar våld i sina hem i Sverige.  
Som blivande socionomer önskar vi oss användbar kunskap och ändamålsenliga verktyg som 
vi som professionella kan använda inom socialtjänsten. Vi vill gärna med vår uppsats rikta 
fokus på en metod i det sociala arbetet och samtidigt gärna skapa ett inlägg i den debatt kring 
våldets konsekvenser som just nu pågår. Vår förhoppning är att fler barn, alla barn, ska få sitt 
rättmätiga skydd från att bevittna psykiskt och fysiskt våld samt få det stöd som de behöver. 
Att barnets bästa ska vara i det främsta rummet. 
 
Som ett led i denna studie om hur samhället tillgodoser dessa utsatta barns behov, har vi valt 
att intervjua olika företrädare inom kommunal verksamhet som kommer i kontakt med barnen 
som bevittnar våld. 

Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för hur socialsekre-
terare inom socialtjänsten kan bemöta och stödja barn i familjer där det förekommer våld. Vi 
vill undersöka behovet av speciellt eller riktat stöd för dessa barn. Underliggande syften är 
dels att studera några socialsekreterares erfarenheter från att arbeta med barngrupper och dels 
att undersöka och spegla det mot vad en mindre kommun vill uppnå med att starta ett liknande 
arbetssätt. Förutom att ta del av de erfarenheter som finns hos socialsekreterare som arbetar 
med eller vill arbeta med en modell för barngrupper kommer vi också att ta del av tidigare 
forskning om barn som bevittnar våld, med fokus på deras villkor och behov. Genom detta 
hoppas vi kunna belysa eventuella hinder samt resurser för att underlätta för hur dessa barn 
ska kunna få sina behov av stöd tillgodosedda. 

Frågeställningar 
Hur ser behoven av stöd generellt ut för de barn som bevittnar våld i hemmet? 
Hur kan socialtjänsten möta dessa behov? 
Finns det fördelar med att arbeta med barngrupper sett utifrån barnens behov?  
Finns det några hinder för en modell med barngrupper som arbetsform? 
Hur kan föreställningarna om arbetssättet med krisbearbetning för barn som bevittnar våld 
anpassas till den praktiska verkligheten? 

Centrala begrepp 
Återkommande i litteraturen samt under våra intervjuer har ett antal begrepp använts. Nedan 
följer korta förklaringar till hur vi anser att dessa begrepp ska tolkas i vår uppsats.  
 
Kvinnomisshandel 
Våld i familjen benämns ofta som kvinnomisshandel. En vanlig definition av kvinnomisshan-
del är fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld mot en kvinna av en man som hon känner och har 
eller har haft en nära relation till. Då uppsatsen handlar om barn som bevittnar våld, vill vi i 
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likhet med Arnell & Ekbom (1999) se på kvinnomisshandel ur barnets perspektiv, det vill 
säga att översätta begreppet till mamma-misshandel.  
 
Socialtjänsten 
Med socialtjänsten avser vi den verksamhet som åläggs kommunerna att bedrivas i enlighet 
med Socialtjänstlagen (2001:453). Numera används inte ordet socialtjänst frekvent eftersom 
det har blivit valfritt för kommunerna att organisera sina nämnder och förvaltningar 
(prop.1990/1991), vilket har lett till att flera kommuner har döpt om sina verksamheter. I vår 
uppsats används ibland IFO (Individ - och familjeomsorg) för att beteckna socialtjänsten i 
Mellanstad.  

 
Normaliseringsprocessen 
Lundgren et al (2001) definierar processen, där det som för en utomstående skulle uppfattas 
som våld mot kvinnan, istället ses som ett uttryck för att något är fel med henne. Våldet får en 
ny betydelse där våldsutövarens förståelse blir giltig även för offret. Kvinnan övertar hans 
tolkningar av våldet som ett uttryck för hennes misslyckande som kvinna. Detsamma gäller 
för det barn som bevittnar våldet (Eriksson, 2003). Kvinnan eller barnet som utsätts för våld 
känner rädsla, skuld och skam. Att definiera våldet som något annat än just våld kan vara ett 
sätt att hantera dessa våldserfarenheter. Om våldet utövats inom en relation och om det pågått 
över tid och fått en mer systematisk karaktär förstärks denna dynamik genom en normalise-
ringsprocess (Lundgren et al, 2001, s. 17-18). 
 
Familjehemlighet 
Föräldrarna försöker dölja våldet och barnen hjälper till genom att inte fråga. Av rädsla, skam 
och lojalitet lär sig barnet att hålla tyst om det som det har bevittnat. Våldet osynliggörs och 
familjens hemlighet blir onämnbar. När våldet hemlighålls och de drabbade inget säger äger 
det som hänt ingen giltighet. Det som hänt ogiltigförklaras. Våld mot mammor och barn i 
hemmet är i vår kulturella struktur tabubelagt. Även omgivningen som råkar få kännedom 
ifrågasätter, bortförklarar, förminskar eller omskriver det som hänt. Det anses vara en privat 
angelägenhet. ”Genom osynliggörandet blir de som drabbas bärare av en katastrofhemlighet 
och ensamhet”(Metell et al,2001, s.17). 
 

Bakgrund  
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänsten verka för att barn får växa upp under 
trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn som behöver 
samhällets skydd får stöd och hjälp (Arnell & Ekbom, 1999). Om inte t.ex. förskolan eller 
skolan, sjukvården eller Barn- och ungdomspsykiatrin fångar upp hjälpbehövande barn, då 
måste socialtjänsten finnas för dem. Men enligt Kvinnovåldskommissionens utredning 
”Kvinnofrid” (SOU 1995:60) framkommer det att så många som 80 % av tillfrågade social-
sekreterare sällan eller aldrig kommer i kontakt med ärenden innefattande kvinnomisshandel 
(a.a. s. 40). Kan i så fall de övriga 20 % som arbetar inom socialtjänsten täcka behovet av 
hjälpinsatser för barn som bevittnat våld? 
 
Ett barn är en fullvärdig människa med egna rättigheter. Det har rätt att bli bemött utifrån vad 
det sett, hört eller erfarit. ”Barn ska bli respekterade med de känslor de har och inte behöva 
skämmas eller förtiga dem” skriver Barbro Metell och Birgitta Lyckner i boken ”Barn som ser 
pappa slå” (Metell et al, 2001, s. 47). Sedan år 1992 arbetar de tillsammans för att hjälpa 
misshandlade kvinnor och deras barn. Barnkonventionens artikel 19 inleds med följande: 
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”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgär-
der samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barn” (1989). ”Barnkonventionen ska alltså 
enligt beslut av riksdag, landsting och kommun tillämpas inom all verksamhet som rör barn” 
(Metell et al, 2001, s. 47). 
 
Enligt ett förslag från regeringen vill man nu lyfta fram barnens rättigheter. En lagändring i 
Socialtjänstlagen skall börja gälla första januari år 2006. Barn som blir vittne till brott och 
övergrepp i familjen ska betraktas som brottsoffer och ska ha rätt till brottsskadeersättning. 
Med ett åtgärdspaket vill man även starta s.k. ”barnahus” där berörda instanser ska underlätta 
för bättre och effektivare brottsutredningar (Thomas Eriksson, Göteborgsposten, 2004-12-24, 
s.10). 
 
På några få platser i landet bedrivs verksamhet med barngrupper för barn som bevittnat våld. 
På Ersta i Stockholm har man en drygt tioårig erfarenhet av att samla barn till missbrukande 
föräldrar i grupper, och har där utvecklat en metodik –Vändpunkten som eventuellt är appli-
cerbar på andra typer av problematik (Lindstein, 1995, 2001). Rädda barnen har utvecklat en 
metod, ”Trappan”, anpassad med enskilda krissamtal till att gälla barn till misshandlade kvin-
nor. Trots att det alltså finns behov och även metoder för att tillgodose detta behov står det 
vidare i artikeln i Göteborgsposten (2004-12-24): ”Barnen hamnar ofta i skuggan i samband 
med brott. Om de själva utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp möts de ibland av 
bristande förståelse från myndighetshåll. När de blir vittne till brott mot någon närstående 
person får de sällan hjälp att bearbeta sina upplevelser.”  

Varför samlas i grupp? 
Syftet att samla barnen i grupp är att de ska få höra att andra reagerar på samma sätt som de 
själva, vilket gör att de kan normalisera sina reaktioner. Barnen kan också dela med sig av 
metoder för att hantera det som skett och lösa olika problem som uppstår.  I krisgrupper upp-
lever barn att de kan vara till hjälp för andra, och samtidigt får de en möjlighet att uttrycka 
sina egna tankar om det som hänt. Grupper kan också bidra till att skapa nätverk av vänner 
även om det inte är huvudsyftet. Genom gruppverksamheten får barnen en möjlighet att stärka 
sin tro på framtiden bland annat genom att höra att vissa barn kommit längre i bearbetningen 
än vad de själva har gjort (Dyregrov, 1997). Lindstein (1995, 1997, 2001) har studerat Erstas 
gruppverksamhet Vändpunkten, som startade år 1989 och som riktar sig till barn till missbru-
kande föräldrar. Han refererar i inledningen till sin tredje bok ”Vändpunkten –ur barnens och 
ungdomarnas perspektiv” (2001) till Hedy Cleavers rapport, som är gjord på uppdrag av brit-
tiska regeringen år 1998. Syftet med Cleavers rapport var att kartlägga forskning vad det gäll-
er föräldrakapacitet och barns behov i bland annat familjer med våld. Hennes forskning pekar 
på hur viktigt det är att undvika alla former av patologisering och stigmatisering av barn till 
missbrukare, psykiskt sjuka och barn från hem med familjevåld, ”access to services needs to 
be non-stigmatising”( i Lindstein, 2001, s. 11). Samtidigt finns i Cleavers rapport också ett 
starkt stöd för kunskapsinriktad barnverksamhet där barn lär sig att hantera stressituationer. 
Lindstein frågar sig: Är det egentligen rimligt att tala om givna uppsättningar av reaktioner? 
Är det möjligt att t ex göra ett program för barn till missbrukare som uppfattas som menings-
fullt av det stora flertalet? I sin egen rapport ställer han frågan direkt till utsatta barn och ung-
domar. Han menar nämligen ”att det olikartade i utsatta barns livs - och familjesituation, i 
deras upplevelser, reaktioner och symptom, har blivit ett viktigt tema i 1990-talets forskning 
om barn i riskzon” (a.a. s. 9). 
Men Lindsteins studie utmynnar ändå i slutsatsen att Vändpunkten erbjuder ”något av det 
mest meningsfulla inom svensk social barnavård” (a.a. s. 254). 
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Att samla barn i bearbetande grupper har omvittnat goda resultat hos bland andra Frideborgs-
verksamheten i Norrköping och det som kallas Utväg i Skaraborg. Vi har tagit del av deras 
verksamhetsbeskrivningar och de har utgjort underlag för vår studie. Frideborgs verksamhet 
har mött mer än 132 barn (år 2002) som bevittnat våld. Av dessa har drygt hälften deltagit i 
gruppverksamhet. Det optimala för Frideborg är att barnen får tre till fem individuella samtal 
och sedan erbjuds gruppverksamhet.  Utväg i Skaraborg erbjuder barnen direkt att delta i 
grupp, där de får lära sig om våldet i olika teman. 
Eftersom våra intervjuer bygger på erfarenheter gjorda utifrån Trappan följer här en kort be-
skrivning av denna modell.  

Trappan 
Bakgrunden till att denna arbetsmodell bildades var att det fanns ett behov och en önskan om 
ett verktyg hos socialsekreterare och kvinnojourer för att möta och stödja barn i våldets när-
het. De efterlyste ett sätt att kunna möta våldsutsatta barn direkt i en kris med enskilda samtal. 
Erfarenheter fanns redan att hjälpa barn till missbrukare i en trestegmodell som hette Trappan, 
och den metoden kom att utvecklas till att även gälla andra barn. År 1996 ledde Rädda Barnen 
ett projekt vid namn ”Barn som vittne till våld i sina familjer” med målsättningen att dels syn-
liggöra barn i familjer med våldsproblematik och dels att erbjuda dessa barn en möjlighet att 
bearbeta de traumatiska minnena från vad de bevittnat. Projektet resulterade bland annat i 
boken ”Och han sparkade mamma…” (Arnell & Ekbom, 1999). 
Trappan är ett psykosocialt arbetssätt där man tar hänsyn både till barnets inre och yttre verk-
lighet. Helst vill man att barnets båda föräldrar är med i krisarbetet, men det är inte alltid som 
det är möjligt. Eftersom man vill bryta ”tystnadens kultur” runt familjevåld och ge barn hjälp 
att systematiskt närma sig det smärtsamma har man byggt upp arbetssättet stegvis. Man vän-
der sig till alla barn som kan ha behållning av metoden men i regel är de yngsta i fyraårsål-
dern. Som barn räknas alla människor under 18 år (a.a.)  
Första steget ”kontakt” består till stor del av motivationsarbete. Man försöker möta barnet så 
snart som möjligt efter våldssituationen och successivt bygga en tillitsfull kontakt. En kontakt 
som ska hålla för smärtsamma avslöjanden. Under andra steget, ”rekonstruktion”, återskapas 
den verkliga händelsen med hjälp av barnets berättelse och annan fakta från modern eller po-
lisrapporten e t c. Steg tre, ”kunskap”, har som målsättning att barnet ska förstå vad som hän-
der när man är med om traumatiska händelser och få kunskap om vanliga reaktioner. 
 

”Krissamtalen innebär att man varsamt stödjer barnets konfrontation med verkligheten. Barnet 
får möjlighet att fritt uttrycka sina känslor av smärta, sorg, skuld och vrede. Den som möter bar-
net ska förmedla sina kunskaper om kriser och inge hopp om förändring” (a.a. s. 49). 

 
En läkningsprocess har kommit igång när barnet kan kontrollera sina minnen och inte längre 
plötsligt överväldigas av dem. När berättelsen om våldet har en början, en mitt och ett slut och 
barnet har fått ett sammanhang med förklaringar till vad som hänt, först då kan barnet gå vida-
re.  

Tidigare forskning och relevant lagstiftning 
Då vi studerat den befintliga forskningen inom området har vi kunnat se att det finns många 
barn i Sverige som växer upp med våld i familjen. Det finns ett behov av stöd för dessa barn. 
Vi har därför valt att disponera detta avsnitt så att vi inleder med att visa hur många barn som 
uppskattningsvis bevittnar våld i sina hem. Därefter presenterar vi annan tidigare forskning 
och även relevant lagstiftning. Detta tillsammans utgör den fond mot vilken vi sedan belyser 
resultatet från våra intervjuer. 
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Våldets omfattning 
De allra flesta barn i en våldsutsatt familj vet vad som pågår, många har både sett och hört 
våld. 40-70 % av barnen är själva utsatta för fysiskt våld och upp till 30 % är utsatta för sexu-
ella övergrepp (SOU 1 995:60, s. 363). 

I omfångsundersökningen från år 2001, ”Slagen Dam” presenteras dock andra siffror. Här har 
Eva Lundgren och Gun Heimer via postenkäter samlat uppgifter om fysiskt och sexuellt våld 
och hotelser. Drygt hälften av de kvinnor som brutit upp ur en våldsam relation sade att bar-
nen hade sett och hört våld, 20 % av barnen hade själva utsatts för våld och 2 % för sexuella 
övergrepp. Men det måste tas i beaktande att det inte är lätt för barn att berätta. Barn är käns-
liga för hur mycket mamman klarar av att veta, menar Maria Eriksson. Dessa siffror bör tol-
kas som en miniminivå då de inte utgör en central del av undersökningen (Eriksson, 2003, s. 
14).  

 I en tidigare undersökning från danska kvinnohus, omfattande 394 barn, beskriver Else Chris-
tensen (1990) att så många som 85 % av barnen varit i samma rum som mamman under miss-
handeln och 25 % hade själva blivit slagna. Endast 2 % av barnen hade varken sett eller hört 
våld (i Eriksson, 2003, s.14; i Arnell & Ekbom, 1999, s. 30) 

Margareta Hydéns genomgång av polisanmälningar och protokoll från år 1995 ger ytterligare 
andra siffror: 67 % hade närvarit vid våldstillfället och sett hur modern blivit allvarligt slagen,  
35 % hade hört allvarliga verbala hot riktade mot henne. I 25 % av fallen hade tillhyggen eller 
annat vapen använts i misshandeln barnet bevittnat (Hydén, 1995, s. 162).  

Forskningsläget i Sverige 
Trots att det successivt under 1990-talet etablerats ett barnperspektiv inom socialt arbete är 
det enligt omfångsundersökningen Slagen Dam få undersökningar som är gjorda om barnen 
till misshandlade kvinnor (Lundgren et al, 2001,s. 34; Eriksson, 2003 s. 88). Den svenska 
forskningen kring barn som bevittnat våld kom igång ordentligt först under mitten av 1990-
talet. Katarina Weinehall skrev sin avhandling ”Att växa upp i våldets närhet” år 1997. Det 
var den första doktorsavhandlingen i Sverige som handlade om ungdomars upplevelser av att 
växa upp i en familj och se sin mor bli slagen, och i flera fall själva bli utsatta för misshandel 
och/eller sexuella övergrepp. Hon följde femton ungdomar (tio flickor och fem pojkar) under 
tre år och gjorde flera intervjuer med var och en av dem. Hon hade med sin erfarenhet av att 
arbeta på kvinnojourer upptäckt att just ungdomarna var en särskilt bortglömd grupp, de barn 
som följde med sina mödrar till kvinnojourer var oftast småbarn. Weinehalls forskning kan 
ses som en av de första seriösa studierna om familjevåldets konsekvenser för barn (a.a.).  

 
År 2002 gav Socialstyrelsen ut rapporten ”Barn i skuggan av våldet”, en redovisning av ett 
projekt finansierat av Socialstyrelsen och Brottsofferfonden. Den beskriver en specialmottag-
ning (Bågen) inom Stockholm läns landstings barn- och ungdomspsykiatri, för barn som be-
vittnat familjevåld. Deras arbetsmetoder för gruppbehandling står i fokus i rapporten och vik-
ten av ett nära samarbete med socialtjänsten betonas. Deras utgångspunkt är att barn som be-
vittnar våld far väldigt illa. Många utvecklar symtom som kräver barnpsykiatrisk behandling 
och vanligt hos dessa barn är posttraumatiska stressyndrom (a.a.). 
 
Maria Eriksson (2003) beskriver i sin avhandling den officiella svenska synen på våldsutsatta 
kvinnor och barn och vad som ofta sker i samband med skilsmässor och vårdnadsutredningar. 
Hon ifrågasätter hur samhällets representanter prioriterar att agera då barnets fortsatta kontakt 
med båda föräldrarna kommer i konflikt med barnets behov av trygghet och skydd. Hon har 
dels intervjuat mödrar som separerat från en våldsam fader, och dels intervjuat familjerättsek-
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reterare inom socialtjänsten, de som i praktiken avgör om ett barn ska fortsätta att umgås med 
sin pappa efter föräldrarnas separation. Genom att också syna offentlig politik och lagstiftning 
som säger sig försöka skapa en jämställd fördelning av omsorgsansvar för barn (a.a. s. 73), 
kommer hon fram till hur barns intressen får stå tillbaka för fäders. Hennes avhandling heter 
”I skuggan av Pappa”. 

Eriksson menar att man som utgångspunkt kan ha att barnet utsätts för psykologisk misshan-
del när dess pappa misshandlar mamman. Även om våldet inte varit särskilt grovt kan det i 
barnets föreställningsvärld, alltså sett utifrån ett barnperspektiv, betyda att mammans liv är 
hotat. Fortsätter våldet eller hot om våld vid t ex umgänge hålls barnets existentiella ångest 
vid liv (Arnell och Ekbom, 1999). Enligt samma författare är ”livsvillkoren i våldsutsatta fa-
miljer kännetecknade av otrygg anknytning mellan barn och föräldrar, bristande kontinuitet 
och kommunikation och brist på stimulans” (a.a. s. 27). I betänkandet från utredningen om 
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU), betonas att misshan-
del kan vara både fysisk och psykisk. Det betonas att ”något av det väsentligaste när det gäller 
skydd av barn är att skydda dem från erfarenheter som går utanför deras fattningsförmåga. 
Barn som ständigt måste möta olika situationer som de inte förstår och därmed inte kan hante-
ra lever i ständig stress” (SOU 2 000:77 s. 82). Att barn blir vittne till våld innebär inte att de 
är utanförstående betraktare. Hydén skriver ”…det är en psykologisk omöjlighet att inta en 
sådan position inför en händelse som är en del av ens egen livsmiljö. Detta gör barnen till 
delaktiga vittnen i en situation de inte själva valt eller ansvarar för”(Hydén, 1995, s.162). 
Lundgren et al (2001) utrycker en liknande iakttagelse: ”Gränserna mellan att barnet är ett 
vittne till och ett offer för våldet är omöjliga att dra; Genom att mannen utsätter barnet för 
vetskapen om att mamman misshandlas är barnet ett offer för våldet” (a.a. s.35). Om mam-
man våldtas med barnet som vittne, menar Eriksson att det ska definieras som sexuellt över-
grepp (Eriksson, 2003, s.15). Redan i Kvinnovåldskommissionens betänkande ”Kvinnofrid”, 
(SOU 1995:60), framhålls ”att våld mot kvinnor är en fråga om skydd av barn och att barnen 
själva riskerar att utsättas för såväl fysisk och psykisk misshandel som sexuella övergrepp” 
(Eriksson i Metell m. fl., 2001, s. 110).  

Begreppet ”den separerade kärnfamiljen” 
De familjerättsekreterare Eriksson intervjuat håller isär fäders våld mot barn och fäders våld 
mot mödrar. Det psykologiska våldet förknippas med mammans närvaro, men är mamman 
inte i närheten kan barnet inte bli vittne till våld mot henne. Underförstått upphör våldet och 
barnet kan inte bli utsatt när föräldrarna slutar att träffas (Eriksson, 2004, s. 310). I avhand-
lingen beskriver hon hur familjerättssekreterarna uppfattar sitt uppdrag utifrån lagstiftningen. 
De ska verka för att barn har rätt till umgänge eller tillgång till båda sina föräldrar. Om mo-
dern ger uttryck för ett tidigare eller pågående våld under vårdnadsutredningen, riskerar hon 
dels att misstänkas för att använda det som ett argument mot pappans rättigheter och dels att 
hennes omsorgsförmåga genom misshandeln anses vara nedsatt (a.a. s. 313-314). Barnets be-
hov av pappan ökar därigenom för att det ska kunna skapa en mer realistisk bild av honom, 
inte bara den dåliga.  
 
Som bakgrund för avhandlingen har Eriksson liksom Weinehall ett könsperspektiv. Svensk 
lagstiftning innebär att en traditionell norm om en kärnfamilj bestående av en mamma och en 
pappa hålls vid liv.  Hon kallar det den separerade kärnfamiljen. Hennes slutsats i avhand-
lingen blir, att oavsett hur relationen sett ut eller ser ut, ska föräldraskapet utövas gemensamt 
liksom bestämmanderätten över barnen. De ska träffa och bo med båda sina föräldrar på ett 
sätt som liknar kärnfamiljens så mycket som möjligt, det är både offentlig politik och rätts-
praxis (a.a. s. 61-64). 
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Även Hydén (2001) utvecklar hur problematiskt det kan vara för föräldrar att separera samt 
konsekvenserna för barnen. I studien ”For the child´s sake…” hävdar hon att det finns många 
vägar, både kollektivt och kulturellt väldefinierade, till att ingå äktenskap. Men då ett par väl-
jer att gå skilda vägar tvingas de utforma sin nya vardag helt individuellt: 
  

”A divorce can be described as a method of solving conflicts in a marriage by having the 
partners go separate ways. But at the same time, the partners are required to reconstruct the 
parental roles, and this can result in overpowering demands on their negotiating capacities” 
(Hydén, 2001, s. 3). 

 
En konsekvens kan bli att båda föräldrarna ser sig tala i barnets intresse och att barnet får rol-
len som agent. Både kvinnorna och männen i Hydéns studie vill se sig som barnets represen-
tant. I praktiken blir ofta lösningen på denna konflikt, det Hydén kallar en homogenisk famil-
jeform: Den ena föräldern, oftast mamman, påtar sig det fulla ansvaret för omsorgen om bar-
net och barnets hem. Den andre föräldern, oftast pappan, förväntas anpassa sin del av ansvaret 
till besök och begränsat umgänge och han blir den beroende (Hydén,2001, s. 35). En eventuell 
stödperson/familjerättsekreterare kan följaktligen inte understödja en sådan lösning eftersom 
det strider mot svensk lagstiftning, den som säger att barnet har rätt till båda sina föräldrar. 
Här hamnar barnperspektivet i en konflikt, å ena sidan barnets rätt till skydd, å andra sidan 
barnets rätt till bägge sina föräldrar. Mamman får en ”omvänd bevisbörda” med risk att vara 
partisk när hon hävdar att fadern är våldsam. 
 

Våldets konsekvenser  
Att bevittna våld innebär enligt Eriksson för barnet, liksom som för modern, en normalise-
ringsprocess. Men barnet som många gånger har fötts in i isoleringen förstår inte förrän långt 
senare, kanske inte förrän i skolåldern, hur andra barn kan ha det och att barnet har det annor-
lunda. De vågar inte ta med sig kamrater hem med risk för vad som kan hända och de vågar 
inte heller vara borta hemifrån mer än nödvändigt, eftersom de måste vara hemma och skydda 
mamma. De blir bärare av en hemlighet som absolut inte får avslöjas, familjehemligheten. 
Alltså måste barnen hålla distans. Tillåter de sig närhet till andra blir det lätt att försäga sig.  
Barnen lever i en tillvaro som skiftar mellan våld och värme, pappan har ju också positiva 
sidor. Detta skapar svår förvirring. De tvingas utveckla ständig beredskap för vad som kan 
hända. De blir mästare på strategier. Att fly situationen, att ingripa och skydda mamma eller 
att avleda uppmärksamheten blir några sätt att hantera våldet. Att slå tillbaka, ta kontroll över 
våldet blir en stark önskan, men Eriksson hävdar att det inte ska behöva gå så långt som att 
barnet inte ser någon annan utväg än att själv ta till våld. De känslor som är förknippade med 
våldet tvingas barnet omdefiniera och förminska. Detta kan medföra att barnen tenderar att 
distansera sig, förtränga, stänga av, ljuga och ytterst att inte vilja vara närvarande, att vilja ta 
sitt liv. Weinehall beskriver hur känslor av ångest, maktlöshet, ensamhet och brist på tillit 
funnits med under hela uppväxten hos de ungdomar hon intervjuat. Det psykiska våldet var 
värst. ”Att inte kunna göra något” och att ”känna hotet om våld hänga över familjen utan att 
veta när det skulle explodera”( Weinehall i Arnell & Ekbom, 1999, s. 31). 
  
”Att leva som aktivt delaktigt vittne till upprepade våldshandlingar kan ge en mycket dubbel-
tydig upplevelse av makt och vanmakt: ”Mina föräldrar klarar inte det här, jag måste klara 
det, jag är den starka och kompetenta”. Detta ger ett slags påtvingad maktposition. Att miss-
lyckas är livsfarligt. Ett misslyckande föder vanmakt och skuldkänslor: ”Jag kunde väl ha 
försökt lite till”. Att leva som passivt delaktigt vittne i strävan att undkomma våldet innebär 
att leva med en extrem maktlöshetsupplevelse” (Hydén, 1995, s. 164) 
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Är familjevåldet en konsekvens av det sociala arvet? 
Att bevittna våld mellan föräldrarna innebär för barnet, förutom en upplevelse av trauma, 
även andra lärdomar om livet. 
Barn lär sig genom att identifiera och imitera sina föräldrar. Föräldrarna utgör en modell som 
barnet försöker efterlikna. Barn som växer upp i familjer där det förekommer våld lär sig den 
moraliska och känslomässiga betydelsen av våldet i hemmet. Den första oavsiktliga läxan som 
barnet lär sig är detta: De människor som tycker mest om dig är även de som slår dig. Eller 
omvänt uttryckt: de människor som du tycker om slår du (Seidel,1995, s.19).  
Den andra läxan som barn lär sig är att våld kan och bör användas för att uppnå önskvärda 
mål. Här handlar det om ett moraliskt rättfärdigande av våldet. Föräldrarna använder våld för 
att lära barnet att undvika riskfyllda situationer och för att uppfostra barnet att uppträda mora-
liskt riktigt. I och med detta handlande lär sig barnet att det är moraliskt riktigt att använda sig 
av våld för ”goda ändamål”.  
Den tredje läxan barnet lär sig är att våld är effektivt när inga andra metoder fungerar. På det 
viset blir våldet ett effektivt medel för att få sin vilja fram (a.a.). 

Resonemang om ett paradigmskifte  
Kvinnovåldskommittén gjorde ett banbrytande arbete gällande mäns våld mot kvinnor under 
1990-talet som resulterade i betänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60) och Kvinnofridsproposi-
tionen (propositionen 1997/98:55). 
Betänkandet Kvinnofrid innebär ett förståelseskifte i svensk politik. Utgångspunkten för be-
tänkandet var kvinnors erfarenheter av våld, med andra ord hade betänkandet ett kvinnoper-
spektiv. Mäns våld mot kvinnor ses i betänkandet som en könsmaktsfråga, det vill säga en 
fråga om brist på jämställdhet. Propositionen (1997/98:55) som följde på betänkandet utgår 
också till en viss del från denna aspekt, men använder även andra motstridiga förståelsemo-
deller av mäns våld mot kvinnor. 
Propositionen innehöll både gemensamma och specifika uppdrag för svenska myndigheter, 
exempelvis åklagarmyndigheter, polismyndigheter, socialstyrelsen, länsstyrelser m.fl. 
 
I det nya betänkandet från Statens Offentliga utredningar som kom i oktober år 2004, ”Slag i 
luften” (SOU 2004:121), kritiseras de svenska myndigheterna för de åtgärder och insatser som 
vidtagits mot mäns våld mot kvinnor sedan Kvinnofridspropositionen kom sju år tidigare. 
Titeln på det nya betänkandet är talande för slutsatsen som görs i utredningen. Enligt betän-
kandet används förståelsemodeller som förklarar mäns våld mot kvinnor med att mannen ut-
trycker vanmakt, har en psykisk sjukdom, är socialt ödesbestämd att använda våld eller där 
våldet ses som ett fenomen som är vanligare utanför Sveriges gränser. Detta är en förklaring 
till de bristfälliga åtgärderna, det vill säga att det finns en otydlighet i Kvinnofridpropositio-
nen vad det gäller förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Det nya betänkandet betonar vikten 
av att se på våldet som en fråga om kön och makt. På det viset kan man angripa problemet på 
ett mer effektivt och konsekvent sätt (SOU 2004:121). 

Barnperspektiv 
Barnperspektivet har under de senaste decennierna varit ett uttryck som alltmer har kommit 
att stå i fokus vid diskussioner rörande barnens position i samhället, framförallt när de är fö-
remål för samhällets insatser. Men vad menas med detta uttryck? Att förstå en situation ut-
ifrån barns perspektiv, att se världen utifrån barnets ögon låter enkelt men det finns många 
bottnar i tillämpningen av begreppet. Synen på barns position påverkar också utformningen av 
samhällets insatser. 
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Barnen utgör en del av de människor som omfattas av socialt arbete, som efterfrågar social-
tjänstens resurser eller blir föremål för socialtjänstens åtgärder. Det finns en konflikt mellan 
socionomens roll att ge människor hjälp och rollen att se till att samhällets normer följs. Kon-
flikten blir särskilt besvärlig i barnavårdsärenden där ”klienten” alltid är en familj.  Föräldrar 
och barn har ibland olika intressen. 
“ Det är föräldrarnas ansökan om stödinsatser som prövas och föräldrarnas - framförallt mo-
derns - brister och tillkortakommanden som granskas. Socialt arbete kan kritiseras för att vara 
vuxenorienterat” (Andersson i Meeuwisse och Svärd, 2002, s.172). I takt med individualise-
ringen av barn i förhållande till familjen i både lagstiftning och i socialt arbete står följande 
ändå klart: 
 

”Barns ökade rättigheter och självständiga ställning i förhållande till familjen betyder i detta 
sammanhang inte att barn har blivit autonoma eller fått större rätt att vara med och bestämma 
vad som är bäst. Det är samhället/myndigheterna som tar över från föräldrarna och avgör vad 
som är bäst. Fortfarande är det vuxna som har definitionsmakten”(a.a., s.178). 

 
En rad forskningsrapporter visar att barnen förblir förvånansvärt osedda och ohörda i socialt 
arbete. Detta är kanske en orättvis bild av en verksamhet som har uppkommit till skydd för 
barn, och som har ”barnens bästa” som ledstjärna. Men det finns anledning att fundera över 
barnpositionen i socialt arbete. Är barnen en maktlös grupp? 
 
Forskningen har traditionellt i liten utsträckning använt barn som informanter om sin egen 
situation. Kunskapen om barn bygger på uppgifter från vuxna; föräldrar, lärare och läkare och 
andra experter. Idag finns ett ökat intresse för att barn ska ges tillfälle och möjlighet att ut-
trycka sin uppfattning och vilja. Teoretiskt kan man urskilja två synsätt. Den ena utgår från att 
barn har en förmåga att på samma sätt som vuxna uttrycka sin vilja och förmåga att bestämma 
i frågor som rör dem. Det andra synsättet utgår från att barn har behov och önskningar som 
måste skyddas av vuxna. Barn ska få större möjlighet att uttrycka sina åsikter men det är vux-
na som bestämmer relevansen i dem. Vuxna bedöms således mer kompetenta än barn. Två 
centrala begrepp för båda synsätten är kompetens och mognad. Barn blir mer beroende av 
vuxnas kompetens att tolka och bedöma den kunskap som barn förmedlar än om de själva 
bedöms vara kompetenta att ge uttryck för sina åsikter utan rättelser av vuxna. 
Reformer har genomförts i svensk lagstiftning för att anpassa lagstiftningen till FN:s barn-
konvention. Hollander (1999) menar att regler om barns rätt att komma till tals och begrepp 
om barns bästa och barnperspektiv inte innebär någon garanti för att barn får ökat inflytande 
över sin situation. Barns trovärdighet är mer en fråga om vuxnas trovärdighet. Den stora svå-
righeten är att de vuxna som tolkar barnets utsagor, sällan skiljer på barnets konkreta utsagor 
och sin egen tolkning av dem ( a.a.). Kan barngrupper vara en verksamhet som tillgodoser 
barnens behov och samtidigt tar tillvara på deras erfarenheter av sin egen situation? 

Presentation av valda teorier 
Under denna rubrik presenterar vi de teorier som vi anser fruktbara att använda i vår förståelse 
av intervjupersonernas uttalanden. Vi har valt kris- och trauma teori samt bemästrande teori. 

Kris- och traumateori 
Ingen människa kan gå igenom livet utan att drabbas av kriser, trauman och förluster. Det hör 
till livet. Genom forskning har vi fått en större förståelse av hur kriser och trauman påverkar 
oss. Den kunskapen är viktig både för att kunna förstå samspelet mellan föräldrar och barn 
och för att kunna hjälpa på rätt sätt. En kris är ett inre tillstånd som kan utlösas vid hot om 
förluster, reella förluster av stort värde för den som drabbas eller vid utmaningar med avseen-
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de på mognad, förmåga och överlevnad. Kriser karakteriseras av att den inre jämvikten bryter 
samman (Killén, 1999). 
 
Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder avgörande vändning eller plöts-
lig förändring. Ett psykiskt kristillstånd kan en person befinna sig i då dess tidigare erfarenhet 
och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att han/hon ska förstå och psykiskt bemästra 
den aktuella situationen. 
 
De livssituationer som kan utlösa kristillstånd kan principiellt vara av två slag: 

• Plötsliga och oväntade svåra yttre påfrestningar, exempelvis en nära anhörigs död, 
ekonomisk ruin eller plötslig uppsägning från arbetet. Det är ”situationer som innebär 
ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller mot ens grundläg-
gande möjligheter till tillfredställelse i tillvaron” (Cullberg, 1992, s.15). Dessa kriser 
kallas för traumatiska kriser (trauma = slag, skada) 

• Yttre händelser som kan sägas tillhöra det normala livet, men som i vissa enskilda fall 
ändå blir för svåra, övermäktiga. Det kan handla om att få barn, gå i pension osv. Des-
sa kriser brukar kallas för livskriser eller utvecklingskriser (a.a). 

 
Att bevittna våld i familjen kan utlösa traumatiska kristillstånd.  
Uttrycket trauma används oftast för att beskriva en yttre skada, som en följd av våld. Idag 
använder man också ordet för att beskriva omfattande psykiska påfrestningar (Dyregrov, 
1997). Med trauma avser Dyregrov: ”överväldigande och okontrollerbara händelser som in-
nebär en extraordinär psykisk påfrestning för de barn eller ungdomar som drabbas av händel-
sen” (a.a. s.9). Vanligtvis händer detta plötsligt och oväntat men vissa händelser upprepar sig i 
mer eller mindre samma form, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp. Det innebär en 
extra ordinär psykisk påfrestning för barnen och gör att de känner sig sårbara. 
 
Barn behöver själva inte vara offer för en händelse för att bli traumatiserade. Att vara vittne 
till svåra upplevelser kan också medföra traumatiska efterreaktioner. Att bevittna våld mellan 
föräldrarna kan vara en traumatisk upplevelse för barnen, men behöver inte nödvändigtvis 
medföra att de utvecklar långvariga posttraumatiska problem. 
Om barnen för övrigt har en fungerande livssituation, tillräckliga inre resurser och en väl fun-
gerande omgivning kan detta göra att barnen kan klara sig bra både under och efter traumatis-
ka händelser. 
Vissa barn kan utveckla problem eller symtom som kallas för posttraumatiskt stressyndrom 
(PTS) eller så kan de utveckla starka skuldkänslor, depression eller beteendestörningar (a.a). 
 
Cullberg (1992) menar att för att kunna förstå den psykologiska krissituationen ska man ha i 
åtanke fyra faktorer: Först är det viktigt att veta vilken händelse som utlöste krisreaktionen. 
Sedan ska man fråga sig vilken inre privat betydelse det inträffade får för vederbörande. För 
att kunna förstå varför människor reagerar olika på kriser, bör man ha en viss kunskap om den 
enskilda människans biografi och utvecklingshistoria. En tredje faktor som är viktig att ha i 
åtanke är den aktuella livsperiod vederbörande befinner sig i. Både barn och vuxna utvecklas 
ständigt och åldern spelar roll för hur man klarar av påfrestningar.  
Den fjärde aspekten man bör tänka på, enligt Cullberg, är de sociala förutsättningarna och i 
dem ingår även familjesituationen. Hela familjen påverkas om en eller flera i familjen har 
problem och svårigheter. En välfungerande familj kan ge stöd åt den som får akuta svårighe-
ter, medan den dåligt fungerande familjen får ytterligare svårigheter att fungera i samma si-
tuation (a.a.). 
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Om ett barn utsätts för upprepade traumatiska händelser, kommer olika mekanismer kopplas 
in för att hjälpa barnet att leva med eller försvara sig mot det som sker. Det kan vara förne-
kande, bortträngning och undertryckande av de känslomässiga reaktionerna. Barn kan även 
använda sig av dissociation, vilket betyder att det automatiskt uppstår en barriär mellan käns-
lor, tankar och beteende. Oavsett vilka mekanismer som barnet tar till för att hantera en trau-
matisk situation, menar Dyregrov (1997), att följden efter en långvarig traumatisering kan bli 
”en allt större emotionell ytlighet och förflackning, där personerna i fråga förlorar förmågan 
att uppleva känslor”(a.a. s.11). 
Barn kan efter traumatiska händelser berätta att de minns vissa delar av händelsen med myck-
et detaljer, medan andra delar upplevs som borta. Detta är bra av överlevnadssynpunkt då 
människor särskilt bra minns de saker som varit farliga för oss och därför lättare kan känna 
igen liknande situationer i framtiden. Priset för förmågan att känna igen faror är plågsamma 
repriser av de sinnesuttryck som togs in i den ursprungliga situationen (a.a). För barn som 
bevittnar våld är det sällan en enstaka händelse det är frågan om.  
 
Varför är det svårt att hjälpa traumatiserade barn? 
Många av dem som hjälper traumatiserade barn är starkt personligt engagerade eftersom barn 
upplevs som oskyldiga och hjälplösa. När barn är inblandade i trauman kan erfarna hjälpare 
upptäcka att de har svårt att distansera sig känslomässigt och att det mentala försvarssystemet 
bryts ner på flera sätt. 
Vuxna som arbetar med barn har själva varit barn, de minns hur det var att känna sig sårbar 
och rädd. När något traumatiskt händer ett barn, kan denna tidigare rädsla och ångest aktive-
ras på nytt. Hjälparen identifierar sig starkt med barnen och dessa familjer och många hjälpare 
upplever att de oroar sig över att samma sak kan hända deras egna barn eller familjer. 
 
Vanliga reaktioner som man kan möta hos hjälpare är känslor av hjälplöshet, fruktan, ångest, 
vrede, raseri, sorg, smärta, självförebråelser, skuld - och skamkänslor och påträngande bilder.  
 
De som i första hand arbetar med barn engagerar sig ofta starkt, och ibland blir de alltför en-
gagerade i sitt arbete. Då får de en känsla av att de inte räcker till och gör för lite. Detta kan ge 
upphov till kronisk stress och överbelastning.( Dyregrov.s.147-149) 
 
När är ett trauma färdigbearbetat? 
Dyregrov (1997) menar att ett trauma egentligen bearbetas livet ut, men att det finns vissa 
faktorer som visar när ett trauma inte längre kastar någon skugga över barnets liv.  Det gäller 
exempelvis när ett barn klarar av att hantera de känslor som är förknippade med de traumatis-
ka minnena och att barnet kan kontrollera minnena istället för att dessa styr barnet. Detta gäll-
er även när barnet har fått självkänslan reparerad och etablerat viktiga relationer på nytt.  En 
annan indikation på att ett trauma är färdigbearbetat är när den traumatiska händelsen har fått 
en berättande form och gjorts om till en hel berättelse med början, mitt och slut. Kris och 
trauma innehåller också en möjlighet till förändring. Genom traumat kan barnen också få till-
fälle att lära sig prata öppet om svåra saker samt lära sig hur han eller hon kan ge andra stöd, 
få en ökad kunskap om sina egna reaktioner och med tiden eventuellt få en bättre självkänsla.    
 

Teorier om bemästrande och ett salutogenetiskt perspektiv 
Bemästrandeteorin har sin upprinnelse i flera olika källor men går enkelt att förstå via ett s k 
salutogent perspektiv. Till skillnad mot ett traditionellt synsätt, det patogena, d v s det som har 
sitt ursprung i att försöka utröna orsaker till sjukdomar, har man i det salutogena sin utgångs-
punkt i att tänka på vad som är hälsobefrämjande. Salus betyder hälsa eller friskhet. Man för-
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söker kartlägga faktorer som mildrar, dämpar och undanröjer stress- och riskfaktorer. Aaron 
Antonovsky (1991) har skapat en salutogenetisk form av modell SOC - Sence of coherense 
eller som den på svenska kallas, KASAM - Känsla av sammanhang. I KASAM-begreppet 
lägger Antonovsky de tre dimensionerna förståelighet, hanterbarhet och  meningsfullhet. För 
att uppnå en känsla av sammanhang behöver vi kunna förstå situationen, tro att vi kan hitta 
lösningar och tycka att det är meningsfullt att försöka. Han menar att människor som har en 
”karta” i sina liv att navigera efter klarar sig bättre, och att de som kan förstå och förutsäga 
skeenden utifrån sin sociala position, jagstyrka eller sin kulturella förankring lättare får upple-
velsen av ett inre sammanhang (a.a. s. 38-41).  Antonovsky uttrycker att det i grunden handlar 
om en känsla av tillit till tillvaron: 
 

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig 
men dynamisk tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall 
kunna möta de krav som dessa stimuli på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, 
värda investering och engagemang” (a.a. s. 41). 

 
I det salutogena perspektivet sker alltså en fokusering mot förhållanden och faktorer som bi-
drar till att individen förflyttar sig närmare det friska. Istället för riskfaktorer kan man också 
tala om friskfaktorer, eller som Lagerberg och Sundelin (2000), skyddsfaktorer. Man frågar 
sig: Vad leder till hälsa? Varför bibehålls hälsa trots påfrestningar och belastning? Vilka fak-
torer influerar hälsa i positiv riktning?  
 
I bemästrandeteorin studerar man således olika faktorer, både individ- och omgivningsfakto-
rer, som tillsammans bidrar till ett gott liv. Några exempel på skyddande karaktärsegenskaper 
på individnivån är god social kapacitet, positivt självförtroende och självständighet. Förmåga 
till impuls- och känslokontroll, initiativförmåga, intelligens och kreativitet samt nyfikenhet, 
optimism och framtidstro har framhållits (Stattin & Magnusson i Lagerberg & Sundelin, 
2000, s. 216). Exempel på salutogena omgivningsfaktorer är att det från tidig barndom funnits 
en öppen och tillitsfull kommunikation mellan barnet och någon vuxen. Skyddande familje- 
och föräldrafaktorer kan vara god hälsa hos modern, moderns omvårdnad och god tillsyn från 
föräldrarnas sida. Överhuvudtaget är familjesammanhållning, förekomst av en vårdande vux-
en samt yttre stöd genom t.ex. en granne, lärare eller till och med en institution exempel på 
faktorer som återkommer i litteraturen (Garmezy i a.a.).  
 
Antonovskys KASAM som främst är utvecklad för vuxna, kan gälla även för barn.  
Lindstein (2001) skriver: ”De viktigaste förutsättningarna för barnets tidiga salutogena ut-
veckling är föräldrarnas emotionella tillgänglighet och det ömsesidiga samspelet. (…) att inte 
tvinga sig på och ta över, att ge barnet utrymme för eftertanke och egna initiativ och samtidigt 
visa engagemang och intresse. Förälderns förmåga att tona in, visa att man delar en känsla, 
har en speciellt bekräftande och meningsskapande innebörd ”(a.a. s.37). 
 
Beroende av gensvarets kvalitet kan barnet skapa en känsla av meningsfullhet, under förut-
sättning att det för barnet är ett tillfredsställande gensvar: 
” Den springande punkten är om gensvaret är inbäddat i positiv affekt. Kylighet, fientlighet 
och likgiltighet förmedlar ett tydligt budskap av nedvärdering, även när uppenbara fysiologis-
ka behov tillgodoses” (Antonovsky, 1991, s. 125). 
 
I antologin ”Att bemästra” skapar Sommerschild (1999) utifrån olika infallsvinklar på bemäst-
randebegreppet en egen modell. Hon pekar ut två huvudområden, samhörighet och kompe-
tens.  
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Hon har kallat den förtroliga kontakten med minst en vuxen (men gärna flera) för dyaden. 
”För en harmonisk tillväxt av barnets inre liv kan det räcka att hämta den nödvändiga näring-
en från bara en person” (Sommerschild, Gjaerum och Gröholt, 1999, s. 68).   
Delade värderingar mellan generationer och upprätthållande av traditioner liksom att klara 
regler och gränser i hemmiljön ger barnet förutsägbarhet. Familjen och nätverket kring det 
skapar en trygg bas där barnet har möjlighet att få kontroll och inflytande över sitt eget liv. 
Gemensamma normer tillsammans med känslan av samhörighet bidrar till att ge livet en över-
gripande mening.  
Sommerschilds andra huvudområde har rubriken kompetens. Denna stimuleras om barnet får 
uppgifter som stämmer överens med dess möjligheter. ”Att vara till nytta, få och ta ansvar och 
utveckla kärlek till nästan – ger rik näring åt känslan av egenvärde” (a.a. s. 69). Ett barn som 
bevittnar våld kan alltså utifrån hennes bemästrande - modell, åtminstone i teorin, gå stärkt ur 
sina prövningar, under förutsättning att barnet har tillgång till dessa olika kompetenser. Det är 
viktigt att barnet blir sett och får sina upplevelser bekräftade.  
Egenvärde och självtillit, självständighet att möta livets utmaningar, och att samtidigt ingå i 
en gemenskap med andra, ger sammantaget den motståndskraft som är målet för att ett liv ska 
fungera bra. Med hjälp av modellen kan man annars gå in och stärka de sidor som fungerar 
bra och komplettera de otillräckliga ( a.a. s. 69). Att komplettera och förstärka friskfaktorerna 
i barnets närhet kan i viss mån minska effekterna av riskfaktorerna (Lagerberg & Sundelin, 
2000, s. 216-226). 

Metod 
I följande avsnitt presenterar vi studiens etiska ställningstaganden, valet av forskningsdesign, 
studiens tillvägagångssätt, bearbetning av litteratur samt intervjuförfarande. Sista delen av 
avsnittet ägnar vi åt att diskutera metodens för- respektive nackdelar samt uppsatsens validitet 
och reliabilitet och uppsatsens vetenskapliga position. 
Som empiriskt underlag för denna studie har vi genomfört fem enskilda intervjuer samt två 
gruppintervjuer med socialsekreterare/gruppledare som arbetar med barn som bevittnat våld. 

Vår förförståelse 
Inledningsvis under socionomutbildningen gjorde vi ett arbete om kvinnomisshandel och un-
dersökte hur det är möjligt att hjälpa och ge stöd. Vi blev starkt påverkade och har sedan dess 
haft ett speciellt intresse för det som rör kvinnomisshandel. Barnperspektivet har stärkts i 
både lagstiftning och praktik. Betydelsen av den roll barn har i samhället, i egenskap av aktö-
rer, har till viss del blivit mer tydligt också i detta hänseende. En naturlig utveckling har varit 
att försöka se fenomenet kvinnomisshandel utifrån flera perspektiv. Vi blev intresserade av att 
undersöka på vilket sätt familjevåldets barn blir utsatta och kan bli hjälpta. En av oss har an-
knytning  till ”Mellanstad” där ett nystartat projekt vid namn ”Se oss” pågår och som riktar 
sig just till den här gruppen av barn. Vi beslöt att undersöka huruvida ”Mellanstad” behöver 
en särskild mottagning för barn som växer upp i våldsamma familjer.  

Studiens avgränsning  
Vid valet av ämne för uppsatsen beslöt vi under handledning att begränsa studien till att hand-
la om metoder med vilka det går att hjälpa våldsutsatta barn i/via socialtjänstens regi. Ut-
gångspunkten för detta val var bland annat en undran om vilka samhälleliga aktörer som 
”finns” för dessa barn. En fråga som låg nära till hands för oss blivande socionomer var: Hur 
tillgodoser Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) barnens behov av hjälp och hur ser samarbe-
tet med socialtjänsten ut? Efter kontakt via mail med forskaren Claes Sundelin i Uppsala, 
medförfattare till boken ”Risk och prognos i socialt arbete med barn”, (Lagerberg & Sundelin, 
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2000) fick vi veta att denna problematik inte tillhör det som prioriteras hos BUP. Sundelin 
skriver:  
 

”Min bedömning är att det skett en utträngningseffekt och att man helt enkelt sett sig tvungen att 
prioritera de tillstånd (ADHD, depressioner och kommunikationsstörningar inom autismspekt-
rumet) som entydigt faller inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Konsekvensen blir att 
relationsproblem, familjekonflikter och annat prioriteras bort på grund av högre konkurrens om 
resurserna än under tidigare perioder. Det finns ingen studie som klart visar att denna utveckling 
är en realitet, men jag har fått den omvittnad från många håll” (Claes Sundelin, 041124).  
 

Tendensen bekräftas i broschyren ”Det här är BUP” som Stockholms läns landsting gett ut. 
”Under 1990-talet har antalet barn som söker oss ökat med 100 %” skriver Olav Bengtsson, 
chef för BUP i Stockholms läns landsting, och fortsätter: ”den stora ökningen (…) beror troli-
gen inte bara på en ökad sjuklighet. Andra viktiga faktorer är (bland annat) minskning av tidi-
ga stödinsatser på basnivå”. Men han framhåller vikten av ökat samarbete med t. ex skolan 
och socialtjänsten tillsammans med familjer i deras sammanhang (a.a. s. 5). 
 
Utifrån att belysa svenska förutsättningar valde vi att begränsa studien till att främst försöka 
täcka det svenska forskningsläget. Vi har studerat möjligheterna för barn som bevittnat våld 
där pappa slår mamma. Med pappa menar vi att det även kan vara den nye man som mamma 
lever med, barnets styvpappa. Vi har alltså uteslutit mödrars våld mot fäder även om vi vet att 
också detta förekommer. Detta val beror bland annat på ett begränsat forskningsläge vad gäll-
er denna problematik. 
En annan avgränsning är att de kommuner där vi sökte våra intervjupersoner är belägna i 
Stockholmsregionen, detta uteslutande p g a praktiska själ för att undvika långa resor. 

Val av forskningsdesign 
Vi har valt kvalitativ metod med djupintervjuer för att få intervjupersonernas egna beskriv-
ningar av sina erfarenheter. Enligt Kvale (1997) grundas kvalitativ metod på möjligheten att 
komma nära intervjupersonernas erfarenheter, att kunna få djupa, nyanserade beskrivningar 
av deras subjektiva upplevelser och deras tankar och känslor beskrivna med egna ord. Mot 
bakgrund av tidigare forskning speglar vi så respondenternas uttalanden för att svara på våra 
frågeställningar om barnens utsatthet, behov och möjligheter att från socialtjänsten få hjälp. 

Etiska ställningstaganden 
Kvale (1997) tar upp etiska riktlinjer för undersökningar baserade på intervjuer. Han tar upp 
såväl informationskravet och konfidentialitetskravet. Under vårt arbete har vi tagit ställning 
till dessa etiska frågor. Vad det gäller informationskravet kände vi att vi inte ville påverka 
våra respondenter så det enda de fick veta var att vi skulle skriva en c-uppsats om barn som 
bevittnar våld i hemmet och att vi ville studera hur deras erfarenhet att arbeta med det var. 
Våra respondenter är vuxna och vi intervjuar dem om deras professionella yrkeserfarenhet. 
Detta anser vi påverkar informationskravet. Frågor gällande konfidentialitet löste vi på följan-
de vis: Inför intervjuerna garanterade vi våra intervjupersoner anonymitet. Det efterfrågades 
inte men vi ville skapa förutsättningar för om det var någonting känsligt de ville förmedla. Vi 
tror att möjligheten för detta ökar då de får vara anonyma. Vi har fingerat namnen på inter-
vjupersonerna och även på städerna där intervjuerna har genomförts. Om vi inte hade fingerat 
namnen på städerna hade vi inte kunnat garantera anonymiteten för våra respondenter efter-
som verksamheterna har så få anställda och det vore då enkelt att identifiera intervjupersoner-
na. Vi transkriberade intervjuerna enskilt och ingen annan förutom författarna har fått lyssna 
på dem. 
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Litteratursökning och val av litteratur 
Samordnaren för projektet ”Se oss” i ”Mellanstad” rekommenderade litteratur som ”Barn som 
ser pappa slå”, av Barbro Metell et al (2001) och Socialstyrelsens rapport ”Barn i skuggan av 
våldet” (2002) samt Rädda Barnens ”…och han sparkade mamma”(1999).  
I samråd med vår handledare Lotta Berg Eklundh bestämde vi att använda oss av litteratur 
skrivna av kända forskare inom ämnet, såsom Eriksson (2003), Hydén (1995), Weinehall 
(1997) och Killén (1994). Vidare sökte vi i litteraturhänvisningar i ovan nämnda böcker för att 
få idéer om relevant litteratur. 
Med hjälp av Stockholms universitetsbiblioteks databaser via sökord som familjevåld, kvin-
nomisshandel, lägenhetsbråk, barnavård, childabuse, domestic violence m.m. fann vi mer 
forskning i ämnet. Vi sökte på Artikelsök, Libris, Social Services Abstracts och Psychinfo. 

Studiens intervjuer och urval 
Vi har intervjuat fyra socialsekreterare som arbetar på två olika Individ- och familjeomsorgs-
kontor i ”Mellanstad”. I ”Mellanstad” finns även två projektanställda för en nystartad verk-
samhet som riktar sig till barn som bevittnat våld, som intervjuades. Vi har även genomfört 
två gruppintervjuer i ”Storstad” och ”Förstad”, där det finns pågående verksamheter för barn 
som bevittnar våld.   
 
Utifrån våra frågeställningar valdes intervjupersoner. I syfte att undersöka om det finns behov 
av en särskild mottagning för barn i ”Mellanstad”, intervjuades fyra socialsekreterare på Indi-
vid och familjeomsorgen (IFO) i ”Mellanstad”. Fokus för urvalet var att finna personer med 
både kort och lång erfarenhet av socialt arbete. Vi ville se hur detta påverkade eventuell skill-
nad i förhållningssätt. Via telefon och rekommendationer från respektive chef i ”Mellanstad” 
lämnade vi avsiktligt ganska kortfattad information om vad intervjun skulle behandla efter-
som vi ville komma åt och synliggöra omedveten kunskap och eventuella nya förhållningssätt. 
 
För att undersöka hur visionerna i kommunen ser ut och hur långt de hittills hade kommit med 
projektet, var det angeläget att intervjua de två anställda för projektet ”Se oss” i ”Mellanstad”, 
samt projektansvarige. Det finns dokumenterad tidigare forskning om hur barn som bevittnar 
våld kan bli hjälpta, men eftersom fokus i vårt arbete ligger på socialtjänstens möjligheter att 
hjälpa dessa barn, valde vi att intervjua personer som arbetar på aktuella verksamheter med 
barngrupper som bedrivs i socialtjänsten regi eller på uppdrag av socialtjänsten. Vår önskan 
inledningsvis var emellertid att studera olika slags verksamheter med olika arbetsformer.   
 
Det tillgängliga urvalet blev inte stort, eftersom det var svårt att få tag på befintliga  verksam-
heter med barngrupper. Det bedrivs få eller inga grupper i socialtjänstens regi för barn med 
dessa behov och många tidigare befintliga barngrupper har i nuläget ingen verksamhet. Efter 
mycket sökande fann vi dock verksamheter i ”Storstad” och ”Förstad”, vilka var färre till an-
talet än vad vi tänkt oss från början. Ytterligare nackdel var att verksamheterna arbetar med 
samma modell som utgångspunkt.  

Datainsamling 
Vi har genomfört sju intervjuer. De intervjuer som berör ”Mellanstadsområdet” genomfördes 
enskilt av den av oss med anknytning till ”Mellanstad” och de två gruppintervjuerna i ”Stor-
stad” och ”Förstad” genomfördes tillsammans. Varje intervju tog ungefär en och en halv tim-
ma att genomföra och spelades in på band. Vi hade vid intervjutillfällena hjälp av en halv-
strukturerad intervjuguide som vi sammanställde med utgångspunkt i arbetets frågeställning-
ar. Vi utformade två olika halvstrukturerade intervjuguider: en till socialsekreterarna på IFO i 
”Mellanstad”(bilaga 1) samt en till de projektanställda i ”Mellanstad” och gruppintervjuerna i 
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”Storstad” och ”Förstad” (bilaga 2). Vi fick också möjligheten att återkoppla per telefon till 
samtliga intervjupersoner om vi ville komplettera med frågor.  

Databearbetning 
Vi spelade in alla intervjuer på band, lyssnade igenom banden och skrev ned materialet. Se-
dan läste vi upp intervjuerna för varandra och hittade tydliga teman. Vi genomförde dataana-
lysen med hjälp av meningskoncentrering, d v s vi kortade ner långa uttalanden till mer konci-
sa formuleringar. Vi valde en narrativ struktur när vi återgav intervjuerna och vi tematiserade 
intervjumaterialet i övergripande teman. Enligt Kvale (1997,s.174) innebär en narrativ struk-
turering att man organiserar texten och söker att utveckla de historier som berättats i intervjun. 
Genom narrativ struktur kan man skapa en sammanhängande bild av de många händelser som 
kommer fram i en intervju. 

Metoddiskussion 
Den metod vi har tillämpat har visat sig ha både för- och nackdelar. Utifrån vårt syfte med 
uppsatsen är valet av kvalitativ metod lämpligt. Vår fokus är att ta del av våra respondenters 
upplevelser och erfarenheter och levande berättelser, vilket vi hade gått miste om ifall vi hade 
valt kvantitativ metod. 
Dessutom har intervjuerna varit en lärandeprocess för alla inblandade då vi delat med oss av 
tips och idéer vi fått från de olika intervjusituationerna. En av fördelarna med att göra djupin-
tervjuer och att samtala med människor ansikte mot ansikte är just den kunskap som går ut-
över det man har för avsikt att studera.  
Att alla verksamheter vi intervjuade visade sig utgå ifrån Trappan – modellen var i sig en för-
djupning, men kanske hade det passat syftet att belysa skillnader bättre med en annan erfaren-
hetsbredd. För att skapa möjligheter för detta hade vi eventuellt istället kunnat göra en kvanti-
tativ enkätstudie alternativt gjort flera kvalitativa intervjuer via telefon t.ex. 
 
De teorier vi valt för studien har både relevans och begränsningar. De är relevanta för vårt 
syfte eftersom det har visat sig att barn som bevittnar våld ofta befinner sig i ett kristillstånd 
och inte sällan traumatiseras. Bemästrandeteorin innehar också en självklar plats då det visat 
sig att omgivande faktorer såväl som individuell hållning och karaktärsegenskaper hos barnet 
påverkar hur det hanterar sitt trauma eller sin situation. Som förebyggande och visionära per-
spektiv fungerar teorierna vi valt bra, men för att göra analysen mer täckande hade vi behövt 
komplettera med åtminstone ytterligare någon teori.  

Möjliga felkällor  
Eftersom båda författarna till uppsatsen känner starkt för ämnet kan detta ha påverkat inter-
vjusituationerna i subjektiv riktning. Att ha läst mycket litteratur i ämnet gör att man som 
forskare inte är helt förutsättningslös vid intervjutillfällena. Detta var påtagligt vid transkribe-
ringen av intervjuerna. Vi kunde då höra att vi i intervjusituationerna ibland fyllde i det vi 
trodde att våra respondenter avsåg att säga, eller vi trodde oss veta vad de menade och avstod 
omedvetet från att be dem att utveckla vissa påståenden.  
Som vi tidigare nämnt deltog endast en av författarna vid fem av sju intervjutillfällen. Det kan 
vara både positivt och negativt. Fördelen med att intervjua ensam är att det blir en mer av-
slappnad miljö för den som blir intervjuad. Det finns annars en risk ur den intervjuades syn-
vinkel att den upplever sig vara i underläge om intervjun genomförs av två som intervjuar.  
Att undvika att ställa styrande frågor är svårt. Detta kom man som intervjuare på sig med att 
göra ett flertal gånger, det var bådas erfarenhet.  De två sista intervjuerna var gruppintervjuer 
och dem genomförde vi tillsammans. Det kändes jämlikt och skapade balans. Gruppintervjuer 
är positiva då respondenterna tillsammans kan utveckla sina tankar och formuleringar. Det 
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sociala samspelet respondenterna emellan är viktigt. En förutsättning är dock att responden-
terna känner sig så pass trygga tillsammans att modet att verkligen våga säga vad man tycker 
finns. Ett eventuellt grupptryck får inte bli ett hinder (Kvale, 1997).  
Vi valde att genomföra alla intervjuer på respondenternas arbetsplats eftersom frågorna hand-
lade om deras arbete. Vi tror att det främjade respondenterna till att hålla sig mer professio-
nella i ämnet, och prata om sin yrkeserfarenhet.   

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten i en studie hänger samman med om den metod man valt att använda undersöker 
det man avsett att undersöka. Genom metoden ska man ha fått svar på de frågeställningar som 
ligger till grund för studien (Kvale,1997). För att undersöka hur barn har det, skulle det egent-
ligen ha varit nära till hands att gå direkt till några utsatta barn. Detta har vi av etiska skäl valt 
bort. Vi vill inte på något sätt äventyra något enskilt barns mående eller utsätta det för ytterli-
gare påfrestning genom att göra eventuella intervjuer. 
Vidare kan man diskutera validiteten i vår uppsats avseende verksamheterna som bedriver 
barngrupperna, för att liknar varandra. Alla tre verksamheter utgår från Rädda Barnens modell 
Trappan. 
 
Kvale (1997) menar att reliabiliteten i kvalitativ forskning handlar om studiens tillförlitlighet. 
Reliabiliteten kan ifrågasättas om vi övertolkat analysen eller blir subjektiva i en iver att upp-
nå önskat resultat. Även i intervjusituationen kan trovärdigheten ifrågasättas. Vi kan ha ställt 
styrande frågor eller agerat partiskt. Något som stärker reliabiliteten i vår studie är att vi har 
varit två undersökare som har reflekterat och diskuterat materialet. Eftersom majoriteten av 
intervjuerna genomfördes av en av oss, var det viktigt att den andre också lyssnade på dem 
och att vi gjorde tolkningarna av intervjumaterialet tillsammans. Den andre kunde uppmärk-
samma eventuella frågor som intervjuaren hade ställt ledande vilket togs hänsyn till vid analy-
sen. 
 
Syftet med studien är inte att generalisera, utan vi vill beskriva våra intervjupersoners indivi-
duella erfarenheter och berättelser. Dock anser vi att vi utifrån teorierna kan dra vissa slutsat-
ser. Enligt Ruth (1991) förutsätter en generalisering utifrån kvalitativ forskning en teoretisk 
förankring av beskrivningen. Representativiteten är inte central, utan balansen mellan de fe-
nomen man beskriver och de teman materialet innehåller. Detta ger den kvalitativa forskaren 
möjligheter att dra vissa slutsatser.  

Studiens vetenskapliga grund 
Vi har valt att arbeta med texten utifrån ett dialektiskt perspektiv, vilket innebär att studera 
textens inre motsägelser. Kvale (1997) menar att det är motsägelsernas utveckling som driver 
fram förändringar. Vi vill undersöka motsägelser i intervjupersonernas uttalanden och deras 
förhållningssätt till dessa gentemot den sociala och materiella världen. Då tonvikten i det dia-
lektiska perspektivet ligger på det nya, det som är under utveckling, ansåg vi att detta perspek-
tiv kunde vara användbart i studien om Mellanstads intention att ta hand om och hjälpa barn 
som bevittnat våld. Då det dialektiska perspektivet alltså ger en föreställning om att den socia-
la världen utvecklas genom motsägelser, blir det således viktigt att avslöja de nya utvecklings-
tendenserna för att kunna erhålla sann kunskap om denna värld (a.a.). Dessutom är tanken om 
kunskap i detta perspektiv, förbunden med handling, vilket passar vårt syfte. 
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Resultatredovisning 
Under följande avsnitt ger vi en kort presentation av intervjupersonerna samt de aktuella verk-
samheterna som vi undersökt i denna studie.  
Sedan redovisar vi intervjumaterialet. Respondenternas berättelser sammanfattas i fyra olika 
teman.  

Presentation av intervjupersonerna som arbetar på Individ- och familje-
omsorgen (IFO) i Mellanstad 
 
Annika har arbetat i IFO i Mellanstad i två år och blev färdig socionom för tio år sedan. Hon 
har tidigare arbetat på socialförvaltningen i en närliggande stad. 
 
Anna har arbetat på IFO sedan år 2000 och har tidigare en lång erfarenhet inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP). 
 
Anders har varit på IFO sedan år 2002 och har tidigare arbetat som vårdbiträde på ett behand-
lingshem. 
 
Agneta arbetar på mottagningsgruppen i IFO och tar emot nya ärenden. Hon har varit yrkes-
verksam inom socialt arbete sedan år 1986 och har en bred erfarenhet, förutom IFO så har hon 
även arbetat inom frivården och som ”fältare”.   

Presentation av intervjupersoner och verksamheter med krisbearbetning 
för barn som bevittnat våld 
Trappan i Storstad erbjuder stöd till barn och ungdomar som lever eller levt i familjer med 
alkohol/drog problem, psykiska problem eller våldsproblematik. Det är en etablerad verksam-
het som startade för tretton år sedan med inriktning mot barn till alkohol- och drogberoende 
föräldrar. Verksamheten utökades år 2000 med två projekt; barn till psykiskt sjuka föräldrar 
och barn som bevittnar våld. Numera finns det även stöd för föräldrar i grupper som handlar 
om positivt föräldraskap. De har nio anställda varav två tjänster riktar sig till barn som bevitt-
nat våld. Projektet för barn som bevittnar våld blev permanent år 2003. 
 
För barn (5 – 20 år) som upplevt våld i familjen erbjuder Trappan 8-10 individuella krissamtal 
enligt en psykosocial modell. I samtalen får barnen möjlighet att rekonstruera och bearbeta 
det de varit med om. De får kunskap om vanliga reaktioner när man lever i våldets närhet och 
hjälp att förstå mer om sina egna behov och känslor. Efter de individuella samtalen erbjuds 
barnen att gå i grupp. 
Grupperna syftar till att hjälpa barnen till en positiv utveckling genom att träffa andra barn 
med liknande erfarenheter. Barnen får kunskap om hur hela familjen påverkas av våldet. De 
får hjälp att bryta ohälsosamma mönster samt arbeta med att stärka självförtroendet.  
Intervjupersonerna Birgitta och Bea är de två som är anställda i Trappan för verksamheten 
riktad till barn som bevittnat våld. 
Birgitta blev anställd som projektledare för barn som bevittnar våld år 2000, och har tidigare 
varit anställd på socialjouren i Storstads kommun i 30 år. Bea började arbeta på Trappan år 
2002 och har liksom Birgitta nästan 30 års erfarenhet från socialjouren.  
 
Trappan i Förstad driver sin verksamhet i en fastighet som de delar med Musikskolan. I 
deras verksamhet finns även grupper för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka för-

 20 
 



äldrar. Trappan startade som ett projekt år 2002 och blev permanent verksamhet för Förstad i 
november år 2004. Trappan i Förstad har tre anställda. 
 
Våra intervjupersoner Carolina och Carina arbetar som samordnare respektive gruppledare. 
Carolina, samordnaren, har erfarenhet av att leda grupper men inte för yngre barn. Hon börja-
de arbeta i Förstad år 1998 och har arbetat med missbruksproblematik och utbildat sig inom 
det. Carina började arbeta på Trappan i september år 2004. Tidigare har hon arbetat på famil-
jecenter och med behandling av barn och familjer som utreds på institution. 
 
”Se oss” i Mellanstad startade som ett projekt i november år 2002. I verksamheten finns pro-
jektsamordnaren samt två projektanställda som arbetar 25 % var. Projektet syftar till att ge 
barn som bevittnat våld i familjen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Målet är att upp-
täcka och nå barnen genom att sprida information om verksamheten och sprida kunskap om 
hur barn påverkas av våldsupplevelser. 
 
Intervjupersonerna David och Daisy som är projektanställda på ”Se oss” har båda erfarenhet 
av familjebehandling och missbruksvård. David har dessutom arbetat med barn som behöver 
särskilt stöd i skolan. Båda kombinerar för närvarande sina tjänster på ”Se oss” med att arbeta  
på ett familjebehandlingshem. Båda har gått Rädda barnens utbildning i Trappan - modellen. 

Tema ett: Barnens behov och utsatthet samt synen på be-
greppet ”barnperspektiv” 
Denna del behandlar vad intervjupersonerna har för tankar om vad det innebär för barnen att 
bevittna våld och deras utsatthet i att växa upp med våld i familjen. Hur ser intervjupersoner-
na på barnen? Betraktas de som brottsoffer? 
Vidare tar vi upp vad intervjupersonerna har för tankar om vilka symptom och försvarsmeka-
nismer barnen eventuellt uppvisar. Därefter redovisar vi intervjupersonernas åsikter kring 
föräldrarnas omsorgsförmåga. 
Vi tar även upp vad intervjupersonerna säger om barnperspektiv. 

Tankar om barnens upplevelser 
Samtliga intervjupersoner ser allvarligt på att barn bevittnar våld i hemmet. De anser alla att 
barnen är utsatta och att det kan vara skadligt att se sin mamma bli slagen. 
Anders säger: ”Ja, de är utsatta. Ser ju våldet i alla fall, så då är man ju utsatt”. 
 
Erfarenheterna av att möta familjer där det förekommer våld är olika hos intervjupersonerna. 
Eventuellt påverkar detta synen på hur det är för barnen att bevittna våld.  
 
Anna säger: ”Barnen är utsatta, de gillar aldrig när ens föräldrar bråkar. Barn är ju så bero-
ende av att det är lugnt och bra. Det är ju jättevanligt i vårdnadsärenden, ja de kanske inte 
slåss, men de bråkar på en sån nivå och skyddar inte sina barn från det. Det är ju inte bra för 
barn och de blir utsatta i det”.  
 
Det finns tankar om vad konsekvenserna blir för barnen av att bevittna våld,  
Annika säger: ”De hör och ser mycket och bär med sig mycket. De kanske inte har någon 
vuxen att tala med. Kan vara skadligt för barnen om man inte hjälper dem med det”. 
 
Även om barnen inte bevittnat våldet direkt så kan det vara skadligt ändå, Agneta säger: ”Ja 
självklart är de utsatta för någonting. Det är ju aldrig bra när barnen ser och hör sådant och 
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fastän barnen inte har varit med direkt så vet dom ju om det. Barn har ju ”känselspröt” och 
det är ju någonting som försvinner när man blir äldre. Så det är klart att de är utsatta för 
något”. 
 
 Om det finns syskon med i bilden, även om de inte uppvisar symptom, anser samtliga inter-
vjupersonerna att även de är utsatta. De är ju med i systemet och blir påverkade på samma 
sätt. Det är naturligt att inbegripa dem i det stödjande arbetet. 

Tankar om barnens erfarenheter av våldet  
I Trappan i Storstad finns stor erfarenhet av att möta barn som bevittnar våld och Birgitta me-
nar att det är ett trauma att se pappa misshandla mamma. ”En skräckfylld upplevelse som etsar 
sig fast och ger speciella minnesspår. Det är viktigt att rekonstruera - gå tillbaka och minnas 
- med så många sinnesuttryck som möjligt, så att det blir en hel berättelse. Barn kommer of-
tast ihåg korta sekvenser. Det är läkande att få tillgång till en hel berättelse”  
 
Kollegan Bea i Storstad fyller i: ”Att prata om att mamma blivit misshandlad är mer tabube-
lagt. Det är dessutom kriminellt och traumatiskt. Dödsskräcken…man tror ju hela tiden att 
mamma ska dö. Och det är i den trygga miljön det sker”. 
 Bea och Birgitta har fått ta del av många barns berättelser om våld i sitt arbete. Bea: ”En del 
tror att våld betyder att man blöder eller blir slagen eller att man ramlar.” Men Bea och Bir-
gitta menar att den psykiska misshandeln är värre. Birgitta säger: ”Kränkningarna är värst. 
Det finns pappor som tvingar barnen att kalla mamma för hora”. Vissa barn väljer som stra-
tegi att stå på pappans sida. 
 
Carolina och Carina i Trappan i Förstad, berättar att genomgående för alla de berättelser från 
barn de fått ta del av, är att det mer är beskrivningar om sånt som inte syns, men som känns. 
Det kan vara berättelser om vardagliga situationer som t ex vid matbordet. De berättar exem-
pelvis om familjen med tre barn, där pappan arbetade i skift. Barnen såg alltid till att äta innan 
pappa kom hem. Orsaken till detta var att han alltid var elak vid matbordet. Han fällde hela 
tiden kommentarer om att sitta ordentligt, tugga ordentligt och äta upp all mat och att de mås-
te sitta på ett visst sätt. Det blev ingen matro för barnen. I familjer där det inte förekommer 
våld finns också dessa berättelser, men skillnaden är, påpekar Carina: ”I familjer med våld 
blir alla dessa vardagliga situationer farliga, eftersom smockan hänger i luften. Det blir ett 
ständigt trippande på tå för barnen.” 

Intervjupersonernas tankar om barnen och deras eventuella symptom 
och försvarsmekanismer 
När vi frågade intervjupersonerna om hur de föreställer sig att dessa barn reagerar på att be-
vittna våld, fick vi många beskrivningar. En vanlig föreställning om barn som bevittnar våld 
är att antingen är de utåtagerande eller tysta och osynliga. 
 
Annika saknar egen erfarenhet av att möta barn som bevittnar våld i hemmet men har före-
ställningar om hur barnen är:  
”Det ser säkert väldigt olika ut. Jag har aldrig fått ett sådant här ärende. Men jag kan tänka 
mig att en del barn är tysta och inåtvända och vissa är utåtagerande, bråkiga och jobbiga i 
skolan och sådär”. 
 
Generellt för de intervjupersoner som arbetar på socialtjänsten i Mellanstad är att de har lite 
erfarenhet av att se barn som bevittnar våld. 
Flera av intervjupersonerna ger uttryck för svårigheten att upptäcka de drabbade barnen. 
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Anna tror att det är sammanhanget som avgör hur barnen reagerar och att reaktionerna varie-
rar: 
”Jag tror inte man kan säga att barn som bevittnar våld är så här, det finns säkert barn som 
växer upp med mycket våld och man märker ingenting, sen finns det barn som blir strykrädda, 
och så finns det barn som agerar mycket. Det finns nog många barn som växer upp med våld 
utan att man har någon aning om det. Det måste bli sammanhanget som avgör vad man ska 
göra”. 
 
Att möta familjer där man vet att det förekommer våld innebär för Anders att man inlednings-
vis bör vara försiktig:  
”Det är lite känsligt, man kan ju sätta igång saker också. Symptomfria barn kan få symtom 
när vi kommer. Man måste vara smidig. Det är ju allvarligt men man ska ju prata med barnet 
på ett bra sätt, inte för hårt. De barnen känner ju i alla fall, även om de är symptomfria. Oli-
ka barn har ju olika symtom”.  
 
Bea och Birgitta som arbetar med grupper i Storstad, tycker att de har något att lära andra om 
barn som bevittnar våld. De anser t.ex. att de kan lära skolan om hur barn reagerar när de be-
vittnat våld i hemmet. De menar att barnen kan vara avstängda och okontaktbara. Sedan be-
skriver de annan bild av barnen som tyder på mycket ilska. Skolorna klarar inte av de här bar-
nen som kräver mycket resurser. Birgitta och Bea har ofta undrat över diagnoser som ADHD, 
om det inte egentligen beror på att det finns ett trauma i botten? 
 
” Det här är barn som tar strypgrepp på sina kompisar, det brukar vara ett varningstecken. 
En del av de här barnen är väldigt okoncentrerade - de hänger sig åt dissociation, drömmer 
igen. Vi kan lära lärarna varningstecknen. Det är ett så tabubelagt ämne, man måste våga 
fråga barnen flera gånger om vad som händer hemma”. 
 
För det mesta möter Birgitta och Bea i sin verksamhet barn som är tysta och duktiga eller barn 
som inte syns eller märks. De har märkt att många föräldrar är mer oroliga för sina utåtage-
rande barn istället för ”den tyste som står och pysslar”. 
 
Men det finns även andra sätt för barnen att hantera våldet hemma. Anna talar om barns inne-
boende motståndskraft som hjälper dem i svåra situationer:  
”Det tror jag att alla människor faktiskt har, för att hantera saker som är svåra, men (det) 
måste sättas i relation med personer som är viktiga. Tänk, annars skulle inte människor över-
leva koncentrationsläger, så det finns överlevnadsstrategier. Barn har i alla årtionden bevitt-
nat våld och överlevt det, sen finns det de som inte överlever det. Då är det kanske dom som 
behöver mer kraft. Det gäller att kunna skilja ur, det är så olika. Då pratar jag inte maskros-
barn, nej, utan det där, att man får något annat också... 
Maskrosbarn beskriver man ju att de har något eget i sig som gör att de klarar av allting, 
men jag tror inte på det. Jag tror att de får något i relation och i språk. Talar någon om för 
dig att du är ett maskrosbarn, så är du det, och så klarar du av allt möjligt”. 

Intervjupersonernas tankar om föräldrarnas omsorgsförmåga i familjer 
med pågående våld 
Synen på hur föräldrarna tillgodoser barnens primära behov varierar hos intervjupersonerna.  
Anna ser brister i mammans omsorgsförmåga. Om mamman såg till barnens behov, menar 
Anna att hon borde kliva ur sin situation direkt. Anna säger vidare om pappans omsorgsför-
måga, att han också har svårt att prioritera sina barns behov:  
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” Jag tror inte att pappan kan se hur barnen påverkas av våldet, utan sätter det åt sidan för 
att det andra är starkare. Man säger att man reagerar utifrån olika kontextnivåer…så är det 
ju inte barns kontextnivå som är det intressanta just då… sen kan man i andra sammanhang 
se att det här är inte bra för mina barn eller så…men det är inte det som är viktigast. 
 
Det finns också en föreställning om att mammans omsorgsförmåga påverkas när våldet eska-
lerar: 
Agneta säger: 
” I början tror jag att hon kan se barnens behov, men när våldet har blivit mera och hon har 
blivit svagare så tror jag inte att hon kan. Det handlar nog inte så mycket om att hon inte vill, 
men det är nog så mycket hon själv går igenom att hon inte kan”. 
 
Åsikterna om huruvida omsorgsförmågan påverkas när man befinner sig mitt i våldspiralen är 
likartade. Detta betyder att föräldrarna i vissa situationer kan ses som olämpliga vårdnadsha-
vare av intervjupersonerna. Anna kan ibland tänka att mamman är olämplig som vårdnadsha-
vare: 
”Ja, det kan jag säga. Jag kan tänka mig t.ex., att om du blivit vräkt har du inte tillgodosett 
barnens behov av tak över huvudet, något som är så basalt. Jag kanske inte säger till folk att 
de är olämpliga, men jag tycker det. Det är också basala behov…, men sen kan man förstå 
jättemycket. Men man måste någonstans undra, kan du välja i det här läget, hur tänker du..? ” 
 
Agneta ser pappans omsorgssvikt:  
”Ja, ibland…Jag tänker på ett ärende som jag har nu, där jag inte anser att han ska få träffa 
barnen. De här barnen, små knoddar, är helt aggressiva och härmar pappa. Jag tror att barn 
gör som föräldrarna gör och inte som föräldrarna säger. Under vissa perioder ska de inte 
träffa en pappa som slår”. 

 
En annan aspekt av pappans omsorgsförmåga är huruvida intervjupersonerna anser att pappan 
kan skilja på sitt beteende gentemot mamman och mot barnen. Anders tror inte att pappan kan 
det: ”Är man en våldsam person så går det väl ut över hela familjen. En man som slår sin fru 
är väl fysisk mot barnen också.” Anna däremot tycker inte det, och menar att det gäller att se 
till det enskilda fallet: 
 ”Jag tror inte man kan säga att det kan han eller det kan han inte. Jag tror inte att man kan 
dra folk över en kam. Det är olika”. 
 
Agneta skiljer på pappans beteende när han är mitt i våldsspiralen, men anser att han period-
vis kan fungera bra som pappa. Enligt henne är det viktigt att få pappan att förstå barnets be-
hov av hjälp, t.ex. att gå i grupp, och för att få tillåtelse till det kan man inte skuldbelägga ho-
nom för mycket. 

Eventuellt samband mellan barnmisshandel och kvinnomisshandel 
Det finns olika sätt att se på sambandet mellan barnmisshandel och kvinnomisshandel, hos 
intervjupersonerna. Ett sätt att se saken är att betrakta kvinnomisshandel, alltså att barn be-
vittnar våld mot sin mamma, som i sig en egen form av barnmisshandel. Carolina och Carina i 
Förstad betonar: ”Den skräcken som barnen måste leva med, rädslan för att mamma ska dö, 
det är misshandel i sig”. 
Men man kan också se sambandet mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel som att det 
innebär en risk att även barnen själva blir slagna. Nästan alla intervjupersoner, sånär som på 
en, anser att sambandet är påtagligt mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel. Det sociala 
arvet påverkar, enligt Agneta.  
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Hon anser också apropå detta, att det är viktigt att mannen får hjälp. ”Han har ju förmodligen 
själv blivit slagen eller utsatt för någonting olustigt och han vet inte något annat sätt att 
handla på”.   
Anna vill inte se något särskilt samband mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel. Hon 
menar att man måste se till varje enskilt fall. 

Betraktas barnen som brottsoffer? 
Intervjupersonerna som arbetar på Individ- och familjeomsorgen i Mellanstad tillfrågades om 
de betraktar barnen som bevittnar våld som brottsoffer. Annika, Anders och Agneta ser bar-
nen som brottsoffer eftersom kvinnomisshandel är ett brott. Men Agneta ställer sig tveksam 
till att kategorisera.  
 
Denna tveksamhet finns även hos Anna, som förklarar: 
”Jag tycker att det är synd att prata om offer. Sen är ju dom i mångt och mycket offer, jag 
menar de får ju vackert vara där de är, och de är dom vuxna som ser till att de har det som de 
har. Men börjar man prata om barn som offer, så är det sorgligt lätt att man blir ett brottsof-
fer. Jag vet inte om det är nyttigt för barn att växa upp med den bilden av sig själv; att jag är 
ett barn som bevittnat våld och att den bilden blir för stor. Till slut kanske man inte blir nåt 
annat. Det blir som en stämpling. Och det här är ju en del av barnet, sen finns det så mycket 
mer. Sätter man epitet så, ja, det blir så stort. Om du då är fem år…och hela ditt liv är du ett 
barn som bevittnat våld”. 

Barnperspektiv 
Intervjupersonerna tillfrågades om sin syn på begreppet barnperspektiv. Det visade sig att 
begreppet tolkas på olika sätt av intervjupersonerna. 
För Annika innebär barnperspektivet att man hela tiden har barnets perspektiv i tankarna i sitt 
arbete. Att man ser barnen och inte glömmer bort dem för att bara jobba för föräldrarna. Det 
betyder, enligt Annika, att man i alla lägen uppmärksammar barnets situation, eller åtminstone 
försöker göra det. Hon är inte nöjd med hur begreppet barnperspektiv tolkas och används i 
praktiken. Hennes uppfattning är att det är lätt att fokusera på föräldrarna. Hon säger att efter-
som föräldrarna är de viktigaste personerna för barnet, är det lätt hänt att glömma bort barn-
perspektivet. 
 
Anna menar att talet om barnperspektiv i praktiken betyder att ”folk” (klienter, andra myn-
dighetspersoner t ex) får tala om för dem (socialsekreterarna) att de inte lyckas ha barnper-
spektiv i alla sammanhang. Men hon utvecklar sitt påstående på följande sätt:  
”Nej, jag tycker att barnperspektiv är när man jobbar med relationer inom familjen och nät-
verket. Det som gör att barnet inte har det bra. Barnperspektiv är inte bara att barn säger 
vad de tycker, för barn säger inte vad de tycker, de vet vad man inte får prata om och vad de 
får prata om. Barn är jättelojala. Det har blivit ett begrepp där en del ser att barnperspektivet 
är att bara se barnet, men barn är inte bara barn. De är del i ett sammanhang och de är ing-
enting utan sitt sammanhang . Börjar man plocka in dom i professionella sammanhang är 
man ju skadlig som lyfter ur dom ur det som de ska leva i och leva med”. 
 
Agneta anser att barnperspektiv är att se något ur barns ögon och tänka på hur barnens situa-
tion och upplevelse är. ”Det är så stort begrepp, men många tror att de har barnperspektiv, 
fast de inte har det. De ser det egentligen med vuxenperspektiv”. 
 
Barnperspektivet kan även tolkas som att man tar hänsyn till barnets bästa ur ett vuxenper-
spektiv. Anders säger: ”Att det är främst barnets behov som är viktiga i våra utredningar. Att 
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barn ska växa upp i en dräglig tillvaro med två relativt bra föräldrar. Det är att ha barnper-
spektiv”. 
Barnperspektiv innebär för David, från projektet ”Se oss”, att man möter barnet i handling 
och inte bara i ord. Han menar att man måste visa och göra någonting specifikt, åtminstone att 
vända sig till barnet, så att barnet ges en möjlighet att komma tillbaka och prata om det vill. 
Både han och kollegan Daisy upplever att det finns en rädsla hos vuxna att tala med barn. 
 
Daisy förklarar: ”Det är så lätt att tro att det är märkligt att prata med barn. Det finns en 
rädsla hos vuxna att prata med barn. Ibland tror vi att vi gör någonting bra för barnen men 
utan att prata med dem. Det är så mycket hokus pokus att prata med barn. De är inte märk-
värdigare än vi.” 
 

Tema två: Att etablera kontakt  
I detta avsnitt behandlar vi vad våra intervjupersoner berättar om hur de kommer i kontakt 
med kvinnorna och barnen som upplevt våld i hemmet, om vilka rutiner som finns på arbets-
platsen när det gäller frågor om våld i familjen. Detta tema tar även upp hinder för att barnen 
ska få hjälp, det handlar om föräldrarnas samtycke samt om barnen kan få hjälp även då vål-
det fortfarande pågår. 

 Att komma i kontakt med mammorna 
”Det kan ju finnas mer våld än vad folk säger till oss” säger socialsekreteraren Anna, som har 
lång erfarenhet av socialt arbete bland annat från BUP.  
Anmälningar om våld i en familj kan komma från många håll. Det kan vara grannar som hört, 
anmälan kan komma från kuratorn i skolan, från släktingar eller så kan det vara kvinnan som 
söker hjälp själv. Vanligast är dock att socialtjänsten i Mellanstad får kännedom om våld ge-
nom polisrapporter som går via Stopp (namnet på den kommunala samverkan mot kvinnovåld 
som finns i Mellanstad). 
 
Några av respondenterna upplever att de rutinmässigt frågar sina klienter om det förekommer 
våld, men några uttalade rutiner för detta finns egentligen inte. Anna svarar på frågan om hon 
tror att alla socialsekreterare frågar sina klienter vid misstanke om våld: ”Nej, men det tror 
jag inte att de skulle göra även om det fanns rutiner, för att det är så svårt.” Anna säger vida-
re att hon själv frågar sina klienter om det förekommer våld och även andra känsliga saker, 
som exempelvis sexuella övergrepp, om det är aktuellt, och att det är hennes erfarenhet från 
BUP som gör att hon gör det. ”Det blir en vana”, säger hon.  
 
Agneta säger att det händer att personer ringer och pratar om väninnan fast det är tydligt att 
det handlar om dem själva. Då hon jämför med personal från t.ex. Barnavårdscentralen har 
hon märkt att hon och hennes kollegor på socialtjänsten är bättre på att föra frågan om våld på 
tal. Eftersom hon arbetar i mottagningsgruppen på socialtjänsten, som tar emot alla nya ären-
den, har hon mycket erfarenhet av att möta familjer där det förekommer våld. En markant 
skillnad i Mellanstad har skett sedan år 2000, när Stopp blev en del av socialtjänsten.  
Agneta: ” Innan Stopp fanns försvann många ärenden i periferin. Det var mycket fokus på 
kvinnan och man såg inte barnen. Det kunde ta lång tid, om de ens fick hjälp. Numera går det 
fortare.”  
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Att komma i kontakt med barnen som behöver krisbearbetning 
En av de anställda i Trappan i Förstad arbetar som kvinnofridssamordnare, vilket betyder att 
de ärenden som polisanmäls får de automatiskt kännedom om. Dessa kvinnor och barn er-
bjuds hjälp omgående. Andra sätt för kvinnor och barn att komma i kontakt med Trappan i 
Förstad är att kvinnorna själva tar kontakt eller också någon handläggare på socialtjänsten.    
 
Till projektet ”Se oss” i Mellanstad, kommer barnen i nuläget enbart genom samordnaren för 
Stopp, som först träffat mammorna. Informationen om ”Se oss” har inte riktigt nått fram till 
de handläggare på Individ- och familjeomsorgen i Mellanstad som vi intervjuat, vilket gör att 
rekryteringen inte sker via dem.  
 
Rekryteringen av barn till Trappan i Storstad sker mest via Rikskvinnocentrum och social-
tjänsten. När projektet med barn som bevittnar våld började år 2000, hade de stor hjälp av 
referensgruppen när det gällde att komma i kontakt med barn. Referensgruppen är bestående 
av Rikskvinnocentrum, BUP, Mansmottagningen, socialtjänsten, barnombudsmannen, brott-
offerjouren, vuxenpsykiatrin. Det har varit ett av skälen till att Trappan i Storstad har lyckats 
etablera kontakt med så många som 60 barn.  

Föräldrarnas samtycke 
För att barnen ska kunna få hjälp med krisbearbetning i Mellanstad via ”Se oss”, är det en 
förutsättning att mamman uppmärksammat detta behov och själv sökt hjälp. Om föräldrarna 
har gemensam vårdnad är det önskvärt att pappan har ger sitt tillstånd till att barnet får delta, 
men det är inget krav. 
  
För att barn ska få delta i Trappan i Förstad krävs endast en förälders samtycke. De rekom-
menderar alltid mamman att informera pappan om att barnen går där. Om det uppstår problem 
med papporna handlar det oftast om att det finns en vårdnadstvist. Det finns även fall då pap-
pan inte tillåtit barnen att delta och att det därigenom har blivit för svårt för barnen. Då har de 
bestämt att vänta med att låta barnen börja i Trappan. 
 
I Trappan i Storstad, som har den längsta erfarenheten av detta arbetssätt, ser etableringen 
numera annorlunda ut. Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs samtycke från båda för 
att barnet ska få delta. Birgitta berättar: ”I början var det barnens rätt som gällde här, men vi 
förstod senare att vi gav dem ju ytterligare en hemlighet att bära på.”  Det har hänt att pappor 
har sagt nej, men de flesta ändrar sig. Det är viktigt är att ta fram barnens och inte pappans 
upplevelse. ”Vi är inga domare, vi fokuserar på barnet.” 

Kan barnen få hjälp om de fortfarande lever kvar i våldsituationen? 
För att barnen ska kunna få hjälp med sin krisbearbetning i Förstad, är det en förutsättning att 
barnet är skyddat, att våldssituationen har upphört. Carolina säger: ”Om de fortfarande lever 
mitt i misshandelssituationen, brukar de inte mäkta med.” 
 
I Storstad finns en pågående diskussion om huruvida barnen måste vara ur våldet för att få 
hjälp: 
” Det får inte se hur kaotiskt ut som helst. Det är omöjligt då. Barnet måste vara skyddat 
först. Det är absolut viktigast. Sedan finns det en annan aspekt i det. Om barnet lever kvar i 
en misshandelssituation kan man tänka sig att det barnet behöver ha kvar sina försvar. Att 
man inte går in där och börjar rasera dem.”   
De har bra samarbete med socialtjänsten och känner de flesta från tiden från socialjouren. De 
är noga med att följa upp de barn som inte kan börja hos dem och att se till att de går tillbaka 
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till socialtjänsten. Det går att ana att det finns en önskan om att kunna hjälpa alla barn, även 
de som befinner sig mitt i våldet, men också att detta inte är en självklarhet.  
 
I Mellanstad finns emellertid ett annat sätt att se på saken. Daisy uttrycker bestämt: ”Många 
tycker inte att man kan jobba med de här barnen förrän de har det tryggt omkring sig. Det är 
nog sant till en viss del, men jag tror att de här barnen behöver hjälp med kreativa strategier 
exempelvis vart de kan vända sig, till grannen o s v. Det spelar ingen roll att de gör läxorna 
och är duktiga, de kan inte påverka situationen ändå”. Trots denna vision säger hon också: 
”Det handlar ofta om kvinnans process. Det verkar vara så att vid polisanmälan, att man bör-
jar uppmärksamma, som mamma, hur barnen har farit illa i det här. Det kommer inte förrän 
man själv börjar känna någon form av trygghet och tar steget ifrån våldssituationen.” Kolle-
gan David fyller i: ”Hela processen är lång, och barnen kommer in i slutändan av det. Därför 
kan det ha gått för lång tid”.  
 
En bestämd åsikt hos dem som arbetar i aktuella verksamheter är att det aldrig är för sent för 
barn att bearbeta våldet. ”Mammorna är ofta så upptagna av sitt eget när de blir misshandla-
de och märker inte direkt hur skadligt det är att även bevittna våldet, förrän mycket senare”, 
berättar Carolina i Förstad. Våldet har ofta pågått en längre tid och rör sig sällan om enstaka 
händelser. Även om det har gått lång tid sedan våldet upphört finns det ändå vinster med att 
gå Trappan. I sådana fall anpassar de antalet träffar efter barnet.  
 

Tema tre: Att arbeta med barn som bevittnar våld  
I detta tema behandlar vi vad intervjupersonerna säger om att arbeta med barn som bevittnar 
våld. Vi börjar temat med att beskriva vad socialsekreterarna i Mellanstad anser att arbetet 
med barnen kan innebära. Sedan redovisar vi vad verksamheterna i Mellanstad, Förstad och 
Storstad har för målsättning samt deras erfarenheter. Vi kommer även att belysa skillnader 
mellan verksamheterna, detta gäller främst erfarenheter utifrån att arbeta med gruppverksam-
het. 

Olika arbetssätt  
Intervjupersonerna som arbetar som handläggare på socialtjänsten har olika sätt att arbeta med 
familjer med våld, bedömningarna sker från fall till fall. De ser på familjen som ett system, 
vilket betyder att de även ser barnens behov av hjälp. På frågan om vilka insatser och åtgärder 
som är aktuella inom socialtjänsten, svarar Anders: ”Jobba med hela familjen, göra familje-
arbete. Vår policy är att nätverket är viktigt. Är det allvarligt kanske man måste placera bar-
nen och arbeta med föräldrarna.” 
 
Enligt Agneta kan arbetet med dessa barn vara allt från samtalskontakt till att de får gå i barn-
grupp och se att de inte är ensamma om att ha det så här. Ett annat syfte, som Agneta tycker är 
viktigt med barngrupper, är att barnen får lära sig att det inte är deras fel.   
 
Agneta säger: ”ja det finns allt möjligt, ja, det yttersta som LVU, om det behövs. Det kan vara 
vad som helst beroende på familjens behov och så”. Hon ser inga begränsningar på vilka in-
satser som kan bli aktuella.  
”För det första att man uppmärksammar det här barnen, det är viktigast. Att de får berätta 
och beskriva det de har varit med om”, fortsätter hon.  
 
Det betyder dock inte att barnen får den tid och hjälp de behöver. Carolina i Förstad berättar: 
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”Det finns barn, massor av barn som bevittnar våld. Vi har räknat ut att ett barn tar ca 25 
timmar i Trappans program plus förberedelsetid och träffar tillsammans med mamman. 
Handläggarna på socialtjänsten har kanske tid med ett barn i snitt. Fast vi vet av erfarenhet 
att det akuta lagstadgade alltid kommer först, vilket gör att det finns risk att det inte finns tid 
för sådant. Dessutom ser de oftast kvinnans situation tydligare och barnen kanske fungerar i 
skolan…, men hur barnen egentligen mår det vet de inte, och har inte tid att ta reda på det 
heller.” 
   

Arbetet med barn i verksamheter som riktar sig till barn som bevittnar 
våld  
De tre verksamheter som vi undersökt följer varandra i modell, men kan sägas befinna sig i 
olika faser. ”Se oss” projektet är precis i sin början, Trappan i Förstad är något mer etablerad 
och har lite mer erfarenhet medan Trappan i Storstad kan ses som den mest utvecklade av de 
tre.  
 
”Se oss” projektet är under utveckling. De har skaffat sig kunskap från andra verksamheter 
med samma målgrupp och försöker hitta eget sätt att arbeta med barnen som passar dem.  
Projektets ursprungsidéer har fått göras om efter att Mellanstads kommun begränsat satsning-
en på verksamheten. Detta har resulterat i att resurserna inte upplevs att räcka till för att be-
driva en verksamhet av det här slaget. 
Målsättningen med verksamheten beskriver David på följande sätt: ”Att vi startar en helande 
process där ungarna mår bättre och eventuella skolproblem kan försvinna och att föräldrarna 
märker av det och det blir positivt.” Verksamheten strävar efter att starta grupper för barnen, 
men har hittills bara haft enskilda samtal.   
 
De barn som personalen i Trappan i Förstad möter har vanligtvis aldrig vågat tala om våldet, 
inte ens med sin mamma. I Trappan får barnen lära sig att ”det är inte normalt, att det inte ska 
vara på det viset hemma. Framförallt är det inte deras fel och det är ingenting de själva kan 
göra nånting åt.”  I början vill Carolina och Carina träffa barnet tillsammans med mamma. 
När barnet hör mamma berätta om våldet, förstår de att det är ok att tala om det. Ibland måste 
mamman vara med flera gånger för att trygga barnet och förtydliga att det är tillåtet. ”Om man 
missar det här momentet då kan vi två bli sittandes och tala om väder och vind”, säger Caro-
lina. 
 
I Trappan i Storstad sker arbetet med barn som bevittnar våld med syftet att synliggöra bar-
nen. Genom att delta i Trappan får barnen möjlighet att träffa professionella som kan prata 
med dem. De får bearbeta det som hänt, Birgitta säger: ”Traumabearbetning behövs för att 
kunna gå vidare och slippa få besvär längre fram med minnesbilder som dyker upp.” På 
Trappan dokumenteras inte det som sägs, meningen är att fungera som en frizon för barnen 
och att det ska råda total sekretess. De har dock anmälningsplikt enligt SoL som andra myn-
digheter, vilket de är noga med att berätta. Ett annat syfte med Trappan är att bryta mönstret, 
att barnen i familjerna inte följer i ”våldets fotspår”, d v s själva blir våldsamma.  

Enskilda krissamtal för barn som bevittnat våld 
Personalen i både Trappan i Förstad och Storstad har som handledare Inger Ekbom som har 
utvecklat själva modellen för Trappan. Under handledningen lär sig personalen att traumat 
måste bearbetas först. Inger Ekbom har erfarenhet av att arbeta med barn till alkohol- och 
drogberoende och har bland annat varit med om att arbeta med grupper där de blandat barn 
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som bevittnar våld tillsammans med barn till alkohol- och drogberoende. Men erfarenheten 
blev då att våldsproblematiken hamnade i bakgrunden och inte kom fram. 
 
Birgitta i Storstad säger: ”Barnen måste gå enskilt först, erfarenheter visar att det är skillnad 
på barn som har gått enskilt innan de går i grupp.”  
Hon menar att skillnaden för barn som bevittnar våld är följande: ”Det är mer tabubelagt att 
tala om våldet än att prata om alkohol och droger. Det talas det öppet om och det här med 
våldet har börjat komma först i senare år. Psykisk sjukdom är också lättare, det är ju en sjuk-
dom, mer legalt. Att en mamma blir slagen och sparkad inför barnen, det är en kriminell 
handling som det finns lagar som förbjuder, man hamnar i fängelse. Det finns en skillnad som 
gör att de enskilda samtalen måste göras först.” 
 
David och Daisy i ”Se oss” har enskilda samtal med barn och tycker att det är viktigt att bar-
net känner att han/hon kan komma till dem och ha det bra en stund. ”Barnet måste inte prata 
om det (våldet), utan det finns andra sätt att berätta” säger David. Han och Daisy får hand-
ledning i uttryckande konst. Syftet med handledningen är få verktyg som möjliggör för barnen 
att uttrycka sig på andra sätt än verbalt, exempelvis genom att måla eller genom musik.  

Att bearbeta traumat – så går det till i praktiken i Storstad 
Kvinnojouren, Rikskvinnocentrum eller socialtjänsten är de som oftast först tar emot mam-
man. Därefter får hon tillsammans med sin handläggare från socialtjänsten eller själv komma 
till ett informationsmöte. Under mötet får kvinnan en beskrivning om Trappans verksamhet 
och vad våldet ger för konsekvenser för barnen. Mamman får berätta vad barnen har sett och 
detta blir till viktig information för personalen Birgitta och Bea, för att de sedan ska kunna ha 
med sig historien när de träffar barnet. 
Nästa gång tar mamman med sig barnet, och om alla är överens om att barnet ska vara med i 
Trappan, informeras pappan. Pappan erbjuds också ett informationsmöte så att han förstår att 
fokus ligger på barnets upplevelser och barnets behov av stöd. 
  
Om barnet får tillåtelse av föräldrarna att gå i Trappan, börjar man med de enskilda mötena 
först. De har åtta enskilda krisbearbetningssamtal med barnet som har till syfte att rekonstrue-
ra det som hänt och att barnet får uttrycka upplevelserna. Barnet kan uttrycka sig genom att 
exempelvis leka med dockhus och visa det som hänt eller rita lägenheten och misshandelssi-
tuationen och tala om det. Birgitta och Bea säger att många barn saknar en helhetsbild om 
händelsen och att en rekonstruktion kan ge dem det.  
Genom att träffa personalen på Trappan får barnen även kunskap om att så här kan det vara 
och att alla i familjen påverkas när det förekommer våld. Barnet får även kunskap om hur det 
kan göra om det händer igen, vart det kan vända sig o s v. Tillsammans med Birgitta och Bea 
går de igenom nätverket och vilka andra personer som barnet kan vända sig till. 
Personalen på Trappan anser att avslutningen är lika viktig som början.  
De går tillsammans med barnet igenom det som bearbetats i de enskilda samtalen. De frågar 
alltid barnet om det är något han/hon vill att de ska säga till mamma. Birgitta och Bea ger på 
det viset barnet en möjlighet att använda dem som barnets röst. Ofta är barnen rädda för att 
göra situationen värre och vågar inte uttrycka vad de själva känner. Vid ett tillfälle sa en liten 
flicka så här: ”Jag längtar efter pappa men jag vill inte säga det till mamma, för hon blir så 
ledsen”.   
Vid avslutningen av de enskilda samtalen förmedlar Birgitta och Bea att de finns kvar för bar-
net, därefter erbjuds barnet att gå i grupp. Alla barn vill dock inte delta i grupp. Eftersom de 
endast har två tjänster på Trappan som tar hand om barn som bevittnar våld, är det bara möj-
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ligt att ha en grupp på hösten och en på våren. Det mesta av tiden går åt till de enskilda samta-
len.  

Grupper för barn som bevittnar våld 
Av de verksamheter vi intervjuat har bara Trappan i Storstad erfarenhet av att bedriva grupper 
för barn som bevittnar våld. Genom att delta i grupper får barnen ta del av varandras berättel-
ser och höra andra formulera det de själva inte kan formulera. ”Vid grupptillfällena kan det bli 
många nickanden och bekräftelser”, berättar Bea .  
 
Det finns dock andra åsikter om huruvida barn ska gå i grupp eller inte.  
Anna anser inte att barnen ska gå i särskilda grupper:  
”För då är man där och bestämmer igen, att det här är barn som bevittnat våld, och man 
måste få välja. Det finns en jättestark idé om att barn måste få höra att andra har det lika-
dant. Jag köper det inte. Det är en idé – en konstruerad tanke. Sen kan det ju vara ibland att 
föräldrarna vill att deras barn ska få prata, leka och sådär, då måste det finnas. Men inte 
generellt för alla”.  
 
Personalen på Trappan i Förstad har gått gruppledarutbildningar fast med inriktning mot 
missbruk. Den utbildningen anpassas till barn som bevittnar våld. Än så länge har de inte haft 
grupper för barn som bevittnat våld utan bara enskilda samtal. 
 
Samordnaren Carolina i Förstad beskriver att skillnaden mellan att bedriva grupper för barn 
till missbrukare och grupper för barn som bevittnar våld, ligger i att barn till missbrukare kan 
delta i grupp på en gång. I enlighet med Trappan - modellen bör ett barn som bevittnar våld gå 
igenom Trappans steg enskilt först. På det viset kan barnet bearbeta traumat innan han/hon 
börjar i en grupp. Det är också viktigt för gruppledaren att veta vilken slags våld det har varit 
hemma och vad barnen varit med om. 
 
Carolina säger: ”Barn till missbrukare har inte riktigt känt att mamma ska dö. Det är den här 
kompakta rädslan att mamma kommer att dö, som vi möter. Barn som bevittnar våld utsätts 
mer för akuta trauman, samtidigt som de lever i det hela tiden. Det är explosionsartat. Ofta 
har barn till missbrukare under en längre tid bearbetat det som händer med någon i familjen, 
exempelvis mamma. Det är explosionsartat för barn till missbrukare också, men de barnen 
lär sig att känna av vibbarna hemma tidigt och vet när föräldern/föräldrarna börjar dricka 
igen”. 
  
Fast senare säger Carolina att barn som bevittnar våld också vet när våldet är på gång, och de 
vet när det är dags att vara försiktig och när de ska backa. ”För när det smäller så hörs det 
och det blir reaktioner,  det kan vara att man är rädd för sitt liv. Det är skillnad. De här bar-
nen behöver prata med någon annan, gå igenom de här stegen i Trappan med någon annan, 
för att sen kunna dela allt det här med andra barn”. 

Ålder och könsfördelning när barn får krisbearbetning 
För enskilda samtal i Storstad anses en lämplig ålder vara från fem år och uppåt. För att delta i 
gruppverksamhet i ska barnen vara minst sju år. Grupperna är anpassade efter ålder och upp-
delade i lågstadiegrupp, mellanstadiegrupp och högstadiegrupp. 
De flesta barnen går på mellanstadiet men det händer ibland att tonåringar själva tar kontakt. 
Personalen informerar inte föräldrarna om barnen inte vill det. Bland tonåringarna som kom-
mer dit är det övervägande flickor.  
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I Trappan i Förstad kan de möta barn från några år och uppåt och anpassa tillfällena efter bar-
nets ålder. ”Det kan vara varianter som att leka med dockor och genom det återskapa det som 
hände i rummet med mamma”. 
För att kunna delta i gruppverksamhet måste barnen vara lite större, helst ha nått skolåldern, 
men det är möjligt att ha mindre grupper med fyra- till femåringar. Då kan situationerna åter-
skapas med hjälp av dockskåp, brandbilar, polisbilar och dockor.   
Carolinas erfarenhet av barngrupper med barn till missbrukande föräldrar har lärt henne att 
småbarnsgrupperna kan vara mixade med både pojkar och flickor. När barnen blir större är 
det dock viktigare med enkönade grupper, så att flickorna inte ska hamna i bakgrunden.  
 

Tema fyra: Visioner för arbetet med barn 
Barn som växer upp med våld i sina hem är ett ämne som engagerar många. Det finns också 
många tankar och visioner hos våra intervjupersoner om hur arbetet med dessa barn kan se ut 
i framtiden. 

Visioner för arbetet med barn som bevittnar våld i Mellanstad 
Samtliga socialsekreterare i Mellanstad önskar sig mer och utvecklad kunskap för den som 
ska bemöta familjer där det förekommer våld. Anders vill att ”mer tid för barnen ska kombi-
neras med stort familjearbete” och Anna talar om ett familjeteam som funnits förut i Mellan-
stad, en liten verksamhet men med mycket kunnande. 
Samverkan är också något som framhålls: ”…att få diskutera ämnet i större forum och skapa 
gemensamma rutiner”, säger Annika. 
  
Anders tycker att socialtjänstens bredd talar för att ett arbete med familjer ska utvecklas inom 
socialtjänstens ramar. ”Vi har ett större perspektiv än BUP har”. Han framhåller återigen 
vikten av kunskap men menar samtidigt: ”Det ska vara bra människor som arbetar med bar-
nen, som lyssnar på dem. Det behöver inte vara en socionom, kan vara en rörmokare t.ex., 
eller vad som helst”. Han tror på projektet ”Se oss” och idén med samtalsgrupper för barn.  
 
Både Anna och Agneta som arbetat länge vill utveckla systemiskt nätverksarbete för att hjälpa 
problematiska familjer och Agneta säger: ”Utveckla allting mera som Barnavårdcentralen, 
familjecentralen, skolan ja alla som har med barn att göra.” Hon beskriver vad hon anser 
behövs i Mellanstad när det gäller att arbeta med våld i familjen: ”Mer kunskap om kvinno-
misshandel, flera barngrupper, ja egentligen kan man göra hur mycket som helst”.  
 
Annika tycker att det är positivt med projektet ”Se oss” som har tillkommit i kommunen. Hon 
skulle vilja att verksamheten vidareutvecklades och att den måste prioriteras och få fortsätta i 
Mellanstad. 

Behövs det särskilda mottagningar för barn som bevittnat våld? 
Genomgående för de tre verksamheterna som arbetar med barn som bevittnat våld, är att 
samtliga anser sig vara viktiga i syftet att synliggöra dessa tidigare bortglömda barn. Hos de 
intervjupersoner som är verksamma med barnen, finns en önskan att både behålla och utöka 
verksamheterna.  
Carolina i Förstad ser också en annan aspekt i att ha verksamheter som riktar sig till barn som 
bevittnar våld. Hon menar att det hjälper socialtjänsten i att våga fråga barnen om våld i 
hemmet. ”Om socialtjänsten vet att verksamheten finns, vågar de börja rota och gräva. De vet 
vad de kan vänta sig och att hjälp finns åt barnen.” 
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Annika bekräftar detta genom att om ”Se oss” projektet säga: 
 ”Jag vet ju att det har startats ett projekt med samtal med barn, Se oss. Där jobbar det två 
familjebehandlare som ska samtala med barn som bevittnat våld. Det är något som pågår nu 
och tills vidare. Det är ju ett sätt man kan arbeta med de här barnen som jag kan tänka mig. 
Jag tänker att det är jättebra eftersom man tidigare kanske inte sett de här barnen. Man kan 
få hjälp snabbare än om man blir remitterad till BUP. Jag tycker det är jättebra”.  
 
Anna förespråkar inte särskilda verksamheter för dessa barn. Hon ser först och främst behovet 
av ett omfattande familjearbete. Hennes erfarenhet från tiden på BUP gör att hon ser vinster 
med att socialtjänsten tar hand om ärenden som handlar om familjevåld: ”Det är ju inte BUPs 
sak. Det som blir kruxet i relation med BUP är att det är barnpsykiatri, att man måste vara 
identifierad patient för att komma in. Det är inkörsporten för att få hjälp hos barnpsykiatrin. 
Socialtjänsten är mer öppen. Jag skulle önska att BUP kunde vara mer så. De har ändå sam-
ma sorts ärenden och bättre kunskap om det mesta. Deras organisation gör att det blir så 
tokigt”. 
Intervjupersonerna i Trappan i Förstad anser att det behövs fler anställda i deras verksamhet. 
Det skulle betyda att det finns mer tid och utrymme så att alla barn som behöver kan komma 
dit. Information om att verksamheten finns är en viktig del i att befästa den, men information 
är en färskvara. En annan vision är att alla som arbetar med barn ska ha barnperspektiv. 

Analys utifrån teoretiska perspektiv 
Detta avsnitt analyserar vår insamlade empiri genom våra för studien valda perspektiv; Kris 
och traumateori samt bemästrandeteori. Vi försöker här fånga problemet i dess helhet enligt 
målsättningen med uppsatsen, att uppmärksamma eventuella hinder och möjligheter för att 
barn som bevittnar våld får den hjälp de behöver och har rätt till. 
 
Ett barn borde ha rätt att kräva trygghet i sin familj där det växer upp. Men istället för denna 
trygghet tvingas ett barn som ser sin pappa slå mamma att förhålla sig till våldet i sin närhet 
som om det vore normalt. Detta är barnets verklighet. Det kommer i ett sökande efter att för-
stå vad som händer att leta efter förklaringar till våldet. Det kommer förmodligen också att 
göra sitt yttersta för att begripa det som sker, därefter försöka att klara av att hantera sin situa-
tion (Antonovsky, 1991). Hela barnets tillvaro kommer att präglas av detta sökande efter stra-
tegier som kan klara att motstå våldet. Det viktigaste blir att försöka skydda sin mamma, sina 
syskon och också sig själv. Dess förmåga att känna tillit kommer att skadas. Det i grunden 
sunda behovet av förutsägbarhet och kontroll (Lindstein, 2001) kommer att i negativ bemär-
kelse överdrivas. Barnet kommer i sin vardag att få hantera situationer som präglas av sina 
egna och mammans känslor av bland annat vanmakt, ilska och sorg. Men barnet kommer ing-
et att säga, för detta är familjens hemlighet. 
 
Att barn bevittnar våld i hemmet betecknas som allvarligt av samtliga intervjupersoner som 
arbetar på Individ- och familjeomsorgen i Mellanstad.  De ser brister i föräldrarnas omsorgs-
förmåga, och en del av intervjupersonerna tycker t o m att bägge föräldrarna, genom att utsät-
ta barnen för detta, kan ses som olämpliga vårdnadshavare. Sett ur ett kris- och traumaper-
spektiv är dessa barn utsatta för ett trauma. Killén (1999) menar att en kris kan utlösas vid hot 
om förlust. De intervjupersoner som har erfarenhet av att möta barn som bevittnar våld, berät-
tar att för barnen är det ständiga hotet om att mamma ska dö, det som traumatiserar. För barn 
som upplever trauma, menar Cullberg (1992) att de sociala förutsättningarna är en väsentlig 
faktor i hur mycket barn påverkas av traumat. Då familjer med våld ofta håller våldet hemligt, 
minskar de sociala förutsättningarna att få stöd av andra vuxna eller från familjen för dessa 
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barn. Traumat blir således mer riskfyllt för barnen när de inte har någon att tala med om det. 
Dyregrov (1997) säger att barn som lever i våldets närhet tar till olika försvarsmekanismer 
som exempelvis dissociation. Bea och Birgittas erfarenheter av barn som bevittnar våld i Stor-
stad har fått dem att undra om det inte ofta ligger ett trauma i botten för barn som har problem 
i skolan och hänger sig åt dissociation. Kanske kan det finnas anledning att reflektera kring 
hemsituationen för de barn som Birgitta och Bea beskriver, de som inte tydligt identifieras 
som barn från våldsamma hemmiljöer. Dyregrov (1997) säger vidare att barn som bevittnar 
våld behöver hjälp med krisbearbetning för att inte riskera att senare i livet förlora förmågan 
att uppleva känslor. 
 
Hur socialsekreterarna i Mellanstad tolkar begreppet barnperspektiv är avgörande för deras 
bedömning av vilken slags hjälp barnet behöver. De gör två olika tolkningar. Om tolkningen 
av begreppet innebär att sätta barnets upplevelse i centrum och att försöka se på händelser 
utifrån barnets synvinkel borde inget barn åsidosättas. Dyregrov menar att barn som bevittnar 
våld behöver hjälp med att hantera känslor som är kopplade till de traumatiska minnena av 
våldsupplevelserna. Det andra sätt som socialsekreterarna tolkar begreppet barnperspektiv på, 
är att man tar hänsyn till barnets bästa men gör det ur ett vuxenperspektiv. Men det är då lätt 
att barnens individuella behov försummas om man fokuserar för mycket på föräldrarnas be-
hov. Att fokus ligger hos föräldrarna innebär inte att handläggarna struntar i barnet, istället 
menar man att det bästa för barn i allmänhet är att ha fungerande föräldrar och att barn förmo-
das må bäst i sin familj. 
Men det kan även finnas andra skäl till att barnens individuella behov inte har högsta prioritet 
hos socialsekreterarna i t ex Mellanstad.  Dyregrov talar om svårigheterna med att hjälpa 
traumatiserade barn, att hjälparen ofta identifierar sig med situationen och därigenom själv 
upplever känslorna av vanmakt och hjälplöshet, skuld och skam etc. Det kanske helt enkelt är 
för konfliktfyllt att synliggöra barns upplevelser av våld i hemmet?  
 
En av intervjupersonerna berättar om ett av barnen och hur det tvingas att stå på pappans sida. 
Hur kan man utifrån ett bemästrandeperspektiv förklara och förstå detta?  
Att för sig själv göra situationen såpass begriplig och agera utifrån den begripligheten, d v s 
att kalla sin mamma för ”hora” innebär ett svårt val. Barnet tvingas på detta sätt att ta avstånd 
ifrån en trygghet hos mamman som det fortfarande behöver.  
Sommerschild (1999) har betonat vikten av samhörighet, d v s kontakt med minst en nära 
förtrogen, för att kunna bemästra svårigheter. Hon kallar det en dyad. Barn behöver en förtro-
gen vuxen som kan se och bekräfta utveckling, växande och tankar etc. I detta fall, när den 
samhörighet som erbjuds är att delta med en förälder som slår och kränker den andra föräldern 
(också en viktig dyadperson) blir sökandet av en förtrolig kontakt med en vuxen, det som 
framtvingar ett ställningstagande som i förlängningen är föga meningsfullt. Samhörigheten 
som barnet söker hos en pappa som slår innehåller varken trygghet, värme eller närhet, viktiga 
ingredienser för utvecklandet av barnets egenvärde. Tillväxten av ett harmoniskt inre liv ute-
blir också, vilket ur ett bemästrandeperspektiv får ses som en riskfaktor. Det barn som till-
sammans med sin pappa kränker sin mamma tar istället ett steg ut ur samhörigheten och in i 
ensamhet (Sommerschild, 1999). 
 
Om en våldssituation uppstår efter en diskussion om hur barnet uppfostras, kommer barnet, 
om det är gammalt nog att förstå detta, troligen att ta på sig skulden.  
Som aktör kommer kanske barnet att försöka skydda sin mamma alternativt att avleda upp-
märksamheten, vilket ökar risken för att det själv blir slaget. Den ”karta” barnet skapar över 
sin tillvaro är den som blir gällande och sann. I den struktur barnet tillsammans med sin familj 
på gott och ont bygger upp, kommer familjehemligheten att förbli intakt, man får ju inte tala 
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om våldet. Sådan som mamma är, är det normala för hur en kvinna ska vara och det som pap-
pa är och gör är det normala för hur en man ska vara. ”Jag tror att barnet gör som föräldrarna 
gör och inte som föräldrarna säger” säger Agneta i Mellanstad. 
  
I bemästrandeperspektivet är enligt Sommerschild förutom samhörigheten, den andra viktiga 
komponenten kompetens. Kompetens stimuleras av uppgifter som stämmer överens med bar-
nets kapacitet. Men frågan är om barnets förmåga räcker till för att bemästra den våldskultur 
familjen gjort till sin egen? Blir det till priset av, som Dyregrov (1997) har menat, förmågan 
att känna känslor?  
 
Socialsekreterarna i Mellanstad är alltså alla eniga om den skadliga inverkan det har att be-
vittna våld i hemmet. ”Det kan vara skadligt för barnen om man inte hjälper dem”, säger An-
nika. Och Bea och Birgitta i Storstad bekräftar genom sin erfarenhet hur barnens försök att 
bemästra svårigheterna i sin situation skapar olika symptom. Symptom som kan ge effekter 
också på lång sikt. Alltifrån en felaktigt ställd diagnos om att barnet har ADHD  till att det får 
traumatiska minnesbilder som dyker upp längre fram. 
 
Lagerberg och Sundelin (2000) tar som frisk- eller skyddsfaktor upp förekomsten av yttre 
stöd. Det kan vara en granne eller en lärare eller någon, vem som helst som ser barnet och 
bekräftar dess upplevelser, t o m en institution. Dyregrov (1997) är också av åsikten att barnet 
skulle kunna klara en kris bättre om det får dela sina innersta tankar med någon. Om det får 
hjälp att hantera det bevittnade våldet eller möjlighet att tala om och beskriva det som det fått 
vara med om är möjligheten för barnet att bemästra svårigheten större. Detta är något som kan 
komplettera behovet av ovan nämnda dyad och som på sikt kan hjälpa barnet att bemästra det 
svåra (Sommerschild, 1999). Anna i Mellanstad som är skeptisk till benämningen ”maskros-
barn”, tror inte på förmågan att ”klara av allting”, men även hon trycker på hur barnet i rela-
tion till någon annan faktiskt kan finna överlevnadsstrategier för de svåraste upplevelser. ”Jag 
tror att de får något i relation och i språk”, säger hon. Detta ”något” som Anna talar om skulle 
kunna tolkas som ett resultat av att möta en person som förmår härbärgera och hjälpa barnet 
att rekonstruera sin berättelse av det upplevda. Och att därefter, exempelvis i en grupp, få 
möjlighet att sätta ord på sina upplevelser, kan utgöra en skyddande faktor. Något som gör att 
barnet klarar sig igenom sin kris och istället för att skadas, går starkare ur prövningen (Som-
merschild, 1999). 
 
Om barn som bevittnar våld ses som traumatiserade, behöver de få bearbeta sina upplevelser.  
Carolina i Förstad menar att socialsekreterarna som arbetar på socialtjänsten inte har den tid 
som krävs för att ett barn ska kunna göra det med enbart deras hjälp. Det är vanligtvis första 
gången som barnen berättar om våldet, då de kommer till de verksamheter som har intervju-
ats. Genom att delta i gruppverksamhet kan barnen bland annat lära sig att prata öppet om 
svårigheter, hur man kan ge andra stöd samt inte minst få ökad självkännedom. Enligt Som-
merschilds (1999) bemästrandemodell skulle en grupp kunna stärka både barnets upplevelse 
av samhörighet och kompetens om den fungerar bra. Att gå i en grupp med andra som upplevt 
liknande känslor av t ex maktlöshet och skuld, skulle också kunna göra situationen hemma 
mer begriplig och hanterbar (Antonovsky, 1991).  Men om barn som varit vittne till svåra 
upplevelser ska klara sig utan större traumatiska efterreaktioner, är det bra om barnet får hjäl-
pen att bearbeta upplevelsen så snabbt som möjligt. Tanken bakom Trappan -modellen borde 
ur ett traumaperspektiv vara välfungerande eftersom man i mångt och mycket arbetar utifrån 
detta perspektiv. Den rekonstruktion av upplevelsen som barnen får göra syftar till att starta 
en läkande process. Enligt Dyregrov (1997) är det en indikation på att en traumabearbetning 
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är färdig, när upplevelsen hos barnet har blivit till en hel berättelse, något som barnet får möj-
lighet till med denna arbetsmodell.  
 
För att hjälpen ska nå fram till alla barn som behöver den finns det dock hinder. 
Resultatavsnittet behandlar bland annat hur verksamheterna som riktar sig till barn som be-
vittnar våld, rekryterar barnen. Eftersom den första kontakten går via modern, har det redan 
där skett en avsevärd uteslutning av de barn som inte har hjälpsökande mödrar. Dessutom sker 
eventuellt ytterligare en gallring av alla de barn som bevittnar våld, nämligen de barn i hem 
där våldet fortfarande pågår. Frågan som är under diskussion är hur de barn ska få hjälp där 
misshandeln alltjämt pågår. Både Trappan i Förstad och Storstad anser att barnet, för att få 
behållning, bör vara ur våldet för att kunna delta i deras verksamheter. Endast ”Se oss” pro-
jektet kan tänka sig att även försöka hjälpa barn i våldssituationer att hitta kreativa strategier, 
men också här rekryterar man barnen via deras mödrar. I allmänhet söker kvinnorna hjälp 
först när de bestämt sig för att lämna mannen som slår. I det läget blir dessutom det samtycke, 
som t ex Storstad kräver från var och en av föräldrarna, ett hinder. Mannen kan använda detta 
som ytterligare ett maktmedel när hans position är hotad av en separation. 
Sett ur ett kris – och traumaperspektiv blir frågan om föräldrarnas samtycke intressant. Ett 
trauma bearbetas mer effektivt om barnet har stöd från sin närmaste omgivning. Det betyder 
att samtycke från båda föräldrarna är att föredra annars kan bearbetningen bli svår. Men då 
samtycke krävs från båda föräldrarna och den ene motsätter sig, har barnet ingen möjlighet att 
få hjälp alls, vilket är förödande. Både Trappan i Förstad och ”Se Oss ” har därför gjort en 
kompromiss för att åtminstone undanröja detta hinder, d v s bara mammans samtycke krävs.  
 
Men att så samla barnen som bevittnat våld i en grupp, innebär att barnets uppfattning om 
verkligheten nu ska ändras (Antonovsky, 1991). Ett trauma inbegriper också en möjlighet till 
förändring. Familjehemligheten ska brytas och plötsligt ska någon lyssna till barnets egen 
berättelse. Motivationen för detta måste på något sätt väckas och inte minst måste mamman 
ge sin tillåtelse till att det nu går bra att tala om vad barnet fått vara med om. Carolina och 
Carina i Förstad trycker på hur viktigt detta är. Ibland måste mamman vara med och förtydli-
ga gång på gång att det är tillåtet för barnet att berätta.  
Ytterligare en aspekt är att det måste kännas meningsfullt att släppa sina försvar och det måste 
dessutom vara begripligt och möjligt att hantera sitt liv även med den nya kunskapen som t ex 
Trappan - metoden vill förmedla (Antonovsky, 1991). Kanske är mamma mer ledsen nu än 
förut, eller åtminstone på ett annat sätt. Kanske sitter pappa i fängelse och är ledsen även han. 
Kanske mamma säger att det inte går att träffa honom längre. Det finns en rad nya svårigheter 
som nu kommer upp till ytan. Inte minst ska nya normer införlivas om gränser och med-
mänsklighet. Det nya ska enligt bemästrandeperspektivet, upplevas vara hanterbart och me-
ningsfullt.   
 
En riskfaktor värd att beakta är den Anna återkommer till. Hon framhåller hur det kan vara 
stigmatiserande för barnet att bli placerad i en grupp med ett så uttalat syfte: ”Jag köper det 
inte. Det är en idé – en konstruerad tanke”. Men Bea i Storstad berättar utifrån sina erfarenhe-
ter från barngruppsarbete hur ”det blir många nickanden och bekräftelser”. Carolina i Förstad 
betonar också att möjligheterna att kunna uppmärksamma dessa barn utökas för Socialtjänsten 
om det finns en riktad verksamhet: ”Då vågar de börja rota och gräva. De vet vad de kan vän-
ta sig och att hjälp finns åt barnen”. 
 
Alla intervjupersoner är eniga om att ett barnperspektiv är viktigt och att barnens behov borde 
lyftas fram mer inom socialtjänsten. Socialtjänstens breda verksamhetsområde och ”öppen-
het” som Anna kallar det, talar för att det även borde finnas kompetens att ta hand om barn 
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som bevittnat våld, och att detta sker på ett tidigare stadium än vad som nu är fallet. Samver-
kan med skolan eller BVC och överhuvudtaget att hjälpa barnet i den struktur det redan befin-
ner sig i, är enligt det salutogena perspektivet något som bibehåller det positiva som finns i 
barnets värld och som kan förstärkas. Erfarenheterna från Storstad visar att det tack vare sam-
arbetet mellan de olika samhälleliga instanserna som grunden lagts för att så många barn fått 
hjälp i sin bearbetning av upplevelserna hemifrån. Samhörigheten som Sommerschild fram-
håller för att kunna bemästra svårigheter, kan också förstärkas i ett hållbart nätverk, detta in-
begriper även i förlängningen relationerna till socialtjänsten, dagis, skola och polisen d v s 
andra vuxna som också kan se barnen. 

Avslutning 
I denna avslutande del sammanfattar och diskuterar vi vår studie utifrån våra frågeställningar 
samt kopplar vår empiri till tidigare forskning. Därefter reflekterar vi över metod och teoriva-
let för studien. Sedan ger vi förslag till fortsatt forskning och avslutar med slutord. 

Sammanfattning av studien med diskussion 
Hur ser behoven av stöd generellt ut för de barn som bevittnar våld i hemmet? 
Samtliga intervjupersoner berättar att barn som bevittnar våld i hemmet är i behov av stöd. Att 
bevittna våld i sitt hem uppfattas av intervjupersonerna som en skadlig upplevelse för barnen 
som de behöver få hjälp med. Föräldrarnas omsorgsförmåga brister enligt majoriteten av in-
tervjupersonerna. Forskning visar att barn som bevittnar våld är en bortglömd grupp, särskilt 
ungdomar som vanligtvis inte följer med sina mammor till kvinnojourer. De ungdomar som 
Weinehall (1997) intervjuade berättade om känslor av maktlöshet, ensamhet och brist på tillit. 
Erfarenheter från mottagningen Bågen på barn – och ungdomspsykiatrin i Stockholm läns 
landsting, visar att barn far väldigt illa av att växa upp med våld i familjen. Många utvecklar 
symptom som kräver psykiatrisk behandling (Socialstyrelsen, 2002). Eriksson (2003) menar 
att familjer med våld kännetecknas av otrygg anknytning mellan barn och föräldrar, bristande 
kontinuitet och kommunikation. Barnen blir delaktiga i den normaliseringsprocess som äger 
rum och bärare av en familjehemlighet. Detta gör att de inte vågar ta hem sina vänner och 
känner behov av att skydda sin mor. Andra behov som finns hos barn som lever med våld i 
familjen är att lära sig om våldets konsekvenser. Seidel (1995) menar att det finns risk att barn 
i våldsamma familjer steg för steg lär sig att lösa konflikter och nå önskvärda mål genom att 
själva ta till våld. Liksom Weinehalls (1997) forskning tyder på har Birgitta och Bea i Stor-
stad den erfarenheten att det värsta för barnen är den psykiska misshandeln. Det ständiga hotet 
om att mamman ska dö är det svåraste för barnen. Att se sin mamma bli misshandlad är en 
traumatisk upplevelse som kräver bearbetning.  
 
Hur kan socialtjänsten möta dessa behov? 
Samtliga intervjupersoner önskar sig större möjligheter att hjälpa dessa barn, men åsikterna 
går isär huruvida barnen ska hjälpas i sitt sammanhang med familjearbete eller mer individu-
ellt i gruppverksamhet som inleds med enskilda samtal.  
Tidigare forskning visar på svårigheter för socialtjänsten att möta dessa barns behov framför-
allt vad det gäller familjerätten inom socialtjänsten. Erikssons studie (2003) visar att barns 
behov av trygghet och skydd hamnar i kläm då familjerätten efter nu gällande lagstiftning, 
prioriterar att föräldraskap ska utövas gemensamt av både pappan och mamman. Detta gäller 
även bestämmanderätten över barnen.  
Socialtjänsten kan hjälpa barn som bevittnar våld genom att erbjuda dem krisbearbetning en-
skilt, men de socialsekreterare som vi intervjuat har lite eller ingen erfarenhet av barn som 
bevittnar våld. Carolina i Trappan i Förstad menar att en handläggare på Individ –och familje-
omsorgen inte har tid med krisbearbetning för barn eftersom andra mer akuta ärenden måste 
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prioriteras. Detta samt antalet barn som uppskattas bevittna våld i sina hem, talar om behovet 
av särskilda mottagningar för barn som bevittnar våld. I vår studie har vi beskrivit tre verk-
samheter med särskild krisbearbetning för barn som bevittnar våld som bedrivs i kommunal 
regi. Dessa finns i städerna vi kallar för Mellanstad, Förstad samt Storstad. De anställda vid 
verksamheterna är av den bestämda uppfattningen att barn som bevittnar våld behöver enskild 
krisbearbetning först, för att sedan kunna delta i gruppverksamhet. De har som utgångspunkt 
för sina verksamheter Rädda Barnens modell Trappan. Det finns även andra sätt att hjälpa 
barn som bevittnar våld. Både Frideborg i Norrköping och Utväg i Skaraborg är exempel på 
verksamheter som inte uttalat bygger på Trappan – modellen, även om likheter i metodiken 
finns (Gustavsson, 2002, Hydén 2001). 
 
Finns det fördelar med att arbeta med barngrupper sett utifrån barnens behov? 
Barn som bevittnar våld blir genom att träffa professionella och andra barn i gruppen synlig-
gjorda och bekräftade, vilket i sig är ett steg i rätt riktning. Familjehemligheten är inte längre 
intakt, vilket kan vara en stor befrielse för barnen.  
En sidoeffekt som uppstår när det finns barngrupper i kommunerna är att socialsekreterarna, 
som möter familjer med våld på socialtjänsten, vet vad de ska göra med barnen och vågar 
ställa frågor som de kanske tidigare undvikit, för att det inte funnits adekvat hjälp att ge bar-
nen. På det viset bidrar bara existensen av barngrupperna till att fler barn får hjälp. 
Syftet med att samla barn i grupper är att barn ska få höra att andra barn har haft eller har lik-
nande erfarenheter av att bevittna våld. Genom det lär sig barnen att de inte är själva om pro-
blemet och kan uttrycka sina känslor om det som skett i hemmet. Ett annat syfte som Dyre-
grov (1997) tar upp är att barn kan dela med sig av metoder att hantera våldet. Enligt Rädda 
Barnens Trappan – modellen är det läkande för barnet att få berätta om våldet och genom att 
delta i Trappans program lär sig barnen om våldets konsekvenser och får hopp om förändring. 
Enligt personalen i Storstad har de märkt att barnen har liknande erfarenheter och de bekräftar 
varandra mycket under grupptimmarna. Barn som bevittnar våld skuldbelägger ofta sig själva 
och hamnar ofta mitt i konflikten i sina försök att stoppa våldet. Ur den aspekten är deltagan-
det i grupperna av stor vikt, då barnen får lära sig att det inte är deras fel och att de inte har 
ansvar för situationen. Andra fördelar är att genom gruppverksamhet kan flera barn få hjälp 
samtidigt och att det är mindre resurskrävande än de enskilda samtalen. Eftersom det finns 
dokumenterad erfarenhet av barngruppsarbete (Lindstein 2001, Ekbom,1999) kan även andra 
kommuner ta lärdom av dessa om de vill starta liknande verksamheter. 
 
 
Finns det några hinder för en modell med barngrupper som arbetsform? 
De hinder vi upptäckte under studiens gång, som skulle gälla för samtliga av de tre verksam-
heter med barngrupper som vi studerat, är själva rekryteringen. I både projektet ”Se oss” och i 
Trappan i Förstad sker rekryteringen av barnen via samordnaren för kvinnofrid. En verksam-
het bör aldrig vara beroende av en enda person, anser vi, eftersom det gör verksamheterna 
sårbara. Detta kan vara en anledning till ”Se oss” i Mellanstad och Trappan i Förstad har svårt 
att få ihop tillräckligt många barn för att kunna starta grupper. Att antalet barn som kommer 
till Trappan i Storstad är högt, är tack vare att de ända sedan starten har haft en bra referens-
grupp, bestående av andra myndigheter, som hjälpt till att rekrytera barnen. Vidare finns det 
hinder med gruppverksamhet gällande de yngsta barnen, de under fem år. De anses vara för 
små för att kunna sitta still och lyssna, vilket omöjliggör deltagande för dem i grupper. För 
dessa barn måste det till en annan lösning. Ett ytterligare hinder är att det krävs samtycke från 
föräldrarna/förälder för att delta i gruppverksamhet, vilket återigen förutsätter att någon/båda 
föräldrarna anser att barnet är i behov av hjälp.  
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Tre av fyra socialsekreterare i Mellanstad är positiva till att barnen ska få möjlighet att bear-
beta sina upplevelser tillsammans med andra barn i särskilda gruppverksamheter. En av soci-
alsekreterarna, Anna, ser ingen vinst i att barn deltar i grupper och är mer orolig för den even-
tuella stämpling barnet kan få av att delta i sådan verksamhet, och vad det ger för självbild för 
barnet att bli bekräftat som ett barn som bevittnat våld. Det finns anledning att reflektera över 
vilken förtjänst det finns på lång sikt att identifiera sig som ett barn som bevittnat våld, kanske 
för resten av livet. Barnet är ju mer än ett barn som bevittnat våld, speciellt om våldet har 
upphört för längesedan. Hedy Cleaver tar upp i sin rapport från år 1998 att det är viktigt att 
undvika alla former av stigmatisering vad det gäller barn till missbrukare, psykiskt sjuka och 
barn från familjer med våld ( i Lindstein, 2001).  
 
Hur kan föreställningarna om arbetssättet med krisbearbetning för barn som bevittnar våld 
anpassas till den praktiska verkligheten? 
Enligt uppgifter från Claes Sundelin barnläkare och forskare i Uppsala, tyder mycket på att 
Barn- och ungdomspsykiatrin håller på att minska resurserna för relationsproblematik och 
familjekonflikter. Detta pekar på att socialtjänsten kommer att få ett ökat tryck i framtiden vad 
det gäller ärenden med familjevåld. 
Det nya betänkandet ”Slag i luften” (SOU 2004:121) menar också att en väsentlig faktor i att 
myndigheterna står handfallna och brister i sitt ansvar gentemot misshandlade kvinnor och 
deras barn, är deras grundläggande syn på kvinnomisshandel. Deras handlingsutrymme skulle 
öka, tror vi, om de såg på kvinnomisshandel som en fråga om kön och makt, d v s som ett 
strukturellt problem beroende på mäns överordning gentemot kvinnor istället för relationspro-
blematik. Hydén (2001) visar hur familjerättens vision, att enligt lagstiftningen underbygga 
barnets rätt till båda föräldrarna, istället i praktiken gör familjen utelämnad till att själva finna 
lösningar. Lösningar som ofta cementerar traditionella könsroller där kanske till och med 
våldsmetoderna stimuleras. Socialsekreterarna på familjerätten vill uppmuntra till delat an-
svarstagande, vilket för familjen blir praktiskt ogenomförbart. Själva visionen i sig kan då ses 
som ett hinder för vad den vill åstadkomma och i förlängningen förvärras istället familjesitua-
tionen för barnet. Lagstiftningens goda syften räcker alltså inte ända fram och familjer och 
barn överges i sin utsatthet.  
Att sätta barnets bästa i främsta rummet (Barnkonventionen) och att göra det utifrån ett barn-
perspektiv innebär i praktiken att varje enskilt barn ska bemötas individuellt. Inget barn ska då 
behöva falla mellan stolarna. Vi har studerat ett sätt där barn kan bli hjälpta, men det finns 
också andra sätt att uppmärksamma barn som bevittnat våld. De nya så kallade ”barnahusen” 
som ska korta utredningstiden av våldsärenden (Göteborgsposten, 2004), utvecklad kunskap 
om kvinnomisshandelns konsekvenser på alla nivåer i samhället samt att skapa forum för 
samverkan och erfarenhetsutbyte är alla exempel på åtgärder som kan göra att familjehemlig-
heterna avslöjas och fler barn blir hjälpta. De goda erfarenheterna från Storstad utgör ett ex-
empel där förmågan till samverkan spelat en viktig roll. Utökad kunskap, engagemang och 
mer resurser i kombination skulle hjälpa kommunerna att efterleva barnkonventionens mål-
sättning. 

Reflektion över metod - och teorival 
Genom vår kvalitativa metod fick vi som forskare möjlighet att ta del av spännande berättel-
ser från intervjupersonerna. Dessa berättelser omvandlades sedan till text som redovisades 
under resultatavsnittet och som belystes med utvalda citat. Genom att ha halvstrukturerade 
intervjuguider kunde vi följa intervjupersonernas utsagor naturligt med följdfrågor och det 
gjorde att intervjuerna skilde sig åt. Varje intervjusituation gav en ny berättelse. En bieffekt 
för oss är att den kvalitativa metoden inneburit en inblick i vårt framtida yrkesliv som socio-
nomer. Det har varit en upplevelse att få höra hur olika arbetsliv kan utvecklas inom det socia-
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la arbetsfältet. Hade vi istället valt en kvantitativ metod hade vi kunnat täcka upp ett större 
geografiskt område och tagit del av flera respondenters svar. Men samtidigt hade vi då gått 
miste om allt det unika vi fick, sådant som möten mellan människor kan ge, inte minst de vik-
tiga reflektionerna kring ett svårt ämne. 
Våra teorier är valda för att passa ämnet. Både kris- och trauma teori och bemästrandeteori 
anser vi vara relevanta för ämnet att arbeta med barn som bevittnar våld. Då resultatet av vår 
undersökning bland annat påvisar att barnen som befinner sig i en pågående våldssituation 
egentligen inte får någon hjälp ter sig våra teorier dock otillräckliga. Det kris- och traumateo-
rin förhåller sig till är händelser som är avslutade och som därefter bör behandlas. Så är även 
fallet med bemästrandeperspektivet: Här behandlas tankar om förhållanden som har en tydlig 
avgränsning före och efter. Att mäta skydds- och riskfaktorer t ex tar sitt avstamp vid en viss 
tidpunkt, exempelvis att ett barn är garanterat skyddat från det tidigare våldet. Men de barn 
som socialtjänsten gallrar bort och inte har en fungerande handlingsplan för, vad som sker 
med dem, det behandlar varken vår analys eller våra teorier nämnvärt. Något som utesluts 
med våra perspektiv är möjligheten att problematisera mer kring det strukturella i samhället, 
mer än vad som görs i uppsatsen. Det vore intressant att se om, och eventuellt hur, det struktu-
rella i samhällsstrukturen påverkar eller utgör hinder för att barn som bevittnar våld får den 
hjälp och stöd de behöver.     
Vidare visade sig den dialektiska ansatsen vara svår att tillämpa. Underlaget för studien i sig 
själv, är ett ämne där alla likartat anser att barnen har rätt till, och behöver hjälp. Detta gjorde 
det svårt att framhäva eventuella skillnader. För att kunna göra detta mer tydligt hade det 
krävts ytterligare fördjupning i våra teman och att vi eventuellt också startat med att göra en 
pilotintervju för att fokusera mer på generella olikheter. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Att genomföra denna studie har väckt nyfikenhet om att göra ytterligare fördjupning. På den 
strukturella nivån har vi ställt oss frågan hur samverkan med skola och förskola kan utvecklas 
så att barnen kan få hjälp i ett tidigare skede. 
Det skulle också vara intressant att studera hur kön och ålder spelar roll i gruppsammansätt-
ningarna. En av de anställda i ”Se oss” - projektet är man, medan övriga vi intervjuat, som 
arbetar med grupper för barn som bevittnat våld, är kvinnor. Vilka konsekvenser skapar det 
för barn som sett en annan man använda våld?  
Frågor kring hur relationerna far- barn eller mor- barn går att påverka till det bättre, är också 
aktuella för oss. Vår fokus har mera varit hur det enskilda barnet individuellt ska bli synlig-
gjort och hjälpt. Det skulle också vara spännande att studera gruppledarnas praktik närmare. 
Att se hur och om de håller sig innanför ramarna för sin målsättning och studera om barnen 
verkligen blir hjälpta. I förlängningen har också en önskan väckts om att gå direkt till barnen 
och fråga vad deras åsikter är, hur deras behov ser ut och vilket stöd de efterfrågar.  

Slutord 
”Barn ska skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, van-
vård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella över-
grepp” och ”barnets bästa ska sättas i främsta rummet”. Det är vackra ord som står att läsa i 
FN:s barnkonvention. Det är ord som mer beskriver en vision för framtiden än vad den be-
skriver den faktiska verkligheten för barn i Sverige idag. Med vår uppsats hoppas vi ändå att 
vi kunnat ge en bild av en positiv utveckling för utsatta barn. Att barnen mer och mer av sam-
hället, betraktas som de individer och aktörer de är, möjliggör sådana verksamheter som vi 
beskrivit i vår uppsats. Det finns många barn som av det våld de får bevittna, kommer att 
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drabbas hårt och eventuellt också traumatiseras. Detta till följd av det våld som sker i hemmet 
mellan de vuxna som ska vara barnens trygghet, förebilder och ledsagare i livet.  
I samma takt som kvinnomisshandel alltmer uppmärksammas i vårt land Sverige, synliggörs 
även barnen som bevittnar våldet med möjlighet att slippa följa i sina mödrars fotspår. Vi 
önskar naturligtvis det kanske omöjliga, att det inte funnes något våld för barn att bevittna, 
men inom en snar framtid kanske dessa barn åtminstone kan upphöra att vara glömda. De 
kanske kan bli synliggjorda som de enskilda individer de är, människor i behov av hjälp. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till socialsekreterare inom Individ och familjeomsorg i Mellanstad  
 
Inledande frågor: 
Berätta lite om dig själv, hur länge har du arbetat här på IFO, hur gammal är du, vilken tidiga-
re erfarenhet har du när det gäller socialt arbete..? 
 
 
Allmänna frågor/öppna frågor 
 
Hur mycket erfarenhet av att arbeta med ärenden där det förekommer våld har ni, tycker du? 
 
Innan STOPP fanns har du någon uppfattning om hur man skötte dessa ärenden då? 
Hur lång tid tog det ungefär från det att socialtjänsten fick kännedom om våldet, till att kvin-
nan och barnen fick hjälp? 
 
Hur får ni vetskap om kvinnomisshandel? 
 
Hur definierar du begreppet kvinnomisshandel? Vart går gränsen för dig, om mannen hotar 
kvinnan, kontrollerar henne, knuffar henne, kastar saker på henne eller slår henne?  
 
Har ni några rutiner på arbetsplatsen för att upptäcka våld i familjer? 
 
 
Tema: Barn 
 
Har du någon bild av vad barnen själva är utsatta för, om de är utsatta för något? 
 
Tror du pappan kan skilja på sitt beteende gentemot mamman och gentemot barnet? Tror du 
att det finns ett samband mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel? 
 
När du möter barn som växer upp i våldsamma familjer, vilka symtom tror du att det barnet 
kan uppvisa? 
 
Om  endast ett av barnen i familjen  verkar må dåligt, hur tänker ni kring de symptomfria sys-
konen? 
 
Vad är bäst för barnen både på kort och lång sikt, när det förekommit våld? 
 
Hur bemöter du barn som bevittnar våld i hemmet i fråga om insatser och åtgärder? 
 
Ser du barnen som brottsoffer? 
 
Vad betyder begreppet barnperspektiv för dig? 
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 Tema: Föräldrar 
 
Vem är den misshandlade kvinnan, hur vill du beskriva henne? 
 
Anser du att en mamma som blir misshandlad kan uppmärksamma och tillgodose barnens 
behov? 
 
Vad anser du om männen som misshandlar och deras funktion som pappa? Har de förmågan 
att kunna sätta sig in i barnets situation? 
 
 
Tema: Att arbeta med barnen 
 
Vilka resurser skulle behövas i Mellanstad för att kunna ta hand om de utsatta barnen? 
 
 
Kan du se några vinster med att socialtjänsten hanterar dessa behov istället för BUP? 
 
Tycker du att det behövs en särskild mottagning för barn som bevittnar våld i hemmet, i soci-
altjänstens regi? 
 
Känner du till projektet ”Se oss”? 
 
Om du fick välja ditt eget sätt att arbeta med barnen, hur skulle hjälpen då se ut? 
 
Har du något att tillägga, är det någonting som vi har missat? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till pågående verksamheter för barn som bevittnat våld 

 
 

1. Hur ser visionen och planerna för arbetet med barngrupperna ut i Mellanstads Kom-
mun? 

 
2. Vad säger ni som arbetat med barngrupper att barnen i fråga har för behov? 

 
3.  Vilka fördelar med arbetsformen (barngrupper)finns det när det gäller att tillgodose 

barnens behov? 
 

4. Vilka hinder för att arbeta med barngrupper finns det? 
 

5. Hur motiverar man barnen att börja i grupp? 
 

6. Vilken teoretisk utgångspunkt, eller vilka teorier arbetar ni utifrån? 
 

7. På vilket sätt skiljer sig sättet att arbeta inom denna problematik gentemot t.ex. miss-
bruksproblematiken? 

 
8. Hur kommer ni i kontakt med barnen som ni jobbar med? 

 
9. Finns det några rutiner kring hur ni arbetar med barnen? 

 
10. Kan man se generella mönster vad det gäller barnens upplevelser? Finns det liknande 

symtom, försvarsmekanismer etc. ? 
 

11. Har ni någon bild av vad barnen blivit utsatta för? Finns det någon typisk misshan-
delssituation för dessa barn? 

 
12.  Hur arbetar ni med föräldrarna? 

 
13. Vad hoppas ni att ert arbete ska ge barnen? 
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