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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och jämföra två olika polisenheters per-
spektiv på barn som bevittnat våld inom familjen. Syftet var även att ta del av de-
ras kunskap och försöka förstå deras syn på dessa barn. För att uppnå syftet 
genomfördes fokuserade gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, en kvalitativ 
metod där gruppdeltagarna diskuterade teman och frågor kring deras erfarenheter 
och tankar om barn som har bevittnat våld i sin familj. Vi intervjuade poliser från 
familjevåldsenheten respektive närpolisen. Resultatet visade att polismännen från 
båda enheterna var medvetna om att barn far illa av att erfara våld inom familjen 
men att de i liten utsträckning uppmärksammar dessa barn. Vidare framkom att 
det inom polisen inte finns några tydliga direktiv för hur de ska bemöta och hante-
ra barnen. Det är upp till den enskilde polismannen att avgöra om barnens situa-
tion ska uppmärksammas. Resultatet kopplades till tidigare forskning för att sedan 
belysas med teoretiska begrepp från grupp- och rollteorier, sociala problem som 
konstruktioner samt gräsrotsbyråkrater och klienter.   
 
 
Nyckelord: Barn som bevittnat våld, kvinnomisshandel, familjevåld, poliser 
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Inledning  
I Sverige finns det många barn som bevittnar våld i sin familj och då mäns våld 
mot kvinnor i huvudsak beskrivs ur ett kvinnoperspektiv, glöms dessa barn ofta 
bort. Under de senaste tio åren har dock samhället börjat uppmärksamma det 
skadliga våld som barn indirekt utsätts för, när de lever i en familj där modern blir 
misshandlad. De senaste årens forskning visar att barn riskerar att fara illa och de-
ras psykiska utveckling skadas när de utsätts för fysisk eller psykiskt våld, till ex-
empel när de tvingas se eller höra våld i sin närhet, eller leva i en miljö där våld 
eller hot om våld förekommer ofta. Ur barns perspektiv är upplevelsen av våldet 
förknippat med rädsla och oro. Barn som bevittnat våld mot modern kan reagera 
på likartat sätt som barn som själva utsatts för brott, och kan vara i liknande behov 
av stöd.  
 
Det finns i dag inga säkra uppgifter om hur många barn i Sverige som lever i fa-
miljer där det förekommer våld då det inte finns någon forskning eller kartlägg-
ning inom detta område. Kommittén mot barnmisshandel uppskattar dock att det 
rör sig om mellan 100 000 och 200 000 barn.  
 
I den offentliga debatten har det diskuterats av bland annat barnrättsorganisationer 
och myndigheter att barn som bevittnat våld borde få status som brottsoffer, för att 
de ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Vidare framgår det att dessa ut-
satta barn inte får detta stöd och att samarbetet mellan myndigheter som till ex-
empel polis och socialtjänst, inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Om situatio-
nen ska förändras och barnens situation uppmärksammas och deras rättigheter 
tillgodoses får inte lagstiftning, okunskap och stelbenta institutioner vara ett hin-
der. Dessa barns rättigheter och behov måste uppmärksammas och tillgodoses. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra två olika polisenheters perspek-
tiv på barn som bevittnat våld inom familjen. Syftet är även att ta del av deras 
kunskap och försöka förstå deras syn på dessa barn. 

Frågeställningar 
För att uppnå vårt syfte har följande frågeställningar utarbetats: 

• Vad säger poliserna om deras erfarenheter av barn som upplevt våld i sin 
familj? 

• Vilka likheter och skillnader finns det att se på barn som upplevt våld i sin 
familj på de olika polisenheterna? 

Avgränsningar 
Barn som bevittnar våld i sin familj har gemensamma erfarenheter med barn i fa-
miljer där en eller båda föräldrarna är alkoholiserade, psykiskt sjuka eller utsätter 
barnet för sexuella övergrepp. Gemensamt för dessa barn är att de är beroende av 
svikande föräldrar som inte tillgodoser deras omsorgsbehov. Vi har dock valt att 
avgränsa vår studie till att enbart behandla barn som bevittnat våld i sin familj för 
att de i stort sätt är en bortglömd grupp i vårt samhälle.  
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Vi har även valt att avgränsa oss till polisers erfarenheter av barn som bevittnat 
våld, då det oftast är de som först kommer i kontakt med familjer där det före-
kommer våld och att de därför har ett stort ansvar att synliggöra barnen.  

Definitioner och förklaringar 
När barn bevittnar våld inom familjen är det generellt fadern, eller mannen i fa-
miljen, som utsätter barnets moder för våld. Även om det självklart finns undan-
tag, utgår vår uppsats från den mest frekventa och vanliga situationen. Vi kommer 
att benämna mannen fadern, men det innefattar även den man barnens mor lever 
eller har levt tillsammans med.  
 
Med polismän avser vi i denna uppsats både män och kvinnor som till yrket är po-
liser.  
 
Tidigare forskning 
Då vi inte har hittat någon tidigare forskning om polisers erfarenheter av barn som 
upplevt våld i familjen kommer vi i detta avsnitt att presentera två studier om hur 
poliser uppfattar kvinnomisshandel som polisärende. 

Poliser om kvinnomisshandel 
Magnus Lundberg (2001) har i sin avhandling intervjuat tio polismän i yttre tjänst, 
det vill säga de som arbetar ”ute” i radiobil och gjort deltagande observationer av 
polisers arbete i yttre tjänst (s.135). I studien framkommer det att polismän be-
skriver kvinnomisshandel som ett problem. Det är inte ett problem för polismän-
nen på ett personligt plan, utan i deras arbete. Polismännen berättar inte om den 
misshandlade kvinnans lidande eller barnen som ibland blir vittne till misshan-
deln, utan de fokuserar istället på det egna arbetet (a.a s.11-12).   
 
Enligt den sociala konstruktionen av kvinnomisshandel och av den misshandlade 
kvinnan som förmedlas av bland annat kvinnorörelsen och kvinnojoursaktiva, fö-
rekommer kvinnomisshandel i alla sociala skikt i samhället och alla, oavsett in-
komst, etnisk tillhörighet eller utbildning, kan drabbas (a.a s. 35). Den konstruk-
tionen utgår också ifrån att även om kvinnan inte aktivt medverkar till att mannen 
grips av polisen eller på andra sätt hjälper rättsväsendet, är det detta hon vill ”in-
nerst inne”. Då konstruktionen av den misshandlade kvinnan inte stämmer över-
ens med polisens praktiska erfarenhet försvårar det polisens arbete. I den sociala 
konstruktionen av den misshandlade kvinnan framställs hon som ett brottsoffer 
som inte bara är lätt att identifiera utan också lätt att acceptera. Den misshandlade 
kvinnan som polismännen möter har en tendens att vilja ta tillbaka sin anmälan 
eller ändra sina uppgifter, vilket gör att hon uppfattas som en problematisk klient. 
Kvinnans ovilja eller oförmåga att medverka i utredningen gör ärendet svårt att 
leda till åtal och kvinnan får då svårt att kvalificera sig som brottsoffer. Polismän-
nen beskriver då kvinnan som ”fyllekärring” eller ”klassiker”. En klassiker är en 
kvinna som återkommande ringer till polisen men som inte vill medverka till att 
gärningsmannen grips (a.a s. 56). 
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Ett annat problem som polismännen beskriver som hinder i arbete är lagstiftning-
en. Poliserna beskriver att lagstiftningen inte är anpassad efter verkligheten då den 
inte är förankrad i vad poliserna beskriver som den polisiära verkligheten, utan är 
skapad av människor som inte är polismän. Polismännen beskriver att de ibland 
”vrider till lagen” så att den passar konkreta situationer, till exempel vid familje-
våld, då polisen inte kan konstatera brott och således inte kan gripa mannen. Är 
mannen berusad beskriver poliserna att de försöker att få ut mannen utanför bo-
staden för att omhänderta honom enligt Lagen om vård av berusade (LOB) för att 
förhindra vidare våld. Att försöka avlägsna en berusad person från hans bostad där 
han är folkbokförd är ett juridiskt problem för polismännen, då det enligt lagen är 
tillåtet att vara hur berusad man vill i sin bostad (Lundberg, 2001 s. 73-90). 
 
Polismännen berättar att även organisationen skapar problem i polisarbetet då den 
polisiära organisationen inte erbjuder polismannen det stöd han behöver för att 
utföra sitt arbete. Polismännen upplever att det inte finns tillräckligt med resurser. 
Visserligen finns det direktiv för vilka grupper som polisen ska prioritera, och 
kvinnor utsatta för mäns våld är en sådan grupp, men de saknar direktiv om vad 
som ska väljas bort. Dessa ovannämnda problem används ofta för att förklara var-
för polismännen inte skriver en polisanmälan när de har anledning att tro att en 
kvinna blivit misshandlad (a.a s. 91-97). 
 
Katarina Eriksson (1995) har gjort en studie om hur poliser och åklagare resonerar 
kring dels kvinnomisshandel som fenomen och dels kvinnomisshandel som ären-
de (s. 85). Eriksson har intervjuat 20 personer, varav sju åklagare, åtta ordnings-
poliser samt fem utredningspoliser vid en våldsrotel. Utöver intervjuerna har det 
gjorts deltagande observationer av ordningspolisers arbete och granskningar av 
förundersökningsprotokoll (a.a s. 87). Studien visar, liksom Lundbergs avhand-
ling, att det finns skillnader mellan den socialt konstruerade bilden av kvinno-
misshandel och den verklighet poliser möter. I den socialt konstruerade bilden av 
kvinnomisshandel är våldet extremt och frekvent, kvinnan är offer och mannen 
förövare och kvinnan vill att mannen ska gripas (Eriksson, 1995 s. 92). Den verk-
lighet som poliserna ställs inför är mer varierande. Enligt polismännen äger det 
typiska kvinnomisshandelsärendet rum i en familj tillhörande samhällets lägre 
skikt. De anser att det är vanligt att familjen har andra sociala problem och att al-
koholkonsumtion vanligtvis förekommer. Vid misshandelstillfället är antingen 
mannen berusad eller också båda parter. Polismännen betonar att kvinnomisshan-
del även förekommer i samhällets övre skikt, men att fenomenet är mindre fre-
kvent där. Polismännen beskriver kvinnomisshandel som både ett socialt och 
strukturellt problem där till exempel alkoholmissbruk, ekonomiska svårigheter 
och arbetslöshet anses som utlösande faktorer (a.a s.96-97).  
 
Av studien framkommer det att polismännen är av den uppfattningen att det är 
vanligt att den misshandlade kvinnan underlåter att anmäla mannen eller inte står 
fast vid en anmälan. Kvinnan anses då av poliserna som en motsträvig klient, vil-
ket ställer till problem i deras yrkesutövning, det blir ett problematiskt ärende som 
inte ger något resultat. Har kvinnan en gång aktiverat den rättsliga apparaten vill 
poliserna att det, med juridiska mått mätt, leder till anmälan, åtal och dom. Enligt 
Eriksson (1995) ligger bristfälliga resultat, att det inte kommer ut något av ären-
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det, till grund för att flera polismän upplever kvinnomisshandelsärenden som 
tröttsamma och tråkiga. Kvinnans motsträvighet gör många gånger att polismän-
nen tvingas nöja sig med medling, en åtgärd som inte stämmer överens med vad 
polismännen betecknar som ”riktigt” polisarbete. Ärenden som har en klart defi-
nierad förövare och ett klart definierat offer, innebär att en anmälan kan upprättas 
och att mannen kan gripas. Sådana ärenden kännetecknar ”riktigt” polisarbete (a.a 
s.153-154). 
 
Av polismännens resonemang kring både kvinnomisshandel som ärende och den 
misshandlade kvinnan som klient, framgår att ärenden som stämmer överens med 
den sociala konstruktionen av kvinnomisshandel, med stor sannolikhet resulterar i 
ett gripande och ett åtal. Den socialt konstruerade bilden av kvinnomisshandel ut-
gör för rättsväsendet ett lämpligt ärende och visar även upp kvinnan som ett offer 
vi kan känna sympati för. Mindre renodlade fall framstår dock som mer problema-
tiska och medför inte lika självklara åtgärder (a.a s.157).  
 
Teoretiska utgångspunkter 
Vi har som teoretiska utgångspunkter valt att analysera resultatet utifrån sociala 
problem som konstruktioner och från socialpsykologiska begrepp hämtade från 
grupp - och rollteorier som normer och roller. Vidare analyseras resultatet utifrån 
gräsrotsbyråkrater och klienter. 

Sociala problem som verklighetskonstruktioner 
Vad som uppfattas som ett problem beror till exempel på historiska förhållanden, i 
vilken kultur bedömningen görs, hur fenomenet uppmärksammas i den offentliga 
debatten samt vilket perspektiv vi utgår ifrån (Meeuwisse & Swärd, 2002 s. 52). 
Det konstruktivistiska perspektivet ser problem som kollektiva definitionsproces-
ser genom vilket något konstrueras som existerande, skadligt och möjligt att åt-
gärda (Sahlin, 2002 s.111). Enligt konstruktivismen kan ingenting vara ett pro-
blem om ingen upplever och beskriver det som ett sådant. Ett socialt problem på-
kallar på så sätt offentliga insatser. För att till exempel våld ska uppfattas som ett 
samhällsproblem och inte bara som ett individuellt problem, måste det finnas en 
uppfattning om att det inte bara är individens ensak utan att samhället bör ingripa 
genom exempelvis lagstiftning, straff eller förebyggande insatser. Samma sak 
gäller på individnivå, att problem inte definieras som sociala om det inte finns ett 
samhälleligt intresse av och ansvar för att motverka dem (a.a s.114).  
 
Enligt konstruktivismen är inte ett givet problem i sig socialt, däremot kan det ty-
pifieras som sådant genom att beskrivas på ett visst sätt och förses med specifika 
orsaker och lösningar. Till exempel våld mot kvinnor i nära relationer kan kon-
strueras som olika slags problem, som brott, könsförtryck eller en relationsstör-
ning. Om ett visst beteende genom lagstiftning definieras som ett brott, det vill 
säga kriminaliseras, tillskrivs rättsväsendet ansvaret för att åtgärda det (Sahlin, 
2002 s. 123-124). 
Problem konstrueras bland annat mellan bekanta, i professionellas diskussioner på 
arbetsplatsen eller i samtal mellan myndighetspersoner och deras klienter i institu-
tionella miljöer. Individers berättelser om svårigheter omdefinieras till avgränsan-
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de problem med bestämda lösningar, som är tillgängliga inom den aktuella institu-
tionen. Inte endast samtal och utredningsformulär, utan också blanketter, arbets-
gruppsdiskussioner och beslutsmotiveringar är faktorer i den process där en indi-
vid omvandlas till ett ärende och hennes svårigheter konstrueras som ett socialt 
problem (Sahlin, 2002 s. 125). På så sätt kan till exempel polisen översätta indivi-
dens upplevelser till en brottsanmälan, där händelser kategoriseras enligt lagrum 
och närvarande aktörer klassificeras som gärningsmän, offer eller vittne, medan 
rättsväsendets dom över den skyldige framställs som problemets lösning och av-
slutning (a.a s. 126).   

Grupper 
Det finns en mängd olika grupper i vår omgivning och en grupp kan definieras 
som ett antal individer som befinner sig i interaktion med varandra och som ut-
vecklar syften, organisation och normer som deltagarna agerar utifrån (Granér, 
1991 s.17). En arbetsgrupp är ett exempel på en grupp som är formell.  Formella 
grupper har ett bestämt och oftast uttalat syfte, med regler, rutiner och styrs van-
ligtvis av ett formellt ledarskap. Medlemmarna i dessa grupper är ålagda att utföra 
vissa bestämda uppgifter utifrån dess yrkesbefattningar. I formella grupper är in-
dividualiteten underordnad, vilket innebär att gruppen fungerar även om enskilda 
medlemmar byts ut (Svedberg, 2000 s.18). 

Normer 
Såväl de lagar och förordningar som stat och kommun utfärdar som organisatio-
nens regler, utgör överordnade organs styrinstrument för att organisationens syf-
ten ska tillgodoses. Dessa system av lagar, förordningar, regler och bestämmelser 
kallas för formella regelsystem. Tillsammans med det formella regelsystemet 
finns ett informellt system av regler som utvecklats av såväl individer som grup-
per eller organisationer, det vill säga normer. Dessa normer anger vad individer 
bör eller inte bör känna, tänka och framför allt göra i en given situation. I arbets-
gruppens normsystem finns det uttalade och outtalade regler för beteenden, tankar 
och känslor som utvecklats eller anammats inom en arbetsgrupp och som styr ar-
betsgruppens sätt att fungera. En stor del av arbetsgruppens normsystem är outta-
lat, något som gruppmedlemmarna kanske bara känner på sig. Normsystemet an-
ger de beteenden och de attityder som behövs i gruppen för att dess syften ska 
tillgodoses (Granér, 1991 s.127-128). 

Roller 
En roll utgör summan av de normer och förväntningar som är kopplade till en 
specifik position eller uppgift. Till en roll finns det kopplat en rad olika förvänt-
ningar som kan vara generella eller specifika. Förväntningar talar om vad som 
förväntas av individen eller gruppen i en bestämd position eller med en bestämd 
uppgift att utföra. Förväntningarna kan också vara mer eller mindre diffusa. Skil-
da meningar kan råda kring vilka förväntningar som hör ihop med en viss roll. 
Förväntningar på en individs roll kan ställas både inifrån individen själv och från 
omgivningen. En del förväntningar kommer till uttryck genom lagstiftning, före-
skrifter och arbetsbeskrivningar medan andra utvecklas i samspel med andra. 
Ibland uppstår motstridiga förväntningar kring vad som är det givna rollbeteendet 
i en viss situation, det vill säga en rollkonflikt. Rollkonflikter kan uppstå såväl 
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inom individen som mellan individer i samma arbetsgrupp samt mellan grupper 
inom olika organisationer (Angelöw & Jonsson, 2000 s. 32-33).  
 
Roller är inte klara och färdiga, utan deras utveckling och utformning sker i ett 
ständigt pågående samspel mellan individer, grupper och olika samhälleliga för-
hållanden. Yrkesrollen är ett exempel på en roll. Denna roll har vi förvärvat då vi 
själva tagit initiativ till, utbildat oss och sökt det yrke vi har. Yrkesrollen är detal-
jerad och styrs i hör grad av formella regler som i sin tur styr individens beteende 
(a.a ). 
 
I en formell grupp finns det ofta en uppsättning specifika roller som till exempel i 
polisorganisationen där det finns bland annat chefer, familjevåldsutredare och po-
liser i yttre tjänst. Dessa roller är formella eller uppgiftsorienterade, vilket innebär 
att de är tillsatta för att utföra vissa arbetsuppgifter som vanligtvis finns nedskriv-
na i arbetsbeskrivningar. Det finns även informella eller relationsorienterade roller 
som utvecklas av såväl de enskilda individerna som gruppen utifrån grupproces-
ser, inre eller yttre förväntningar samt regelverk och rutiner (Svedberg, 2000 
s.99). 

Gräsrotsbyråkrater och klienter 
Polismän kan sägas tillhöra så kallade gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater är de 
byråkrater som människor möter i alla slags offentliga situationer och de som 
längst ner i de offentliga hierarkierna ska verkställa det som politiker och högre 
myndigheter beslutat om (Berglind, 1995 s. 120). Byråkratins organisatoriska ra-
mar får konsekvenser för yrkesutövandet och bemötandet av det klientel respekti-
ve organisation vänder sig till (Eriksson, 1995 s. 93). Organisationen konstruerar 
sin klient, det vill säga det sker en omvandling av individer till fall eller ärenden 
(Berglind, 1995 s. 121).  
 
Gräsrotsbyråkratens arbetsförhållanden karaktäriseras bland annat av att deras kli-
enter vanligtvis är ofrivilliga. Till exempel utsätter ingen sig av fri vilja för brott, 
för att därigenom bli målsägande. Vidare har den enskilde gräsrotsbyråkraten rela-
tivt stort utrymme för egna bedömningar och organisationens mål är vanligen 
vaga, tvetydiga eller konfliktfyllda. Dessutom brottas gräsrotsbyråkraten ständigt 
med otillräckliga resurser (Eriksson, 1995 s. 94).  
 
Förändringar i lagstiftning och i andra regler, från detaljföreskrifter till ramlagar 
och målstyrning, har gett gräsrotsbyråkraten större handlingsutrymme. Ur gräs-
rotsbyråkratens perspektiv har detaljregler såväl för– som nackdelar jämfört med 
en flexiblare ramstyrning. Ramstyrning ger gräsrotsbyråkraten ett större personligt 
ansvar, en större kontroll över den egna arbetssituationen, vilket vanligtvis upp-
levs positivt. Det ökade ansvaret kan dock upplevas jobbigt, inte minst om impo-
pulära beslut för klienten måste fattas. Det går inte att hänvisa till regler och di-
rektiv, vilket är fallet vid en detaljstyrning. Resultatet måste hänföras till det egna 
handlandet (Berglind, 1995 s. 122).  
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Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens utformning ur metodhänseende. Inlednings-
vis redogörs litteratursökning och val av litteratur. Därefter behandlas studiens 
metodval. Sedan beskrivs hur studien har utförts i termer av urvalsprinciper, in-
tervjuguidens utformning, intervjuernas upplägg och genomförande samt bearbet-
ning och analys av materialet. Vidare diskuteras hur pass giltig studien kan anses 
vara utifrån begreppen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet och avslut-
ningsvis behandlas etiska aspekter. 

Litteratursökning och val av litteratur 
Innan vi formulerade våra frågeställningar gick vi igenom tidigare forskning inom 
området. Med hjälp av Stockholms Universitets bibliotekskatalog hittade vi rele-
vant litteratur om barn som bevittnat våld. Genom dessa böckers litteraturhänvis-
ningar fick vi idéer om annan aktuell litteratur. Vidare genomfördes litteratursök-
ningar i Stockholm Universitets biblioteksdatabaser såsom Libris, Artikelsök, So-
cial Services Abstracts och Academic Search Elite. Vi använde oss bland annat av 
sökorden barn som brottsoffer, polis och brottsoffer, kvinnomisshandel, familje-
våld, lägenhetsbråk, barnmisshandel, domestic violence and police, police attitude 
and family violence samt child victims. Det visade sig att det fanns relativt myck-
et litteratur om våldets konsekvenser för barn som bevittnar våld, men däremot 
har vi inte hittat forskning om polisers erfarenheter av dessa barn.  

Metodval 
Utifrån vårt syfte valde vi fokusgrupper som metod. Fokusgrupper är en form av 
fokuserade gruppintervjuer där en grupp människor möts för att diskutera kring ett 
givet ämne (Wibeck, 2000 s. 7). Enligt Billinger (2005) är fokusgruppsmetoden 
lämplig att använda när forskaren är intresserad av hur deltagarna i en viss grupp 
tillsammans, med liten påverkan av intervjuaren, resonerar kring ett visst ämne, 
när man vill studera kulturellt förankrade föreställningar och attityder (s.171). 
Man kan även använda fokusgrupper om man vill jämföra hur olika, inbördes 
homogena, grupper resonerar kring ett fenomen (a.a). I fokusgruppen ger delta-
garna sin kollektiva bild av det diskuterade ämnet. Betoningen ligger på det kultu-
rella snarare än det individuella (Wibeck, 2000 s. 9). Metoden går ut på att, genom 
gruppinteraktion, samla in data runt det ämne som forskaren valt att studera. Ge-
nom det samtal som uppstår i gruppen får forskaren de data som hon inte kan få 
på något annat sätt (Billinger, 2000 s.170). Metoden förutsätter att deltagarna 
tycker att det fokuserade ämnet är angeläget att samtala kring. Vi trodde att en 
diskussion kring barn som bevittnat våld är ett angeläget ämne för poliser.  
 
En fördel med att använda fokusgrupper är, enligt Wibeck (2000), att undersök-
ningen kan ha betydelse för gruppdeltagarna själva genom att de blir medvetna 
om problemområden som såväl direkt som indirekt berör dem (s. 126). En nackdel 
kan vara att det finns risk att dominanta deltagare tar över diskussionen på be-
kostnad av de mer tillbakadragna (Wibeck, 2000 s. 129). 
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Urval 
Vid valet av respondenter valde vi att avgränsa oss till poliser inom familjevålds-
enheten och poliser i yttre tjänst. På familjevåldsenheten arbetar personal som är 
specialiserade på utredningar avseende barn och kvinnor som utsatts för våld i 
nära relationer. Polismän i yttre tjänst, är de som arbetar ”ute” i radiobil. Vi av-
gränsade oss till poliser från familjevåldsenheten för att vi antog att de kommer i 
kontakt med barn som bevittnat våld i sin familj när de utreder familjevåldsären-
den och poliser i yttre tjänst då vi förmodade att de är de första som kommer i 
kontakt med barnen där modern blivit misshandlad av sin partner. Utifrån detta 
tror vi att de har olika erfarenheter och tankar om dessa barn.  
 
Efter att urvalet gjorts ringde en av oss till chefen för poliser i yttre tjänst samt till 
chefen för familjevåldsenheten och informerade om studiens syfte och innehåll 
och frågade om det var möjligt att genomföra fokuserade gruppintervjuer. De 
tyckte att studien lät intressant, men chefen för poliser i yttre tjänst hänvisade oss 
till chefen för närpolisen eftersom de är lättare att samla i grupp än poliser i ut-
ryckningen. När cheferna för respektive enhet samtyckt till fokusgruppsintervjuer, 
ombads de att rekrytera medarbetare som ville medverka i en fokusgrupp. Ett kri-
terium vi ställde på gruppernas sammansättning var att antalet deltagare per grupp 
skulle vara mellan fyra till fem personer, då en fokusgrupp, enligt Billinger 
(2000), bör innehålla mellan fyra och sju deltagare (s.173). En för liten grupp ten-
derar att bli mer relationsorienterad än uppgiftsorienterad och i en alltför stor 
grupp finns det stor risk att tillbakadragna personer inte kommer till tals. Ett annat 
kriterium var att deltagarna kommer eller har kommit i kontakt med barn som be-
vittnat våld inom familjen.  
 
Cheferna för respektive enhet rekryterade deltagare till gruppintervjuerna. Samtli-
ga deltagare har mellan tio och fyrtio års erfarenhet av yrket och alla poliser från 
familjevåldsenheten har någon form av vidareutbildning i att förhöra barn. 
 
Det kan vara värt att notera att familjevåldsenheten och närpoliserna är verksam-
ma inom samma upptagningsområde.   

Intervjuguidens utformning 
Vi utformade två intervjuguider för respektive fokusgrupp. Den ena intervjugui-
den var strukturerad och bestod av breda temaområden med underfrågor för att 
täcka in studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden mailades ut till grupp-
deltagarna i förväg, för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjutillfället. 
Den andra förkortade intervjuguiden delades ut vid intervjutillfället för att få en 
mer öppen och fri diskussion mellan deltagarna. Intervjuguiden som skickades till 
familjevåldsenheten bestod av fyra temaområden som lydde: familjevåldsutred-
ningar, barn i familjevålds-utredningar, barnens situation samt synsätt på famil-
jevåld (se bilaga 1c). Den andra intervjuguiden bestod av tre breda diskussions-
områden: vad innebär det att arbeta på familjevåldsenheten?, berätta om era er-
farenheter om barn som bevittnat våld inom familjen samt kan ni ge några exem-
pel på era erfarenheter? (se bilaga 1d).  
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Närpolisernas intervjuguide som skickades ut i förväg bestod av tre temaområden: 
barn i familjer där det förekommer våld, barnens situation samt synsätt på famil-
jevåld (se bilaga 2c). Den förkortade intervjuguiden bestod även den av tre breda 
diskussionsområden: Vad innebär det att arbeta som närpolis?, berätta om era 
erfarenheter om barn som bevittnat våld inom familjen samt kan ni ge några ex-
empel på era erfarenheter?(se bilaga 2d).  

Intervjuernas upplägg och genomförande 
Efter rekrytering av grupperna skickade vi ut ett brev via mail till biträdande chef 
för familjevåldsenheten respektive chef för närpoliserna, vilka i sin tur vidarebe-
fordrade det till deltagarna. I brevet presenterade vi oss själva och syftet med stu-
dien samt informerade om att vi skulle skicka ut intervjuguiden innan intervjutill-
fället (se bilaga 1a & 2a). När vi fick vetskap om tid, plats och namn på deltagarna 
mailade vi intervjuguiden tillsammans med ett brev där vi presenterade oss själva, 
förtydligade syftet och redogjorde för intervjuförfarandet (se bilaga 1b & 2b).  
 
Då vi ville att grupperna skulle vara inbördes homogena för att kunna jämföra de 
två olika enheternas erfarenheter, intervjuade vi grupperna var för sig. Vi ville 
även att samtalen skulle bli så kulturbärande som möjligt. Båda gruppintervjuerna 
med poliserna ägde rum på respektive arbetsplats i ett avskilt samtalsrum under 
ordinarie arbetstid. Tanken med detta var att deltagarna skulle slippa förflytta sig 
och att intervjun skulle ske i en för dem van miljö. En hel grupp kan känna sig 
helt främmande i en ovan miljö, vilket kan medföra att en diskussion som skulle 
varit spontan och livfull på en annan plats i stället hämmas (Wibeck, 2000 s. 31) 
 
Båda intervjutillfällena inleddes med en kort stunds socialt småprat och fika. In-
nan gruppdiskussionen började och bandspelaren sattes igång, redogjorde vi kort 
för studien och varför just deras enhet blivit utvald. Vi informerade om vår roll-
fördelning under intervjun, att en av oss skulle vara samtalsledare och den andra 
passiv observatör. Samtalsledaren talade om att studiens fokus var polisers erfa-
renheter och tankar kring barn som bevittnat våld inom familjen och bad dem 
samtala med varandra utifrån intervjuguiden. Vidare poängterade samtalsledaren 
att vi inte var ute efter riktiga eller felaktiga åsikter, utan allt de hade att säga 
kring ämnet var av intresse. Samtalsledaren berättade även hur bandet och det 
transkriberade materialet skulle komma att användas efter intervjun. 
 
Efter denna korta introduktion fick deltagarna den förkortade intervjuguiden. Un-
der intervjutillfällena utgick deltagarna från båda intervjuguiderna. Vi strävade 
efter att deltagarna, utan inblandning av samtalsledaren skulle föra en diskussion 
med varandra. Tanken var att gruppdeltagarna själva skulle ta ansvar för diskus-
sionen och styras av de frågeguider som vi hade konstruerat. När en deltagare i en 
av fokusgrupperna satt tyst en längre stund vände sig samtalsledaren direkt till den 
personen och frågade om dennes tankar och åsikter när ett nytt ämne introducera-
des i diskussionen. I slutet av intervjun ställde observatören kompletterade frågor 
till gruppen. Efter gruppdiskussionen frågade samtalsledaren deltagarna vad de 
tyckte om samtalet och om det var något de undrade över. Samtalet tog cirka en 
och en halv timma att genomföra och spelades in på bandspelare.  
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Bearbetning och analys av materialet 
Båda intervjuerna transkriberades av en och samma person i anslutning till inter-
vjutillfällena för att den som skulle skriva ut intervjuerna inte skulle glömma allt 
för mycket. Intervjuerna skrevs ut i talspråksform men pauser, emotionella uttryck 
såsom skratt och suckar och andra uttrycksformer utelämnades, då vi ansåg att det 
inte hade någon betydelse för vår studie. Vi var intresserade av att försöka förstå 
innebörden i respondenternas utsagor och analysera de erfarenheter och tankar de 
berättade om.  
 
Den av oss som inte skrev ut intervjuerna lyssnade igenom de inspelade banden. 
Detta för att det aldrig går att fånga upp allt i en utskrift och att det finns stor risk 
att den som transkriberar hör fel. Dessutom innebär en transkription även ett tolk-
ningsarbete i sig, där vissa aspekter lyfts fram och andra selekteras bort (Wibeck, 
2000 s. 84-85).  
 
Efter transkriberingen lästes texterna igenom ett flertal gånger för att hitta några 
övergripande teman. Under den första grovanalysen framstod några övergripande 
teman som vi sedan valde att kategorisera materialet utifrån. Dessa kategorier är 
olika för familjevåldsenheten och närpolisen, då deras diskussioner skiljde sig åt 
och det inte var möjligt att använda sig av samma kategorier för båda enheterna.  
Kategorierna för familjevåldsenheten är: att arbeta på familjevåldsenheten, vikten 
av att få ett erkännande, barnförhör, barn som bevittnat våld samt våldets konse-
kvenser för barnen. Kategorierna för närpolisen är: att arbeta med kvinnomiss-
handel i yttre tjänst, kvinnomisshandel som polisärende, hur barnen uppmärk-
sammas, våldets konsekvenser för barnen samt barnens rättsliga status. I resultat-
avsnittet presenterar vi vårt resultat utifrån dessa kategorier. För att tydliggöra re-
spondenternas olika tankeled har vi använt oss av deras egna beskrivningar och 
citat som belyser deras ståndpunkter. 
 
Vi har valt att använda en beskrivande analysmetod, då syftet med uppsatsen var 
att beskriva och jämföra två olika polisenheters perspektiv på barn som bevittnat 
våld inom familjen. Denna metod går ut på att forskaren presenterar en samman-
fattande beskrivning av det som framkommit i resultatet (Wibeck, 2000 s. 98). I 
analysavsnittet har vi sedan besvarat våra frågor med hjälp av en sammanfattning 
av vår empiri. Därefter kopplar vi empirin till tidigare forskning och valda teore-
tiska begrepp. Vi är medvetna om att detta upplägg kan upplevas som en upprep-
ning, men då det är resultatet från gruppernas egna berättelser som vi vill framhål-
la, har vi valt att presentera det på detta sätt.  

Verifiering 
Vi kommer att ta upp validitet, reliabilitet och generaliserbarhet när vi diskuterar 
verifieringen av vår studie. Enkelt uttryckt kan begreppet validitet översättas med 
frågan: i vilken utsträckning undersöker vi det vi avser att undersöka? (Bjereld 
m.fl., 2002 s. 108). En fara för validiteten i fokusgruppsstudier är om deltagarna 
inte säger vad de tänker på grund av grupptryck eller överdriver för att göra in-
tryck eller övertyga de andra deltagarna om en viss åsikt. Ibland säger deltagarna 
bara vad som är socialt accepterat och utelämnar information som inte är socialt 
önskvärt (Wibeck, 2000 s.121). Ett annat hot mot validiteten kan vara att fokus-
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gruppsintervjun äger rum på en plats där deltagarna känner sig främmande (a.a). 
Därför genomfördes intervjuerna på polisernas arbetsplats, där de känner sig 
hemma. Andra faktorer som kan ha påverkat validiteten är exempelvis samtalsle-
darens ålder eller kön och misstro mot konfidentialiteten. Då vi använde oss av 
redan existerande arbetsgrupper finns det en risk att vissa ämnen inte kom upp 
under intervjuerna på grund av att det kanske fanns saker som togs för givet inom 
grupperna. Alla vet vad de övriga tycker i vissa frågor och därför känns det onö-
digt att ta upp dem. Frågor som samtalsledaren bör ställa efter intervjutillfället kan 
vara huruvida atmosfären i gruppen var öppen och avslappnad samt om alla delta-
garna fick möjlighet att säga det de ville (a.a). Vi upplevde att atmosfären i rum-
met var behaglig och att deltagarna var avslappnade. 
 
Reliabilitet hänför sig till hur undersökningen är genomförd samt hur tillförlitlig 
och pålitlig den är. Reliabiliteten stärks om olika forskare oberoende av varandra 
genomför eller upprepar delar av undersökningen och kommer fram till samma 
resultat (Bjereld m.fl., 2002 s. 111). Enligt Esaiasson Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2003) orsakas bristande reliabilitet genom slump– och slarvfel under 
datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen (s. 67). I kvalitativ 
forskning kan det vara problematiskt att få en hög reliabilitet eftersom intervjutill-
fället utgörs av ett samspel mellan forskaren och respondenterna och där själva 
situationen har stor betydelse för vilka svar forskaren får (Kvale, 1997 s. 258).  
 
Det finns många faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten i vår studie och vi för-
sökte öka reliabiliteten på olika sätt. Ett sätt var att vi vid intervjutillfället tydlig-
gjorde vårt syfte och under intervjun fick samma person ställa frågorna. Ett annat 
var att vi var två vid intervjutillfället vilket gjorde att vi efter intervjun tillsam-
mans kunde reflektera och diskutera kring materialet. Att samma person var sam-
talsledare vid båda intervjutillfällena och att en och samma person skrev ut båda 
intervjuerna ordagrant ökade också reliabiliteten. Reliabiliteten hade ökat vid 
transkriberingen om samma person hade skrivit ut intervjuerna vid två olika till-
fällen eller om intervjuerna hade skrivits ut av oss båda två.  
 
Syftet med studien är inte att generalisera, utan vi vill beskriva våra intervjuper-
soners erfarenheter och upplevelser av barn som upplevt våld i sin familj.  

Etiska aspekter 
Kvale (1997) tar upp etiska riktlinjer för undersökningar baserade på intervjuer 
(s.113). Dessa riktlinjer innebär bland annat att forskaren ska informera de berör-
da om den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt att medverkan sker på frivillig 
grund (Kvale, 1997 s.107). Vidare har intervjupersonen rätt att när som helst av-
bryta sin medverkan utan negativa följder för egen del och dessutom ska uppgifter 
om personerna återges på ett sådant sett att det inte går att identifiera dem. Enligt 
Wibeck (2000) kan det vid fokusgrupper vara svårt att utlova fullständig anony-
mitet (s. 115). Forskaren kan garantera att det från dennes sida aldrig kommer att 
röjas några uppgifter som rör enskilda deltagare i gruppen. Däremot är det omöj-
ligt att svara för att de övriga deltagarna i gruppen inte lämnar ut uppgifter som 
framkommit under intervjutillfället. Forskaren får förlita sig på att deltagarna 
känner förtroende för varandra inom respektive arbetsgrupp (a.a  s. 115-116). 
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Vid genomförandet av denna studie har dessa etiska riktlinjer beaktas, då vi har 
informerat deltagarna, både skriftligt via brev och muntligt i samband med inter-
vjuernas genomförande, om bland annat studiens syfte, anonymitet, rätten att av-
bryta intervjun samt att banden och det transkriberade materialet kommer att för-
varas på en säker plats. För att öka konfidentialiteten har vi transkriberat intervju-
erna enskilt och ingen annan förutom författarna har fått lyssna på dem.  
 
Barn far illa av familjevåld 
Vi kommer i detta avsnitt belysa kvinnomisshandel ur ett barns perspektiv, det vill 
säga det våld som barn tvingas bevittna mot sin moder. Vi kommer vidare att ta 
upp hur det påverkar barns utveckling och hälsa, och vilka negativa konsekvenser 
det kan leda till för barnens nutid och framtid.  

Våldets omfattning 
Det finns idag inga exakta uppgifter om hur många barn i Sverige som upplevt 
våld i sin familj. I Sverige har vi inte forskat eller försökt att kartlägga detta om-
råde i någon större utsträckning, men under våren 2000 genomförde Kommittén 
mot barnmisshandel tre olika intervju- och enkätstudier. Av dessa studier framgår 
att tio procent av alla barn upplevt våld i hemmet någon gång och cirka fem pro-
cent upplevt det ofta (SOU 2001:72 s. 26).  

Utsatta barn 
Barn är beroende av sina föräldrar och deras omsorg. Att bevittna våld mellan de 
personer barnet är beroende av kan vara svårare än att själv bli misshandlad. Den 
som misshandlar och hotar är den barnet söker kärlek och omsorg hos (Lyckner & 
Metell, 2001a s. 29-31). Barnet är extremt utlämnat och utan skydd, ingen av för-
äldrarna är tillgänglig för att trösta, de orkar inte se och tillfredställa barnets behov 
av trygghet och omsorg då deras energi och uppmärksamhet fokuseras på den kris 
de lever i (SOU, 1995:60 s. 363). Modern är upptagen av att skydda sig och 
komma undan och fadern är upptagen av aggressivitet och våld mot modern. 
Hemmet som ska ge trygghet blir i stället den plats som skapar rädsla och ångest 
för vad som ska hända. Barnet kan inte fly, brottsplatsen är hemmet (Lyckner & 
Metell, 2001a s. 29-31).  
 
Våld som ur ett vuxenperspektiv kanske inte uppfattas som så farligt, kan ur barns 
perspektiv vara mycket allvarligt. Enligt Lyckner och Metell gäller detsamma för 
hot, då barnen tar de hot som uttalas i samband med misshandeln på allvar. De 
lever med ett reellt dödshot mot modern och existentiell ångest (Lyckner & Me-
tell, 2001a s. 29-30). Barnen vet inte om modern kommer överleva miss-handeln. 
Blåmärken, brutna ben och blödande sår förstärker rädslan och finns kvar till näs-
ta misshandelstillfälle. Omkullvälta och sönderslagna möbler är andra konsekven-
ser av våld som bidrar till barnens rädsla (Eriksson, 2003 s. 132).  
 
I Weinehalls avhandling, Att växa upp i våldets närhet, som bygger på intervjuer 
med ungdomar som vuxit upp med faderns våld mot modern, beskriver ungdo-
marna att det psykiska våldet var det värsta, att inte kunna göra något och att kän-
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na hotet om våld hänga över familjen utan att veta när det skulle explodera (1997 
s.216). 
 
Kommittén mot barnmisshandel påpekar att mannens våld mot kvinnan innebär en 
riskmiljö (SOU 2000:42 s. 63). Många barn som bevittnar våld utsätts även för 
misshandel och hot riktat mot dem själva (Lyckner & Metell, 2001a s. 28). I två 
svenska studier framkommer det att det är större risk för barn att bli utsatta för 
fysisk misshandel i hemmet om de lever i en familj där fadern misshandlar mo-
dern, än om de inte gör det. I omfångsundersökningen Slagen dam, uppger nästan 
var femte kvinna som blivit misshandlad att deras barn utsatts för fysiskt våld av 
mannen (Lundgren m.fl., 2001 s.35). I en studie om kvinnor och barn som vistas 
på kvinnojourer i Göteborg hade 62 procent av barnen utsatts för en eller flera 
former av misshandel av sin fader eller styvfader (Almqvist & Janson, 2004 s. 
62).  

Barn som deltagande vittnen 
Enligt Nationalencyklopedin (1996) är ett vittne en person som utan att vara part 
används som kunskapskälla för att i rättegång utreda det händelseförlopp som är 
av betydelse i målet. Hydén (1995) anser att det är en psykologisk omöjlighet att 
inta ett vittnes position i meningen ”utanförstående betraktare” inför en händelse 
som är en del av ens egen livsmiljö (s.162). Det gör barnen till deltagande vittnen 
i en situation de inte själv har valt eller ansvarar för. De måste på något sätt för-
hålla sig till och uppträda i den livsmiljö som är deras. I en undersökning som 
Hydén gjort framkommer det att det finns skillnader i barns sätt att förhålla sig till 
våldet. Samtliga förhållningssätt gav uttryck för barnens strävan att avvärja situa-
tionen. Förhållningssätten var att försöka undkomma, aktivt ingripa och indirekt 
påverka. Över hälften av barnen i undersökningen försökte undkomma situationen 
genom att vara passiva, springa in i ett annat rum eller sitta och hålla för öronen 
(a.a s.162-165).  

Det osynliga våldet 
I många familjer där våld förekommer pratar man aldrig om våldet. Föräldrarna 
förnekar ofta att barnen bevittnat misshandeln. Att bevittna våld kan dock ha en 
vidare innebörd än att bara se på. Det kan även innefatta att höra och förstå att 
våld pågår, till exempel genom att avläsa det på stämningar och registrera konse-
kvenser i form av skador och känslouttryck (Hydén, 1995 s.161-165).  
 
För att skydda sig själva intalar föräldrarna sig att ”barnet sov, barnet såg inte, 
barn glömmer så lätt eller att barnet är så litet att det inte förstår” (Metell, 2001a 
s.16). Men enligt en undersökning som Christensen har gjort av 394 barn som 
bodde tillsammans med sina mödrar på ett kvinnohus i Danmark, framkom det att 
85 procent av barnen hade befunnit sig i samma rum som modern då misshandeln 
pågick, 25 procent hade själva blivit slagna och 13 procent hade kunnat se eller 
höra vad som hände (a.a s. 17). Inte bara mödrarna har föreställningen om att bar-
nen inte skulle ha sett eller förstått något av det som hänt, möjligen har social-
tjänsten, polisen och andra berörda delat denna uppfattning, eftersom barnen ald-
rig blivit tillfrågade om sina upplevelser (Wallberg, 2003 s. 121-122).  
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Familjehemlighet 
Såväl den som slår som den som blir slagen försöker dölja det som hänt genom att 
förtränga och förtiga våldet. Tystnad och hemlighållande är ett utmärkande drag 
för familjer där det förekommer våld. Genom att man inte talar om våldet inom 
familjen, får många barn så småningom klart för sig att det är en familjehemlighet 
som man heller inte får prata med någon annan om. Barn pendlar mellan att beva-
ra våldet inom familjen som en hemlighet och en önskan att få berätta så att någon 
utomstående hjälper dem och deras familj. Ett skäl till att barn inte berättar om 
våld inom familjen är barns starka lojalitet med sina föräldrar. Barn skyddar och 
försvarar nästan alltid sina föräldrar. Ju äldre barnen är desto större förmåga har 
de att reflektera över vilka konsekvenser ett avslöjande kan få. Att inte bli trodd, 
att förövaren kommer att hamna i fängelse, att familjen splittras, att själv bli pla-
cerad i familjehem eller på institution är funderingar och farhågor som kan göra 
att äldre barn väljer att behålla sin hemlighet. Barnens skamkänslor och upplevel-
se av att vara från en ”knäpp” familj är en annan orsak som bidrar till att hemlig-
heten oftast förblir en omgärdad hemlighet för kompisar, lärare och släktingar. 
Barn har behov att se sina föräldrar som goda och kompetenta och sin familj som 
normal och lycklig. Familjehemligheten kan ofta bevaras mycket länge, eftersom 
dysfunktionella familjer i allmänhet är socialt isolerade. Hemligheten betyder att 
barns trauman blir gömda och osynliga både för omvärlden och för dem själva. 
När alla låtsas som ingenting, kan barnet till slut börja tvivla på sin egen verklig-
hetsuppfattning. Hemligheten innebär att barn som bevittnar våld inom familjen 
har begränsade möjligheter att förstå, tolka och bearbeta vad de varit med om 
(Eriksson, 2003 s. 134; SOU 1995:60 s. 365; Hindberg, 2004 s. 246-247).   

Våldets konsekvenser 
Av såväl forskning som praktik framgår att bevittna våld inom familjen kan få ne-
gativa konsekvenser för barnets nutid och framtid. Våldet kan få många effekter 
och barn kan uppvisa många olika symtom som bland annat anpassningsproblem, 
mardrömmar, ångest och brist på tillit till andra (Arnell & Ekbom, 1999 s. 28-29; 
Weinehall, 1997 s. 120). Enligt Eklund-Moroney och Reuterskiöld (2003) blir 
flickor generellt ängsliga, hämmade och klängiga medan pojkar kan bli aggressi-
va, utagerande och oroliga (s. 30-31). Vissa barn utvecklar symtom på posttrau-
matiskt stressyndrom, en diagnos som är en samlad beteckning för allvarliga psy-
kiska besvär på grund av trauman så som påträngande minnesbilder, hyperkäns-
lighet eller sömnproblem (Lyckner & Metell, 2001a s. 36).  
Att bli vittne till våld inom familjen kan innebära ett psykologiskt trauma för barn. 
För att stå ut med den ångest och rädsla som detta innebär tvingas barn att utveck-
la olika strategier som till exempel att förneka eller förminska våldet. Dessa över-
levnadsstrategier kan vara barnet till hjälp i en outhärdlig situation, men det kan 
också resultera i att ångesten inte bearbetas och senare i livet ger psykiska och so-
ciala problem (Hindberg, 1990 s. 16). När barnens strategier för att förneka eller 
förminska rädslan för våldet inte håller verkligheten borta, känner de vanmakt. 
Om de då identifierar sig med den som slår minskar vanmakten och faderns styrka 
kompenserar barnets sårbarhet och litenhet (Lyckner & Metell, 2001a s. 34).  
 
Att erfara våld inom familjen kan även få konsekvenser för kommande generatio-
ner. Att bevittna våld mot sin moder påverkar generellt ett barns uppfattning om 
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det sociala samspelet och deras uppfattning om hur makt fördelas (Weichselbrann, 
2003 s. 38). Barnet lär sig att ju större och starkare man är, desto mer makt kan 
man utöva och våld blir ofta den enda lösning på konflikter som de får tillgång 
till. På sikt kan det sänka barnets empatiska förmåga och öka risken för ett farligt 
socialt arv (Weinehall, 1997 s. 123). I Weinehalls avhandling framkommer det att 
när ungdomarna ingick i egna relationer upprepades mönstret för en del av dem. 
Hälften av flickorna hade blivit misshandlade av sina pojkvänner och hälften av 
pojkarna hade misshandlat sina flickvänner (a.a s. 217-218). Detta är således inte 
enbart ett individuellt problem utan också ett samhällsproblem. 

Skuldkänslor 
Många som drabbats av ett brott känner skuld för det inträffade. Den drabbade har 
starka behov av att hitta en förklaring till händelsen. Det kan på kort sikt vara lät-
tare att leva med upplevelsen av att man själv är skyldig till det inträffade än att 
man lever i en värld där hemska saker kan inträffa när som helst och utan förvar-
ning. Detta är tydligt hos barn som bevittnar våld inom familjen. Barnen känner 
ofta skuld för att ha orsakat misshandeln av modern. Kanske grälade föräldrarna 
om barnet. Kanske var pappa trött för att barnet var uppe på natten. Kanske... 
Möjligheterna att hitta orsaker är oändliga (Ekbom & Landberg, 2002 s.15). För 
att barnet ska bli synliggjort och avlastad från skuld och ansvar, är det viktigt att 
barnet kan se och uttrycka vem som är ansvarig för våldet. För att detta ska vara 
möjligt måste fadern eller den som misshandlade modern ta sitt ansvar för våldet 
(Lyckner & Metell, 2001b s.53). 
 
Barnens rättsliga status 
Under följande avsnitt beskrivs den rättsliga status som barn som bevittnat våld 
innehar, utifrån barnkonventionen, föräldrabalken och brottsbalken. Vidare be-
handlas dessa barns bristfälliga rättsskydd och behovet av att förstärka deras stöd 
och rättigheter. 

Barnkonventionen  
Enligt FN: s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, har varje barn 
egna rättigheter och vuxna ska respektera barnets fulla människovärde. Men barn 
har även speciella behov av skydd och stöd. Grundprincipen är att barnets bästa 
ska sättas i främsta rummet vid alla beslut. Barnets rätt till liv och utveckling och 
vikten av att lyssna till barnet och respektera dess integritet betonas. I Barnkon-
ventionens artikel 19 finns det klart uttalat att barn ska skyddas mot fysiskt och 
psykiskt våld. Att skyddas mot våld förutsätter att barn även får skydd från våldets 
följdverkningar. I artikel 39 framhålls att varje barn som utsatts för någon form av 
övergrepp och utnyttjande har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering samt social 
återanpassning. Barnkonventionen nämner inte faran av att barn bevittnar våld i 
hemmet, men att exponeras för våld kan tolkas att falla inom konventionens be-
stämmelser. Därmed har barn som bevittnar våld i sina familjer rätt att få hjälp 
enligt Barnkonventionen.  

 19



Föräldrabalken 
Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. De 
ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som har vårdnaden 
om ett barn har också ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att 
barnets behov blir tillgodosedda (FB 6:1-2). Föräldrabalkens bestämmelser tar 
sikte både på barnets fysiska och psykiska behov (SOU 2001: 72 s. 324). Att låta 
barn bevittna våld i familjen kan anses vara ett brott mot föräldrabalken, då föräl-
dern i en sådan situation inte uppfyller föräldrabalkens regler om barns rätt till att 
inte bli kränkt, att få omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Brottsbalken 
Att utsätta barn som vittne till våld finns inte definierat som ett brott i brottsbal-
ken. Enligt brottsbalken, som polisens arbete utgår från, ska den som tillfogar en 
annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne 
i vanmakt eller något annat sådant tillstånd dömas för misshandel (BrB 3 kap. 5 
§). Misshandel kan vara en mängd olika handlingar och ske på många olika sätt, 
den kan exempelvis vara fysisk, psykisk eller sexuell. Det avgörande är att hand-
lingen ska leda till skada, sjukdom eller smärta som inte är alltför lindrig eller has-
tigt övergående. Sjukdom inbegriper även psykisk sjukdom och sådant psykiskt 
lidande som medför medicinsk påvisbar effekt till exempel psykisk chock. 
Kroppsskada eller sjukdom kan således ha åsamkats någon utan att det inneburit 
tillfogande av smärta (Holmqvist m.fl., 2000 s.161). 
 
Kommittén mot barnmisshandeln definition av barnmisshandel är vidare än den 
straffrättsliga definitionen av misshandel i brottsbalken. De anser att brottsbalkens 
definition inte ger en rättvisande bild av vad barn fara illa av, vad barn inte får ut-
sättas för eller vilka åtgärder man inte får underlåta att vidta för att ett barn inte 
ska fara illa eller riskera att fara illa. Enligt Kommittén är barnmisshandel när en 
vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. Med 
barn avses varje människa under 18 år (SOU 2001: 72 s. 119-120). 
 
Psykisk barnmisshandel innebär enligt Kommittén mot barnmisshandel att en 
vuxen person systematiskt eller oftast under lång tid utsätter ett barn för nedvärde-
rande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. 
Det kan även vid allvarliga fall handla om en enstaka företeelse för att det ska be-
tecknas som misshandel. Som psykisk barnmisshandel räknas till exempel förlöj-
ligande, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isole-
ring från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran 
att lyssna på barnets synpunkter. I denna definition ingår även barn som tvingas 
bevittna våld i sin närmiljö eller lever i en miljö där våld eller hot om våld före-
kommer ofta, som misshandel (SOU 2001: 72 s.121-122). 
 
Kommittén mot barnmisshandel konstaterade att merparten av de handlingar som 
omfattas av definitionen barnmisshandel är straffbara enligt gällande bestämmel-
ser och kan i teorin göra det möjligt att ingripa mot vårdnadshavare som expone-
rar sina barn för våld i hemmet. Men även om många former av fysiskt och psy-
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kiskt våld mot barn redan är kriminaliserat är det i praktiken svårt att döma till 
ansvar då brotten ofta utförs i hemmet och därför är svåra att såväl upptäcka som 
att bevisa (SOU 2001: 72 s. 333). Enligt Enbert (2005) finns det ingen praxis på 
området (s.20). För att misshandel ska anses föreligga krävs att en medicinskt på-
visbar effekt ska kunna konstateras. Dessutom måste det gå att bevisa att denna 
effekt hänger samman med våldet och att brottet begåtts med uppsåt. Enbert anser 
att då vi i Sverige inte har någon tradition att föra talan om psykisk misshandel 
eller att värdera psykiska skador och bevisfrågorna är många, används dagens re-
glering av misshandel inte i realiteten för att skydda barn som bevittnat våld i fa-
miljen (a.a). 

Barn som bevittnat våld är rättslösa 
När barn bevittnar våld inom familjen, saknas rättsliga skydd för dem. Ett barn 
som bevittnat våld anses inte ha blivit utsatt för någon brottslig handling och kan 
därför inte vara målsägande och föra skadeståndstalan i brottsmålsprocessen 
(Rädda Barnen, 2003 s. 10). Enligt svensk lag är en målsägande en person som 
utsätts för brott, den som blivit förnärmad av brottet eller den som lidit skada. En 
målsägande har vissa rättigheter som till exempel att väcka talan om ersättning 
och ses som den som blivit kränkt av brottet (Granström, 2004 s. 12).  
 
Barn som drabbas av fysisk och psykisk skada på grund av brott kan få brottska-
deersättning. Om barn som bevittnat våld inom familjen skulle anses ha blivit ut-
satt för brott, skulle även de kunna få kränkningsersättning, som är en typ av ska-
destånd. För att barn ska få ersättning för kränkning krävs att brottet har inneburit 
en allvarlig kränkning av barnets personliga integritet, privatliv och människovär-
de. Att bevittna våld mot modern är en kränkning av barns personliga integritet 
och ökad kunskap om hur barn drabbas av att bevittna våld skulle kunna leda till 
att skadestånd ges även till barn som bevittnat våld i familjen (Metell, 2001b 
s.157). 
 
Då dessa barn inte ses som offer för brott och därmed inte har status som målsä-
gande glöms de bort av rättsväsendet. Fick barn däremot status som brottsoffer, 
genom att man erkänner att bevittnandet av våld mellan föräldrarna är en form av 
psykisk misshandel av barnet, skulle möjligheterna öka för rättsväsendet att tillva-
ra dessa barns rättigheter (Granström, 2004 s. 12). 
 
I Nya Zeeland däremot anses en person misshandla ett barn psykiskt om den per-
sonen låter barnet se eller höra fysisk, sexuell eller psykisk misshandel av en per-
son som barnet har en nära relation till, eller utsätter barnet för en reell risk att se 
eller höra misshandel. Detta resulterar i att en man som misshandlar barnens mo-
der när barnen ligger och sover i rummet bredvid och riskerar att vakna och höra 
misshandeln kan anses ha utsatt barnet för misshandel i juridisk mening. Kvinnan 
som utsatts för misshandeln, anses inte ha orsakat eller tillåtit att barnet sett eller 
hört misshandeln, utan ansvaret läggs helt på gärningsmannen (Eriksson, 2001 s. 
111).  
 
Barn som tvingas bevittna våld som inte är direkt riktat mot barnet, utan mot nå-
gon annan närstående, blir indirekta brottsoffer. Barnet kan på grund av detta 
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drabbas av skador, psykiska problem och bli berövade all sin trygghet. Dessa barn 
ska därför anses ha varit utsatta för misshandel. Barn ska därmed anses som mål-
sägande. På så sätt skulle barnens upplevelse tas med i polisutredningen och bar-
nen skulle få rätt till ett juridiskt biträde som för deras talan under rättsprocessen. 
Barnen skulle även få rätt att yrka skadestånd.  

Ett stärkt skydd för barnen 
Det finns ett starkt behov av att förstärka stödet och rättigheterna för barn som 
bevittnar våld av och mot närstående personer och under senare år har lagändring-
ar genomförts i syfte att stärka barnens rättsliga ställning och att öka skyddet för 
dem. I juli 2003 infördes en lagändring i brottsbalken som innebär att brott mot 
närstående barn, där brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet, 
åsätts ett högre straffvärde. Som till exempel när den ena föräldern misshandlar 
den andra i barnens åsyn (Socialstyrelsen, 2005 s. 18). 
 
I Justitiedepartementets promemoria, Barnen i brottets skugga, föreslås det att det 
i brottsskadelagen införs att barn som bevittnat brott som är ägnat att skada trygg-
heten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person, ska ha rätt 
till ersättning från staten. Att som barn bevittna att modern blir misshandlad är ett 
sådant brott (Ds 2004:56 s. 19). För barn som utsatts för ett brott, fyller rätten till 
sådan ersättning flera viktiga funktioner. En av dessa är att ersättning kan bidra till 
att barnens traumatiska känslor och upplevelser av händelsen uppmärksammas 
och bekräftas. En rätt till ersättning innebär även en markering gentemot gär-
ningsmannen (a.a s. 45).  
 
Justitiedepartementets lagförslag verkar nu ha anammats av rättsväsendet, då en 
fader som låtit sina barn bevittna våld mot deras moder, i maj 2005 dömdes för 
grov fridskränkning av barnen. Var och en av barnen tilldömdes skadestånd för 
kränkning, sveda och värk. Huddinge tingsrätt skriver i den banbrytande domen 
att det måste anses utgöra en allvarlig och kännbar fridskränkning av barnen att 
låta dem bevittna misshandel av en förälder från den andra förälderns sida vid ett 
mycket stort antal tillfällen. Tingsrätten skriver att fadern måste ha insett att bar-
nen skulle komma att kränkas av hans beteende mot deras moder och slår fast att 
han därmed haft uppsåt till brottet. Att bevittna en enstaka misshandel kan dock 
inte betraktas som ett beteende som krävs för rubriceringen ofredande. Men tings-
rätten anser att det i det här fallet har varit fråga om så många tillfällen att kraven 
för fridskränkning är uppfyllda (www.unt.se).  
Polisens arbete 
Nedan ges en beskrivning av polisens arbete i kvinnomisshandelsärenden och hur 
barnen som befinner sig i våldets närhet uppmärksammas av polisen. Vidare be-
rörs barnens rätt att komma till tals och polisers barnkompetens. 

Kvinnomisshandel  
Polisen kommer vanligtvis i kontakt med kvinnomisshandel genom att de kallas 
till ett så kallat lägenhetsbråk. Polisen är skyldig att ta upp en anmälan och göra 
en förundersökning om det finns misstanke om misshandelsbrott, i och med att 
misshandel på enskild plats, som exempelvis i hemmet, sedan 1982 faller under 
allmänt åtal. Det innebär att polisen är skyldig att utreda det misstänkta brottet och 
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göra en förundersökning, oavsett om kvinnan har valt att anmäla eller inte. Kvin-
nan kan därmed inte genom att ta tillbaka anmälan stoppa polisens utredning 
(Rädda Barnen, 2003 s.13).  Förundersökningen lämnas till åklagarmyndigheten 
som beslutar om åtal ska väckas. Att föra en utredning framåt är oftast svårt, då 
det vanligtvis saknas vittnen och kvinnan är rädd för att berätta vad som egentli-
gen hänt (Arnell & Ekbom, 1999 s. 39).  
 
Våld mot kvinnor är sedan tidigare ett prioriterat område för polisen. Polisen har 
på en del orter i Sverige särskilda familjevåldsenheter som utreder alla ärenden 
om våld i nära relationer, inklusive sexuella övergrepp (SOU 2002:71 s. 47-48).  

Bristande dokumentation 
I en undersökning som Brottsförebyggande rådet gjorde 2002 om våld mot kvin-
nor i nära relationer, framkommer det att det endast finns uppgifter om barn i 
knappt hälften av 855 brottsanmälningar. I studien framgår att det kan finnas barn 
i betydligt fler, men att det inte framkommer i anmälningarna (BRÅ, 2002:14 s. 
35).  
 
Rädda Barnens undersökning, Anmälningarna som försvann, visar att det finns 
stora skillnader mellan olika polisdistrikt ifråga om hur barn som bevittnar våld 
omnämns i polisanmälningar. I polisanmälningarna med minst information om 
barnen står det till exempel att paret har gemensamma barn. I de tydligaste anmäl-
ningarna nämns barnen vid namn och ålder samt en beskrivning om vad de varit 
med om. Rädda Barnen anser att det i alla polisanmälningar som avser hot och 
våld i familjen ska dokumenteras att det finns barn i familjen. De anser även att 
polisen ska undersöka vad barnet sett, hört och upplevt och att barnet därför bör 
höras i polisutredningen (Rädda Barnen, 2003 s. 13-14).  
 
Om barn som ser fadern slå deras moder skulle betraktas som brottsoffer skulle 
det finnas ett tydligare uppdrag till polisen att dokumentera även barnets person-
uppgifter och undersöka vad barnet upplevt. Det skulle även innebära en möjlig-
het att ta fram bättre statistik kring hur många barn det handlar om som bevittnar 
våld. Signalen från samhället skulle bli tydligare, barns upplevelser ska tas på all-
var (Rädda Barnen, 2003 s. 14).  

Polisens anmälningsplikt   
I polislagen (1984:387) står det tydligt att polisen är skyldig att underrätta social-
tjänsten om förhållanden som kan föranleda någon åtgärd eller stöd från social-
tjänstens sida. Tyvärr finns det forskning som visar att anmälningsskyldigheten 
inte efterföljs trots att polisen enligt lag har skyldighet att anmäla till socialtjäns-
ten när det finns misstankar om att ett barn far illa (Hindberg, 2004 s. 248).   
 
I en undersökning som ingår i Arnell och Ekboms bok ”och han sparkade mam-
ma…” (1999) framgår det att många polisanmälningar som gäller misshandel, 
olaga hot och hemfridsbrott, där barn på något sätt nämns, aldrig når fram till so-
cialtjänsten, trots att polisen är skyldig att rapportera då det finns barn i hemmet. 
Det var endast åtta av fyrtiotre polisanmälningar som kom till socialtjänstens kän-
nedom (s. 34). Kommittén mot barnmisshandels kartläggning av polisens arbets-
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metoder ger samma bild, det verkar vara regel snarare än undantag att polisen inte 
underrättar socialtjänsten när det rör sig om barn som inte själva blivit utsatta för 
misshandel (SOU 2000:42 s. 64). Rädda Barnen kom fram till liknande resultat 
när de gjorde en undersökning 2002, om hur barn som bevittnat våld uppmärk-
sammas av polis och socialtjänst. Undersökningen visade att kontakten mellan 
polis och socialtjänsten fortfarande har brister och att många barn inte uppmärk-
sammas. Många polisanmälningar nådde aldrig fram till socialtjänsten. Endast 20 
av 72 barn som bevittnat våld i sina familjer kom till socialtjänstens kännedom 
(Rädda Barnen, 2003 s. 15-16).  
 
På några håll i landet har polisen numera arbetat fram särskilda rutiner för att sä-
kerställa att barn som bevittnat våld i sin familj uppmärksammas och att social-
tjänsten delges sådana ärenden som avser våld i familjer med barn. En del polis-
distrikt har utarbetat en särskild blankett för anmälan till socialtjänsten, där det 
ska framgå om det fanns barn närvarande, hur gamla de är, var de befann sig un-
der misshandeln och hur det såg ut i hemmet där misshandeln ägde rum. Polisan-
mälan och blanketten ska omgående skickas till socialtjänsten med ett speciellt 
försättsblad (SOU 2000:42 s. 64). 

Barns rätt att komma till tals 
Barn måste alltid själva få komma till tals i frågor som berör dem. Det är natur-
ligtvis en svår balansgång att tala med barn i dessa ärenden, särskilt om de inte 
fått möjlighet att bearbeta vad de varit med om. Samtidigt är det viktigt att deras 
upplevelser får komma fram, om det är möjligt. Det är dock viktigt att samtal med 
barnen inte bidrar till att lägga ansvar på dem (Eriksson, 2001 s.122).  
 
Enligt Lyckner och Metell (2001b) berättar inte traumatiserade barn, exempelvis 
de  som bevittnat våld, om vad som har hänt om inte de rätta frågorna ställs (s. 
53). Barnen är uppväxta med faderns hotelser om vad som kommer att hända om 
de skulle berätta något, och de måste vara övertygade om att de får hjälp för att de 
ska våga tala med någon. Polisen måste befria barnet från ansvaret och i sina sam-
tal med barnen förklara, att det är de vuxna som måste ta ansvar för sina problem 
(Wallberg, 2003 s.122). För att barnen ska öppna sig och våga berätta, bör frågor-
na vara raka och tydliga och förhörsledaren vara väl införstådd med barnets före-
ställningsvärld. Barns minnesbilder och sinnesintryck av det som har hänt är ofta 
fragmenterade. Det krävs att den som lyssnar har tid, inger förtroende, visar re-
spekt och har modet att ta emot berättelsen, för att barn ska kunna minnas och be-
rätta (Lyckner & Metell, 2001b s. 53). Många barn kan vittna om att de skulle ha 
velat berätta långt tidigare, men om ingen har frågat har de inte heller sagt något 
(Wallberg, 2003 s.122). 

Barnkompetens 
Möten med barn ställer särskilda krav på varje enskild polisman. På familjevålds-
enheterna finns det specialiserade barnutredare som oftast har någon kompetens-
höjande vidareutbildning. Nästan alla andra poliser saknar dock särskild utbild-
ning för att handlägga ärenden där barn är inblandade. Det är oftast så kallade ge-
neralister, poliser i yttre tjänst, som först möter barnen i familjer där modern blivit 
misshandlad. Det är inte alltid att en anmälan om kvinnomisshandel, där det finns 
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barn i familjen, kommer in dagtid, måndag till fredag, då de poliser som är specia-
liserade på mäns våld mot kvinnor och barn, arbetar. För att förbättra situationen 
för dessa barn är det viktigt att använda sig av specialister redan i samband med 
anmälan (Lindgren m.fl., 2001 s.282-283).    
 
Kommittén mot barnmisshandel anser i delbetänkandet Barnmisshandel. Polisens 
och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder att om poliser har en bas-
kunskap om barn och barns behov, som sedan byggs på för dem som speciellt ut-
reder barnärenden, ger det dem en beredskap och ett förhållningssätt till barn, som 
sedan gör det möjligt att i olika situationer, där barn är inblandade på ett eller an-
nat sätt, agera utifrån vad som är bäst för barnet i den aktuella situationen. God 
kunskap om barns behov, rättigheter och utveckling skulle således ge polisen en 
god handlingsberedskap för arbetet med barnärenden (SOU 2000: 42 s.13). 
 
Enligt Hindberg (2004) är det ett problem inom rättsväsendet att barnkompetensen 
generellt sätt är låg (s. 249). Kommittén mot barnmisshandel anser att det finns en 
förhållandevis hög barnkompetens, men antalet som har denna höga kompetens är 
för litet (SOU 2000:42 s.15). För att kunna möta barn på den nivå där de befinner 
sig och ställa frågor som är anpassade till deras ålder, krävs kunskap om barns ut-
veckling. Barnkompetens behövs även för att kunna tolka barns berättelser, för att 
förstå hur trauma påverkar barn och för att kunna bemöta dem med förståelse, 
medkänsla och vänlighet. Bemötandet kan avgöra om barnen ska få en känsla av 
att samhället tar ansvar för deras skydd och trygghet och att rättssäkerheten även 
omfattar dem (Hindberg, 2004 s. 249).  
 
Resultat 
Här redovisar vi familjevåldsenheten och närpolisens tankar och erfarenheter av 
barn som bevittnat våld inom familjen. Resultatet från varje enhet redovisas var 
för sig och under fem olika kategorier för respektive grupp. För familjevåldsenhe-
ten är kategorierna: att arbeta på familjevåldsenheten, vikten av att få ett erkän-
nande, barnförhör, barn som bevittnat våld samt våldets konsekvenser för barnen. 
För närpolisen är kategorierna: att arbeta med kvinnomisshandel i yttre tjänst, 
kvinnomisshandel som polisärende, hur barnen uppmärksammas, våldets konse-
kvenser för barnen och barnens rättsliga status.  

Familjevåldsenheten 
Respondenterna arbetar på familjevåldsenheten och är specialiserade på utred-
ningar avseende barn och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.  

Att arbeta på familjevåldsenheten 
Respondenterna beskriver sitt arbete på familjevåldsenheten som intressant och att 
de trivs med utredningsarbetet. Men de uttrycker också att det är ett tungt arbete 
och ett flertal arbetskamrater är sjukskrivna, för närvarande fem av femton me-
darbetare. En deltagare säger: ”folk är sjukskrivna, de kommer inte tillbaka hit. 
Det är svårt att rekrytera för att ryktet sprider sig att det är tufft här uppe.” De har 
en stor arbetsbelastning på familjevåldsenheten och en deltagare säger: 
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det är ett hårt tryck på den här avdelningen och mycket har att göra med 
att det finns en tidsgräns, vi måste hålla gränser när det gäller barn-
utredningar. Inom tre månader ska de vara utredda från att vi har en skäli-
gen misstänkt. Det kan jag säga att vi inte håller i många fall. 

En respondent ger en förklaring till varför det är svårt att hålla tidsgränsen på 
barnärenden och det är att frihetsberövade, häktade och anhållna går före. 
 
Samtliga anser att utredningsarbetet skulle vara lättare och effektivare om de arbe-
tade två och två. De vill arbeta tillsammans med någon men det fungerar inte all-
tid praktiskt och en av dem säger:  

det har lite med trycket att göra, för sitter en frihetsberövad så måste man 
ta det då och då blir det mycket uppsplittrat så därför är det svårt att jobba 
två och två. Men det finns ju nästan bara fördelar med det, det skulle vara 
lättare och roligare men framförallt skulle det gå fortare i utredningarna.   

Vikten av att få ett erkännande 
Alla respondenter anser att ärenden där barn blivit utsatta för brott är svårbevisade 
och att det är viktigt att få ett erkännande från gärningsmannen för att leda utred-
ningen framåt. Enligt dem läggs 19 av 20 barnutredningar ned. Deltagarna disku-
terar att det är svårt att få ett erkännande från gärningsmän som utsatt barn för 
brott. ”Det är väldigt få som erkänner någonting, men det är upp till oss att skaffa 
bevis för det som har hänt. Det är en skam för pedofiler att erkänna för familj, 
släkt, vänner och arbetskamrater att de har gjort de här sakerna.” nämner en av 
deltagarna. 
 
De tar upp olika svårigheter med att få ett erkännande. Alla håller med om att det 
är ett problem att en och samma person förhör både gärningsman och offer. En av 
poliserna uttrycker det med orden: ”det är en fördel om en person förhör målsä-
gande och en annan barnet, för det kan ju bli jobbigt för den misstänkte att höras 
då du hört barnet. Du får ju en vinklad uppfattning då.” En annan polis säger: ”det 
är bra om man inte hört barnet om man ska höra pappan för då kan man ju få en 
färgad bild och inte lyssna på vad pappan säger.”  
 
Hälften av respondenterna tycker att lagändringen, som infördes i brottsbalken 
2003, som innebär att brott mot närstående barn åsätts ett högre straffvärde, är ett 
annat problem som gör det svårare att utreda och få ett erkännande. En av delta-
garna uttrycker: 

jag är väldigt kritisk till den här nya lagstiftningen som plussar på påfölj-
derna på straffen igen. Det blir så småningom fullständigt omöjligt att ut-
reda. Om man fick fem år förut så får man tio år nu, det gör att det är 
mindre chans att folk pratar. Jag är inne på att de här ärendena ska gå att 
klara ut, för jag inbillar mig att det är viktigt för barnets skull. 

De andra tycker att det är bra att det blir högre straff och en av dem säger: ” bar-
nen är skyddslösa och på något vis får de en form av upprättelse. Om de har varit 
riktigt illa utsatta så tror jag att det kan kännas skönt.” 
 
Deltagaren resonerar också om lagen är till för att klara upp brott eller om den ska 
ha en avskräckande effekt och om den ska ha en avskräckande effekt är då frågan 
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om den är tillräckligt avskräckande. Även om de har delade meningar om straff-
skärpning så håller alla med om att det är för låga straff för brott mot barn. En ut-
trycker:  

jag kan hålla med om att det i vissa fall är låga straff vid brott mot barn. 
Vid ett narkotikabrott kan du få tio års fängelse och de bygger enbart på 
telefonavlyssning där det pratas i konstiga termer, men begår du ett brott 
mot barn så får du två års fängelse, så i den relationen kan det ju se kons-
tigt ut.  

 
Deltagarna nämner att det ställs stora krav på förhörsledaren för att få ett erkän-
nande. Samtliga betonar att det är viktigt med bemötande och att aldrig fördöma 
gärningsmannen. En av deltagarna berättar att på en kurs som denne deltagit i, fö-
reläste en man som förgripit sig sexuellt på sin dotter. Mannen berättade att poli-
sens bemötande var viktigt för hans erkännande, hade polisen varit fördömande 
hade han troligtvis aldrig erkänt. Flera deltagare tar även upp att det är viktigt att 
tänka objektivt i möte med gärningsmannen. En av dem säger: 
”det är inte bra att gå in med förutfattade meningar, jävla gris som slagit ungen, 
istället för att ta reda på vad som hänt.” En annan deltagare anser att det är viktigt 
med omsorg av gärningsmannen: ”det satsat oerhört på barnförhör idag och det är 
min åsikt att man ska lägga lite krut på förövarna för det skulle vara ekonomiskt 
och mänskligt och bra på alla sätt.”  
 
Fastän alla deltagare resonerar att det är viktigt att få ett erkännande från gär-
ningsmannen för att ärendet ska leda till åtal, är en av deltagarna tveksam till om 
en rättsprocess är bra för barn som utsatts för brott. Men deltagaren säger också: 
”men så måste man tänka att vår uppgift är att utreda brott och ta reda på vad som 
har hänt och hur folk mår det får socialtjänsten hjälpa till med.”  

Barnförhör 
Respondenterna upplever att det är svårt för barn som blivit utsatta för brott att 
berätta vad det varit med om. En av dem berättar: ”jag har haft den förmånen att 
ha ett antal som erkänt och då kan jag jämföra vad förövaren sagt mot vad barnet 
sagt. Då kan man se att barnet säger nästan ingenting.” De anser att barns ålder 
och vilket brott de varit utsatta för påverkar deras förmåga att berätta. En av dem 
uttrycker: 

ett barn som varit utsatt för ett övergrepp berättar inte spontant och det be-
ror lite på vilken ålder barnet har. Små barn kan säger saker som de kan-
ske inte följer upp, de säger vissa saker men sen är det locket på. Det är 
mycket mer skam och skuldkänslor på en 15 åring som förstår vad som 
hänt och som låtit sig själv utsättas för det här, vilket gör det mycket svå-
rare att få dem att berätta.  

En annan deltagare tillägger: ”jag tror generellt att det är lättare att tala om att man 
har fått stryk än att någon har hållit på sexuellt.”  
 
Samtliga deltagare betonar att bemötande av barnen och att de känner att polisen 
tror på dem, är viktigt för att de ska våga berätta. En av deltagarna påpekar att 
barnen kan uppleva det som svårt att komma till polishuset för förhör: 
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det är ju jättesvårt att komma till det stora polishuset. Egentligen skulle vi 
inte ha videorummet på polishuset överhuvudtaget, det kan ju bli enormt 
ångestladdat, det finns jättemycket människor i hissarna och i korridorerna 
och det är inte det bästa ur barnperspektiv tycker jag. 

 
Deltagarna tar upp en svårighet i att förhöra barn och det är att de inte får ställa 
ledande frågor utan de ska leda barnen till brottshändelsen vilket kan vara svårt 
om händelsen ligger långt tillbaka i tid. Som en deltagare uttrycker det: 

man ska ju inte tala om varför de är där exakt och då får man ju linda in 
det, och det är jättesvårt för barnen att förstå det. Man ska aldrig leda bar-
net till en händelse i förhören utan de ska själva komma på, men är man 
sex år är det inte lätt då det kan hända jättemycket på skolan. 

 
Att hålla barnförhör och inte ställa ledande frågor upplever respondenterna som 
nervöst och stressande. En uttrycker: 

om vi som förhörsledare ställer ledande frågor och den misstänktes advo-
kat påstår att vi suttit och lett barnet fram till uppgifterna så saboterar vi 
hela samtalet. Man får inte klanta till sig i samtal med barn, då har de ju 
inte en chans alls på grund av att jag har varit klantig. Det tycker jag är 
synd och det är nervöst.  

En annan deltagare säger: ”att sitta inne i studion är ganska pressande, man hör 
klockan, tick tack”. Samtidigt säger en annan deltagare:  

så får man ju tänka att säger inte barnet någonting kanske man måste ge 
barnet någonting annars så får man ju i alla fall inte fram någonting. Om 
det kritiseras i efterhand så får väl de bedöma om det har skadat utred-
ningen. 

Deltagarna tar även upp att det är svårt att förhöra små barn och att det är viktigt 
att besitta kunskap om barns utveckling och språkfärdigheter. Treåringar är de 
yngsta de förhör men det beror på hur väl utvecklat barnets språk är. 

Barn som bevittnat våld 
Respondenterna upplever att barn som bevittnat våld glömdes bort förut men att 
man under de senaste åren har börjat uppmärksammat dem. Respondenterna har 
olika erfarenheter av att förhöra barn som bevittnat våld inom familjen. En av del-
tagarna förhör dessa barn ytterst sällan medan en annan gör det. De tycker att det 
är svårt att veta om det är lämpligt att förhöra barn som har bevittnat våld i famil-
jen, de diskuterar om det är positivt för barnen att de hörs. En deltagare är av den 
uppfattningen att det är möjligt att höra barn som bevittnat våld och påpekar: 

det är väl aldrig en nackdel att höra folk egentligen. Vår uppgift är att ta 
reda på vad som har hänt och ju fler man hör desto bättre kan det bli i vis-
sa avseenden men sen beror det på vad som har hänt och hur det har hänt. 
Det beror nog lite på omständigheterna tror jag. 

Den deltagare som förhör barn ytterst sällan anser att man ska uttömma alla meto-
der först innan man förhör barn som bevittnat våld, då barnen inte hörs i omsorgs-
syfte utan som vittnen till misshandel av modern. Deltagaren menar att barnen 
inte ska behöva ta ställning för en förälder, utan de ska vara för båda föräldrarna. 
En annan säger att de flesta familjer de kommer i kontakt med är multiproblem-
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familjer och att de barnen befinner sig i en svårare situation än de barn som inte 
gör det. Deltagaren uttrycker med orden:  

de flesta familjebråk man kommer i kontakt med är väl inte helylle-
familjen det är ju oerhört sällan man kommer i kontakt med dem. Min 
uppfattning är att det är mycket strul och att båda är sjuka på något sätt, 
har problem sen tidigare med skilsmässor, bråk, tvister och beskyllningar 
och att barnen används som slagträn i det också. Det är ju oftast inte en 
enstaka händelse, det är ju inte bara det här att pappan är full och slår till 
frugan och sen är det klart. 

 
Deltagarna tar upp att det i slutändan inte är de själva som beslutar vilka som ska 
höras utan som en deltagare säger:  

i de fallen vi har en skälig misstänkt person så leds förundersökningen av 
en åklagare och det är ju den personen som ger direktiv om  vilka vi ska 
höra. Det är ju inga saker som vi själva beslutar om utan det är ju tillsam-
mans med åklagaren, så vi behöver inte fundera så mycket.  

En deltagare berättar: ”om man diskuterar med åklagaren så argumenterar jag all-
tid för att inte höra barn som bevittnat våld.” 
 
De nämner olika hinder för att förhöra barn som bevittnat våld. Ett hinder är när 
barnet har två vårdnadshavare, för då måste båda lämna tillstånd för att polisen 
ska kunna höra barnen. Det går dock att få ett interimistiskt beslut på en särskild 
företrädare men då måste förhöret hållas inom fyra dagar från tingsrättens beslut, 
vilket deltagarna upplever som tidspressande.   
 
Ett annat hinder de tar upp är att man inte har någon skyldighet att vittna mot när-
stående, vilket kan vara svårt för ett barn att förstå. En deltagare säger:  

skulle pappa slå mamma och du bevittnar det skulle du kallas som vittne 
men då kan du avstå från att vittna. Det kan vi ju inte ta upp med en sexår-
ing för den kommer ju aldrig att fatta den frågan. Jo det är så här du behö-
ver inte vittna mot pappa, men hade det varit någon annan, skulle du vara 
skyldig att vittna.  

 
Respondenterna berättar att de i nuläget inte förhör barn som bevittnat våld i nå-
gon större utsträckning men om barnen skulle får status som brottsoffer, det vill 
säga målsägande, skulle de bli tvungna att höra dessa barn. 

Våldets konsekvenser för barnen 
När deltagarna berättar om sina erfarenheter av barn som bevittnat våld är alla 
överens om att barn inte mår bra av att bevittna våld i sin familj, en deltagare sä-
ger: ”jag tror att man tar väldigt stor skada av att bevittna våld, jag menar hemmet 
är ju den säkra platsen och om det bara är bråk där hur ska man må då.” De upple-
ver också att dessa barn får ta ett stort ansvar hemma och blir vuxna snabbt. En 
uttrycker:  

barnen tar på sig en vuxenroll, de beskyddar mamma, ser till att mamma 
inte kommer i närheten av pappa eller underlättar för mamma så att det 
inte ska bli de här bråken. De här barnen får ta väldigt stort ansvar, de tar 
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hand om sina småsyskon. De är inte med kompisar för de vet inte hur det 
är hemma, om mamma kanske är slagen.  

En annan deltagare berättar om ett förhör med ett barn som bevittnat våld där bar-
net uttryckte: ”jag blir så trött så att jag inte orkar med skolan. Jag skulle göra ett 
test men då kunde jag inte sitta med de andra kamraterna för då tänkte jag på hur 
det var hemma och då blev jag så trött och då tog det mycket längre tid.” Deltaga-
ren påpekar att barnen ofta är trötta då våldet oftast pågår nattetid vilket kan leda 
till att barnen blir bråkiga. 
 
När deltagarna diskuterar att våldet kan få långtgående konsekvenser för barnen 
säger en: ”tittar man på dem som begår våldsbrott, vad de har för bakgrund så har 
ju alla misär i bakgrunden. Jag har aldrig träffat på någon vid våldsbrott som har 
haft en perfekt uppväxt.” 

Närpolisen 
Respondenterna arbetar idag som närpoliser men har lång erfarenhet av att arbeta i 
yttre tjänst. Om det inte finns tillräckligt med poliser i yttre tjänst, händer det att 
de åker på vad de kallar lägenhetsbråk. 

Att arbeta med kvinnomisshandel i yttre tjänst 
Enligt deltagarna är det lägre status att åka på lägenhetsbråk, och de anser att det 
inte är roliga jobb att åka på. De tar även upp att familjevåldsärenden är tunga och 
berörande och en av dem säger:  

det är ju roligare rent polisiärt att åka på ett bankrån med blåljus och siren 
och hoppa ut och vara polis än att kliva in i de här familjesituationerna där 
det är relationsproblematik. Det är enklare att gripa några som slåss på 
stan, då kastar man sig över den första och största, men att möta de här 
människorna i deras hem är ju väldigt jobbigt för dig som person. Man 
måste vara väldigt lyhörd och det tar mycket energi. 

En annan tillägger; ”det är tragiskt man blir ledsen, liksom vid riktigt allvarliga 
trafikolyckor med dödlig utgång.” 
 
De här ärendena pratar poliserna inte om med sina arbetskamrater och det är enligt 
dem ingen som frågar dem om hur det var på lägenhetsbråken. En av dem ut-
trycker: ”man kan inte avlasta sig vid fikabordet det är ju ingen som bryr sig, men 
däremot frågas det om dåren som slogs på stan.”  
 
När deltagarna talar om kvinnomisshandel säger de att det inom polisen fortfaran-
de finns en uppgiven syn på kvinnorna som stannar kvar i misshandelsförhållan-
den. En av dem uttrycker: ”man vet att det är en process för kvinnan att bryta sig 
ur, men man kan väl ändå känna att man inte gör någon större nytta, för imorgon 
sitter de ändå där och käkar frukost ihop igen.”  

Kvinnomisshandel som polisärende 
Deltagarna berättar att när de åker till vad de kallar lägenhetsbråk vet de oftast 
inte vad som har hänt eller om det finns barn närvarande. En av deltagarna säger: 

när man jobbar som ordningspolis får man bara de här jobben egentligen 
på radion och då vet man inget annat än att de är en lägenhet där det är 

 30



stökigt på grund av att grannarna ringt. Om kvinnan eller barnen själva 
ringer får man lite mer information.  

Poliserna beskriver att när de kommer till hemmet måste de ta reda på vad som 
har hänt och göra en bedömning av situationen. Som en av dem säger: 

det bästa för oss är om kvinnan eller någon annan har några skador så att 
vi kan se att här har det skett en misshandel och då griper vi karln ifråga 
och sen är det ganska enkelt polisiärt. Men ser man inte att kvinnan har 
några skador krävs det en hel del förarbete innan vi som ingripande patrull 
vet vad vi ska göra.  

 
För att kunna ta reda på vad som har hänt måste poliserna förhöra mannen och 
kvinnan på plats. Enligt deltagarna förhörs inte barnen på plats även om barnen 
kanske kan berätta vad som har hänt. Samtliga anser att man inte ska hålla förhör 
med barnen med tanke på den situation som de befinner sig i och en av dem säger:  

vi kan fråga enkla frågor som var tog pappa vägen och såg du om han tog 
bilen. Sådana saker kan vi fråga men det är ju inga konkreta frågor som 
hur slog pappa exakt. Jag tror inte att någon ute på plats ger sig in på att 
börja pressa något barn i förhörsliknande metod med tanke på hur de mår. 

 
Poliserna förhör mannen och kvinnan var för sig och om det finns barn närvaran-
de, anser respondenterna att de är ett problem, vilket en av dem uttrycker: 

barnen är ju liksom ett problem rent polisiärt när man är på platsen för 
man kan inte hålla förhör med de vuxna om man inte styrt upp det så att 
någon annan anhörig eller någon representant från socialtjänsten är på 
plats och tar hand om barnen. 

En annan deltagare fortsätter:  
oftast söker barnet tröst hos mamman som är upprörd och uppriven, de 
söker också tröst hos varandra och då kommer vi dit och måste separera 
dem. På något sätt tror jag att barnen känner av det här rätt tydligt att de är 
ett problem då vi vill prata med mamma ifred och vi försöker få bort bar-
nen för att få tillräckliga uppgifter. 

Trots att de ser barnen som ett problem och inte vill ha med dem under förhöret 
med modern anser de att det även är av omsorg av barnen. En deltagare säger: 
”man vill ju inte att mamman ska berätta exakt hur hemskt det har varit när barnen 
sitter och lyssnar. De är ju i viss mån ett omsorgstagande att barnen ska få komma 
iväg från mamman och slippa vara med och höra om övergreppen igen.” 
 
Deltagarna har uppfattningen att de kvinnomisshandelsärenden som kommer till 
polisens kännedom oftast inte bevittnas av barn. De ger olika förklaringar till det, 
en av dem säger: ”i de situationer vi blir tillkallade är ju när folk runt omkring har 
hört bråk, och jag tror att har man barnen hemma håller man som kvinna tyst och 
då blir inte vi kallade till platsen.” En annan förklaring som en deltagare tar upp är 
att barnen kan ha sprungit ut vid misshandelstillfället och således inte är där när 
polisen kommer. Ytterligare en deltagare ger en annan förklaring: ”det är ju 
många som i samband med att de gått ut och festat tillsammans spårar ur när de 
kommer hem och då har de oftast ordnat barnvakt om det inte är frågan om miss-
bruk.” 
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Hur barnen uppmärksammas 
Deltagarna är medvetna om att barn som bevittnat våld glöms bort av poliser i ytt-
re tjänst men de anser att dessa barn har uppmärksammats mer på senare tid. En 
deltagare tror att de flesta poliser i yttre tjänst inte ser barnen och uttrycker:  

generellt sett så tror jag att poliserna som kommer till plats inte lägger så 
mycket krut på barnen vare sig polisiärt eller vårdande utan man löser det 
praktiskt. Om man nu griper pappan och mamman mår jätte dåligt och 
hon kanske måste skjutsas till akuten måste man ju lösa det praktiskt med 
barnen. 

 
Då det inte finns några normer för hur de ska arbeta med barn som bevittnat våld 
anser deltagarna att det beror på den enskilde polismannen som kommer till hem-
met, om barnen uppmärksammas. En av dem säger: ”det är nog fortfarande väl-
digt godtyckligt, det beror på vilka poliser som kommer till platsen, vilka erfaren-
heter man har, om man har jobbat länge och om man är insatt i de här frågorna.” 
En deltagare framför att denne personligen försöker se och bekräfta barnen och 
ger ett belysande exempel på detta:  

vi var hemma hos en familj som har fem barn där mamman hade blivit 
misshandlad, hon var väldigt blodig och upprörd. Då barnen var väldigt 
rädda och mådde dåligt tog vi dit flera poliser så att någon kunde sitta och 
lugna barnen, få dem att känna sig trygga för de var väldigt rädda för pap-
pan. 

 
Enligt deltagarna har de poliser som arbetar i yttre tjänst ingen barnkompetens då 
det inom polisutbildningen inte tas upp något om barns utveckling och hur man 
som polis ska bemöta barn. Deltagarna anser att det inom polisen finns större kun-
skap om våldets konsekvenser för kvinnor än vad det finns om hur våldet påver-
kar barn. Som en deltagare säger: ”vi är ju inte i framkant som sagt i de här situa-
tionerna.”  En deltagare anser att om den enskilde polismannen har egna barn, 
ökar det möjligheten att barnen uppmärksammas och säger: ”har man egna barn 
ser man på barn på ett annat sätt rent naturligt, och man är dessutom van att prata 
med barn.”   
 
När deltagarna diskuterar om varför inte barnen uppmärksammas nämner de även 
att många som arbetar i yttre tjänst är nyexaminerade, då det är där de flesta bör-
jar, och då är man mer inriktad på att ta hand om vuxna kriminella, narkotika-
missbrukare och våldsmän. Deltagarna tar även upp att det finns ett visst motstånd 
i systemet att lägga ned tid på barnen, då det ofta finns andra arbetsuppgifter som 
ligger och väntar. 
 
Deltagarna nämner att den enda rutin de har för att uppmärksamma barn vid lä-
genhetsbråk är en standardmall som används vid förhör, som går vidare till social-
tjänsten. I den finns det en fråga om det finns barn i familjen. 

Våldets konsekvenser för barnen 
När deltagarna berättar om sina erfarenheter av barn som bevittnat våld är alla 
överens om att inga barn mår bra av att bevittna våld i sin familj och som en del-
tagare säger: ”jag tror inte att någon polis anser att barn kan må bra om pappa slår 
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mamma.” Deltagarna berättar att många av de ungdomar som de träffar har vuxit 
upp i familjer där det bland annat förekommit våld och de anser att det inte är nå-
gon lämplig miljö att växa upp i. En deltagare uttrycker:  

de barn som blivit vittne till våld i olika former har växt upp i miljöer som 
inte är så gynnsamma för deras personliga mognad och utveckling. De har 
varit med om hemska saker och är väldigt otrygga. När de blir äldre börjar 
de hänga ute på stan för att det är så jobbigt hemma och då har de gått 
igenom ganska mycket under de här tysta åren. 

Enligt samtliga deltagare är alla poliser medvetna om att det kan få långtgående 
konsekvenser för barnen att växa upp i våldsmiljöer. En deltagare säger: 

jag tror att alla vet idag att små barn blir skadade av sin uppväxtmiljö om 
den är så här tuff. Jag tror att den kunskapen har nått ut till varenda polis 
att de här barnen blir skadade och att det kan leda till att de blir tungt kri-
minella som vuxna. 

Barnens rättsliga status 
När deltagarna diskuterar om barn som har bevittnat våld i sin familj kan ses som 
brottsoffer säger en av deltagarna: ”jag tror nog inte att man är så bra på att se 
barnen som brottsoffer i en familj där kvinnan blivit misshandlad, det missas 
nog.” En annan deltagare tillägger: ”egentligen är ju alla som blivit vittne till ett 
brott eller inblandad i en brottslig situation brottsoffer även om de inte är målsä-
gande.” Deltagarna diskuterar vidare att brottsoffer är ett vitt begrepp och att de 
som poliser främst behandlar målsäganden som brottsoffer, det vill säga den juri-
diska definitionen av brottsoffer.  
 
En av deltagarna anser att om barn som bevittnat våld skulle få rättslig status som 
brottsoffer skulle de få bekräftelse på att de blivit illa behandlade och kränkta. Det 
i sin tur skulle hjälpa barnen att bearbeta det de varit med om och att bli hela vux-
na. En annan deltagare tror att de som poliser kan bekräfta barnen även om inte 
lagen gör det och uttrycker: ”fast det inte ingår i vår yrkesuppgift kan man försöka 
att ge barnen upprättelse genom att till exempel säga att du ska inte behöva se det 
här och det måste vara jätte jobbigt för dig.”  
 
Analys  
I det här avsnittet kommer vi att besvara vår första forskningsfråga med hjälp av 
en sammanfattning av vår empiri som vi därefter kopplar till tidigare forskning 
och valda teoretiska begrepp. 

Inledning  
Utifrån uppsatsens syfte anser vi att fokusgruppsmetoden var ett bra val av datain-
samlingsmetod, då vi var intresserade av hur poliser från två olika enheter resone-
rar kring barn som bevittnat våld inom familjen och vi ville ta del av deras kollek-
tiva bild av dessa barn. Hade vi istället valt individuella intervjuer, hade vi fått 
den enskilde polismannens erfarenhet och perspektiv av de här barnen, men sam-
tidigt hade vi gått miste om polisernas kollektiva bild. 
 
Vi avgränsade oss till poliser från familjevåldsenheten och poliser i yttre tjänst då 
vi förmodade att de skulle ha olika synsätt på barn som bevittnat våld. Att vi antog 
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det berodde på vår förförståelse att poliser inom familjevåldsenheten skulle ha en 
hög barnkompetens eftersom de är specialiserade på barnförhör och att poliser i 
yttre tjänst skulle ha mindre kunskap och erfarenhet av barn då många av dem är 
nyexaminerade eller endast har genomgått grundutbildningen. Vi fick inte möjlig-
het att genomföra en fokusgruppsinterjvu med poliser i yttre tjänst, utan med när-
poliser som har lång erfarenhet av att arbeta som poliser och som tidigare arbetat i 
yttre tjänst. Detta kan ha bidragit till att vi inte fick de resultat som vi förmodade 
att vi skulle få. I resultatet framkommer det att polismännen från de olika enheter-
na i stort sett har en samstämmig syn på barn som bevittnat våld och det kan bero 
på att samtliga respondenter har lång yrkeserfarenhet inom polisen.  
 
Vi anser att vi har fått svar på vår första frågeställning: vad säger poliserna om 
deras erfarenheter av barn som upplevt våld i sin familj?, trots att respondenterna 
från familjevåldsenheten diskuterade mer om barn som far illa i allmänhet, än om 
barn som bevittnat våld. Att de talade om barn som bevittnat våld i mindre ut-
sträckning kan dels beror på att de vanligtvis inte förhör dessa barn och dels att 
det var vår första fokusgruppsintervju och vi var osäkra på hur mycket vi skulle 
styra respondenternas diskussion när de avvek från intervjuguiden. Vi ville inte 
styra diskussionen mot vår förförståelse. Vår andra frågeställning: vilka likheter 
och skillnader finns det att se på barn som bevittnat våld i sin familj på de olika 
polisenheterna, är svår att besvara då vi trodde att deras syn på dessa barn skulle 
avvika. Vi kommer således inte att analysera respondenterna från familjevåldsen-
heten och närpolisens lika och olika sätt att se på barn som bevittnat våld inom 
familjen. Vår första frågeställning kommer att besvaras under nedanstående rubri-
ker. 

Hur barn som bevittnar våld uppmärksammas av polisen 
Såväl poliserna från familjevåldsenheten som närpolisen är medvetna om att barn 
far illa av att bevittna våld inom familjen. Även om polismännen anser att det är 
skadligt för barn att bevittna våld i sin familj, synliggörs inte dessa barn i kvin-
nomisshandelsärenden. Endast ett fåtal av poliserna på familjevåldsenheten upp-
ger att de hör barnen om deras upplevelser, trots att de är överens om att det aldrig 
kan vara en nackdel att höra så många vittnen som möjligt eftersom det är deras 
uppgift att utreda brott. De är dock osäkra på om det är lämpligt att förhöra barn 
som bevittnat våld och om det skulle vara positivt för dem. Närpoliserna har upp-
fattningen att ingen polisman i yttre tjänst förhör barn som bevittnat våld på plats, 
då de anser att barnen oftast mår för dåligt och att de inte vet hur de ska bemöta 
barn i kris.  
 
Polismännen från respektive enhet uppger att rutiner för att säkerställa att barn 
som bevittnat våld uppmärksammas, i stort sett är obefintliga. Den enda rutin de 
har för att uppmärksamma barn vid kvinnomisshandel är en standardmall som an-
vänds vid dessa förhör, där det framkommer om det finns barn i familjen. När de 
påträffar barn som bevittnat våld inom familjen skickar de en särskild anmäl-
ningsblankett till socialtjänsten om att dessa barn far illa, då polisen enligt social-
tjänstlagen är skyldiga att anmäla det. 
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Då det i stort sett saknas regelverk för hur barn som bevittnat våld inom familjen 
ska uppmärksammas, ankommer det på den enskilde polismannen att avgöra om 
barnen ska höras. Poliserna på familjevåldsenheten tar upp att de själva inte beslu-
tar om de ska höra barnen, utan att det är åklagaren som fattar beslut om vilka 
som ska förhöras när förundersökningen är inledd, vilket alltid är fallet när kvin-
nomisshandelsärendet kommer till familjevåldsenheten. En av polismännen från 
familjevåld argumenterar dock alltid för att barn som bevittnat våld inte ska förhö-
ras. Närpoliserna anser att det är godtyckligt om barnen uppmärksammas, det be-
ror på om den polisman som kommer till lägenhetsbråket har egna barn, om denne 
är nyexaminerad eller är insatt i hur barn som bevittnar våld påverkas av våldet. 
Närpoliserna tar upp att det finns motstånd i systemet att lägga ner tid på barn som 
bevittnat våld, då resurserna är knappa och andra arbetsuppgifter väntar och att 
detta kan vara en ytterligare anledning varför barnen inte uppmärksammas vid 
familjevåld. 
 
De båda arbetsgrupperna från familjevåldsenheten och närpolisen är exempel på 
formella grupper, vilket innebär att de är fastställda av en organisation och styrs 
av ett formellt ledarskap. Formella grupper har ofta ett bestämt och uttalat syfte 
och deras medlemmar är ålagda att utföra mer eller mindre bestämda uppgifter 
utifrån deras yrkesbefattningar (Svedberg, 2000 s.18). Poliserna har bestämda och 
uttalade syften för sitt yrkesuppdrag. Polismyndighetens syfte är att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och 
annan hjälp. För att myndighetens syfte ska tillgodoses har poliserna till uppgift 
att bland annat förebygga brott och att bedriva spaning och utredning i fråga om 
brott som hör under allmänt åtal (Knutsson & Granér, 2001 s.22). Dessa kallas för 
formella regelsystem, då de regleras i polislagen. Respondenterna tar upp att det 
enda formella regelsystem som finns för att uppmärksamma barn som bevittnat 
våld inom familjen är en standardmall som används vid förhör i kvinnomisshan-
delsärenden, där det framkommer om det finns barn i familjen.  
 
Tillsammans med det formella regelsystemet finns ett informellt regelsystem som 
utvecklas i samspel mellan individer och inom grupper, det vill säga normer. Des-
sa normer anger bland annat vad individer bör eller inte bör göra i en viss situa-
tion. I arbetsgruppens normsystem finns det outtalade normer för beteenden som 
utvecklats eller anammats inom en arbetsgrupp och som styr arbetsgruppens sätt 
att fungera (Granér, 1991 s. 127). Att ingen polisman i yttre tjänst, enligt närpoli-
serna, förhör barn som bevittnat våld kan ses som en outtalad norm som har ut-
vecklats inom poliser i yttre tjänst. 
 
Poliserna från familjevåldsenheten är överens om att det aldrig kan vara en nack-
del att höra så många vittnen som möjligt, eftersom deras uppgift är att utreda 
brott. Samtidigt är de osäkra på om det är lämpligt att höra barn som bevittnat 
våld, då de menar att det inte är i omsorgssyfte utan som vittne till våld mot mo-
dern, vilket medför att barnen tvingas ta ställning för den ena föräldern. Osäkerhe-
ten kan tolkas som en konflikt mellan polisrollen och rollen som omsorgstagare. 
Rollkonflikter uppstår när det finns motstridiga förväntningar kring vad som är 
det givna rollbeteendet i en viss situation (Angelöw & Jonsson, 2000 s. 33). I den 
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här givna situationen förväntas polisen att utreda brott och inte ha en omhänderta-
gande roll. 
 
Polismän är så kallade gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater är de byråkrater som 
människor möter i alla slags offentliga situationer och är de som längst ner i de 
offentliga hierarkierna ska verkställa det som politiker och högre myndigheter be-
slutat om (Bergling, 1995 s. 120). Byråkratins organisatoriska ramar får konse-
kvenser för yrkesutövandet och bemötandet av de klienter som organisationen 
vänder sig till. Den enskilde gräsrotsbyråkraten har relativt stort utrymme för egna 
bedömningar då organisationens mål vanligtvis är vaga, tvetydiga eller konflikt-
fyllda (Eriksson, 1995 s. 93-94).  
 
Då den enskilde polismannen har ett förhållandevis stort handlingsutrymme på 
grund av polisorganisationens vaga mål, kan bedömningar inom polisen präglas 
av ett visst godtycke. Det framkommer tydligt när närpoliserna berättar att det be-
ror på enskilda bedömningar av polismän, om barn som bevittnat våld uppmärk-
sammas. Det kan vara en följd av polisorganisationens diffusa mål och att det inte 
finns några tydliga direktiv om hur de ska arbeta med dessa barn. Det kan dock 
vara svårt att eliminera godtycke bland poliser, då det till exempel är omöjligt att 
reducera polisers arbete till detaljerade instruktioner över hur ingripanden ska gå 
till i alla tänkbara fall. Varje barn och ärende är unikt. Emellertid ska poliser alltid 
sträva efter en likvärdig behandling av alla klienter, såväl förövare som offer och 
vittnen, samt likvärdiga bedömningar i likartade situationer.  
 
Gräsrotsbyråkraten kan ibland förringa sitt faktiska handlingsutrymme med hän-
visning till organisationens regler och lagar (Eriksson, 1995, s. 111). Familje-
våldspoliserna kan sägas förringa sitt relativt stora handlingsutrymme, när det 
gäller barn som bevittnat våld inom familjen, när de hänvisar till att det är åklaga-
ren som slutligen beslutar om de ska höra barn som bevittnat våld inom familjen, 
som vittnen. Slutsatsen dras utifrån att familjevåldspoliserna säger att de inte be-
höver fatta beslut om vilka som ska förhöras då det är åklagaren som gör det, sam-
tidigt som en av dem berättar att denne alltid argumenterar för att inte höra bar-
nen. Om det inte fanns utrymme för den enskilde polisen att påverka beslutet skul-
le inte denne argumentera för sin ståndpunkt. Genom att förringa sitt handlingsut-
rymme frånsäger de sig sitt personliga ansvar att uppmärksamma barn som bevitt-
nat våld inom familjen med hänvisning till åklagarens bestämmanderätt.  
 
Gräsrotsbyråkratens yrkesutövning försvåras inte enbart av att denne arbetar mot 
diffusa och obestämda mål utan också ständigt brottas med otillräckliga resurser i 
förhållandet till målförväntningarna. Detta framkommer av närpoliserna när de tar 
upp att det finns ett motstånd i systemet att lägga ner tid på barn som bevittnat 
våld, då det finns andra uppgifter som väntar.  
 
Att det inte finns lagar och regler för hur poliserna ska uppmärksamma barn som 
bevittnat våld inom familjen, anser vi kan bero på bland annat att dessa barn inte 
ses som ett socialt problem, utan som ett individuellt. Det finns därmed inte ett 
samhälleligt intresse av eller ansvar för att ingripa, för att barnen ska få det stöd 
och den hjälp de är i behov av.  För att ett fenomen ska definieras som ett socialt 
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problem ska det, enligt socialkonstruktivismen, existera, vara skadligt och möjligt 
att åtgärda. Det måste finnas en uppfattning om att det inte bara är individens en-
sak utan också att samhället bör ingripa genom till exempel lagstiftning, straff el-
ler förebyggande åtgärder (Sahlin, 2002 s.114). Genom att kriminalisera ett socialt 
problem tillskrivs rättsväsendet ansvaret för att åtgärda det (a.a s. 123).  

Kvinnomisshandel som polisärende 
När närpoliserna diskuterar kring kvinnomisshandelsärenden framkommer det att 
de betraktas som tråkiga och inte som riktiga polisärenden. Vidare tar de upp att 
dessa ärenden är betungande och berörande och att de inte pratar med sina arbets-
kamrater om dem. 
 
Polismännen från de olika enheterna nämner olika polisiära problem med att arbe-
ta med kvinnomisshandelsärenden. Familjevåldsenheten upplever det som ett pro-
blem att förhöra barn om en av vårdnadshavarna inte ger sitt samtycke, eftersom 
det då behövs ett interimistiskt beslut från tingsrätten och förhöret med barnet 
måste hållas inom fyra dagar. Ett annat problem de tar upp är att barn inte har nå-
gon skyldighet att vittna mot närstående. Närpoliserna berättar att barn vid lägen-
hetsbråk kan skapa praktiska problem, då de till exempel vill förhöra föräldrarna 
separat och i enrum, utan barnens närvaro. De tar även upp att barnen är ett prak-
tiskt problem i de fall där fadern blir gripen och modern tvingas uppsöka sjukhus 
på grund av sina skador, eftersom de antingen måste kontakta socialtjänsten eller 
någon anhörig som kan ta hand om barnen. 
 
Att kvinnomisshandelsärenden uppfattas som tråkiga eller inte som riktiga polis-
arbeten av poliser i yttre tjänst, kan bero på att deras insats vid lägenhetsbråk inte 
ger något resultat, då den misshandlade kvinnan oftast inte fullföljer eller medver-
kar vid en anmälan. Detta överensstämmer med Erikssons studie, där det fram-
kommer att bristfälliga resultat, att arbetet inte leder till anmälan och åtal, ligger 
till grund för att flera polismän upplever misshandelsärenden som tröttsamma och 
tråkiga (1995, s.153).  
 
En orsak som kan ligga till grund för att familjevåldsärenden inte betraktas som 
riktigt polisarbete kan vara att dessa inte överensstämmer med de förväntningar 
som poliserna har på sin yrkesroll. Det framkommer att de förväntningar som po-
liserna har på sin yrkesroll är att gripa gärningsmän, utreda brott och få dem fäll-
da. I familjevåldsärenden är det svårare att utreda brott då gärningsmannen har en 
relation med offret, och offret det vill säga kvinnan inte alltid medverkar till att en 
anmälan kan upprättas och gärningsmannen gripas.  
 
Berglind (1995) anser att det ur gräsrotsbyråkratens perspektiv finns nackdelar 
med en flexibel ramstyrning, bland annat ger den gräsrotsbyråkraten ett stort per-
sonligt ansvar som kan upplevas som betungande (s.122). Att poliserna upplever 
familjevåldsärenden som betungande kan bero på att deras relativt stora hand-
lingsutrymme ger dem ett stort personligt ansvar för hur de ska handla i dessa 
ärenden. Även om närpoliserna upplever de här ärendena som svåra, pratar de inte 
med sina arbetskamrater om dem. Det kan ses som en outtalad regel i arbetsgrup-
pens normsystem att man inte pratar om kvinnomisshandelsärenden.  
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Att polismännen ser barnen som ett problem i deras yrkesutövning vid kvinno-
misshandelsärenden, kan dels bero på att det inte finns några direktiv för hur de 
ska förhålla sig till barn som bevittnat våld och dels att resurserna är begränsade, 
vilket innebär att de måste prioritera de brott mot barn som är lagstadgade.  

Barn som bevittnat våld som brottsoffer 
Poliserna tar upp att de flesta inom polisorganisationen inte betraktar barn som 
bevittnat våld inom familjen som brottsoffer. De berättar att främst målsägande 
uppfattas som brottsoffer och eftersom att utsätta barn för indirekt våld inte rubri-
ceras som ett brott i brottsbalken är inte barnen målsägande och därmed inte ett 
brottsoffer ur polisernas perspektiv.  
 
Samtliga poliser är medvetna om att barn som bevittnat våld är osynliga i kvinno-
våldsärenden, men de anser att de börjat uppmärksamma dessa barn mer och mer. 
Det kan bero på att våldets konsekvenser för barnen allt mer har synliggjorts i den 
offentliga debatten, bland annat har barnrättsorganisationer, myndigheter och 
forskare uppmärksammat att kvinnomisshandel även är ett problem för barnen. 
Att barn som bevittnat våld inom familjen har börjat uppmärksammats i samhället 
och att det i en del städer i Sverige finns grupp-verksamheter för barn som bevitt-
nat våld kan ses som att indirekt våld mot barn är på väg att definieras som ett so-
cialt problem. Ett annat steg i rätt riktning skulle vara om justitiedepartementets 
lagförslag, om att barn som bevittnat våld mot närstående ska ha rätt till ersättning 
från staten, träder i kraft. Då skulle rätts-väsendet vara tvungna att uppmärksam-
ma dessa barns behov och tillgodose deras rättigheter. 
 
Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur polismän från familjevåldsenheten 
och närpolisen resonerar och uppmärksammar barn som bevittnat våld inom fa-
miljen. Vi ville ta del av polismäns kollektiva erfarenheter och tankar kring barn 
som bevittnat våld inom familjen.  
 
I studien framkommer det att alla respondenter är medvetna om att barn far illa av 
att erfara våld inom familjen. Trots det uppmärksammas och utreds barnens situa-
tion sällan vid kvinnomisshandel. Det framgår av respondenterna att det är upp till 
den enskilde polismannen att avgöra om barnen uppmärksammas. I de fall där 
barn far illa eller riskerar att fara illa, vilket alla är överens om att de här barnen 
gör, är dock polisen alltid skyldig att anmäla detta till socialtjänsten enligt social-
tjänstlagen. Förutom polisens anmälningsskyldighet finns det inga andra riktlinjer 
för hur poliser bör agera när de kommer i kontakt med barn i kvinnomisshandels-
ärenden. Det ankommer på den enskilde polismannen att avgöra om barnen hörs, 
då det i stort sett inte finns några tydliga riktlinjer och direktiv för hur barn som 
bevittnat våld inom familjen ska uppmärksammas. Det innebär att poliserna har 
stort utrymme att påverka hur barnen ska uppmärksammas och hur utredningsar-
betet ska bedrivas, exempelvis om barnen ska förhöras i kvinnomisshandelsären-
den. 
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Vidare framkommer det i studien att poliserna ser barn som bevittnat våld inom 
familjen som ett polisiärt problem. Det kan vara en följd av att organisationen inte 
har utarbetat några rutiner eller fungerande föreskrifter för att arbeta med de här 
barnen, vilket lämnar ett alltför stort ansvar på den enskilde polismannen. 
 
Vi anser att det är fruktbart att tolka polismännens sätt att resonera om barn som 
bevittnat våld i familjen inom ramen för organisatoriska krav och förutsättningar 
istället för individuella attityder hos den enskilde polismannen, då den organisato-
riska ram polismännen arbetar inom framkallar vissa arbetsmönster.  
 
Polisers stora handlingsutrymme och avsaknad av klara direktiv anser vi är anled-
ningar till att barn som bevittnat våld är en osynlig grupp inom polisen. De är inte 
bara en osynlig grupp inom polisen utan även av andra aktörer i samhället. Men 
polisen är oftast de som först kommer i kontakt med familjer där det förkommer 
våld och har därmed ett stort ansvar att synliggöra de här bortglömda barnen, så 
att de kan få det stöd och den hjälp de har behov av och rätt till. 
 
Barn som indirekt blivit utsatta för våld då fadern misshandlar modern, är i prin-
cip bortglömda i en totalt sett tragisk situation. Om barnens situation ska upp-
märksammas och deras ställning ska stärkas i samhället, måste vi först förstå vad 
barnen utsätts för och vilka konsekvenser det kan få. Därefter måste vi acceptera 
problemet och erkänna dessa barn som offer för brott.  
 
I samma takt som kvinnomisshandel alltmer uppmärksammas, synliggörs även 
barnen som bevittnat våldet. De senaste tio åren har samhället i högre grad börjat 
uppmärksamma att det är ett problem att barn indirekt blir utsatta för våld då fa-
dern misshandlar modern. Forskningen visar att barnens psykiska och fysiska häl-
sa samt utveckling påverkas negativt av att växa upp i våldets närhet och detta 
förstärks genom att våldet sker i hemmet som ska var barnets trygga plats och ut-
övas av fadern mot modern, vilka ska vara barnens trygghet, förebilder och ledsa-
gare i livet.  
 
Även om barn som bevittnat våld inom familjen på senare tid uppmärksammats 
mer och mer, har det i juridisk mening gjorts ytterst lite för dessa barn. Att utsätta 
barn som vittne definieras inte som ett brott enligt brottsbalkens bestämmelser och 
de ses därmed inte som brottsoffer. Men barn som exponeras för och tvingas be-
vittna våld som inte är direkt riktat mot barnet, utan mot någon annan närstående, 
blir indirekta brottsoffer. Om exponering av våld inför barnen skulle kriminalise-
ras skulle det ha ett stort symbolvärde och vara en viktig markering att barn har 
lika rättigheter och status i samhället som vuxna. Regleringen skulle medverka till 
att säkerställa att rättsordningen verkligen iakttar barnen i deras situation, efter-
som det skulle framtvinga förändringar i till exempel polisens handläggning och 
arbete med barnen. Det skulle finnas ett tydligare uppdrag till polisen att doku-
mentera även barnets personuppgifter och undersöka vad barnet upplevt.  
 
Det väcker en viss oro hos oss att det är beroende på vilken polisman barn som 
erfarit våld i familjen möter, om de ska uppmärksammas. I vår studie uppger po-
lismännen att de generellt sett inte hör barnen och att de är osäkra på om det är till 
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barnens fördel att förhöra dem som vittnen i kvinnomisshandelsärenden. Att för-
söka hålla barnen utanför stora delar av det rättsliga förfarandet bygger på en god 
tanke då vårt rättssystem, inklusive alla yrkesgrupper i rättskedjan, idag inte är 
anpassade eller är utrustade för att bemöta och tillgodose dessa barns behov. Men 
frågan är dock vad som är bäst för barnen? Är det negativt för barnen att medver-
ka vid förhör och i en rättsprocess? Kan barnen få bekräftelse och upprättelse på 
något att sätt som är bättre för dem? 
 
Andra tankar och funderingar som väckts hos oss är, om det är bra att barnen hörs 
som vittnen när deras moder misshandlats av fadern? Om barn som bevittnat våld 
förhörs, i vilket syfte hörs de då? Är det för att säkra bevisen mot fadern eller är 
det för att de anses som brottsoffer och därmed ska få rätt till ersättning? Dessa 
frågor kan vara intressanta för den framtida forskningen att undersöka. Om barn 
som sett och hört våld mot en förälder uppfattas som vittne eller offer för psykiskt 
misshandel är också ett intressant ämne att undersöka 
 
Med denna uppsats hoppas vi har bidragit en bit på vägen till att dessa bortglömda 
barn synliggörs i samhället som de enskilda individer de är, människor i behov av 
hjälp.  

 40



Referenslista 
Almqvist, K & Janson, S (2004) Barn som bevittnat våld mot mamma. En studie 
om kvinnor och barn som vistats på Kvinnojourer i Göteborg. Göteborg : Göte-
borgs Stad.  
 
Angelöw, B & Jonsson, T (2000) Introduktion till socialpsykologin. Lund: Stu-
dentlitteratur.  
 
Arnell, A & Ekbom, I (1999) ” och han sparkade mamma...”- Möte med barn 
som bevittnar våld i sina familjer. Stockholm: Rädda Barnen. 
 
Berglind, H (1995) Handlingsteori och mänskliga relationer. Stockholm: Natur 
och Kultur. 
 
Billinger, K (2005) Fokusgrupper – en datainsamlingsmetod. I Larsson, S, Lilja, J 
& Mannheimer, K (red) Undersökningsmetoder i samhällsvetenskap och socialt 
arbete (pp. 169-177). Lund: Studentlitteratur.  
 
Bjereld, U, Demkel, M & Hinnfors, J (2002) Varför vetenskap?. Stockholm: Nor-
stedts Juridik. 
 
Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wägnerud, L (2003) Metodpraktikan. 
Stockholm: Nordstedts Juridik. 
 
Ekbom, I & Landberg, Å (2002) Barn i skuggan av våldet. Stockholm: Socialsty-
relsen. 
 
Eklund-Moroney, M & Reuterskiöld, R (1998) Sista slaget. Karlskrona: Psilander 
Grafiska. 
 
Enbert, A (2005) Frågan är inte om, utan när och hur – barn som erfar våld inom 
familjen skall uppmärksammas. I Brottsoffermyndigheten (red) Brottsoffer i fo-
kus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004. Umeå: 
Brottsoffermyndigheten. 
 
Eriksson. K (1995) Motsträvighet som anomali i rättsväsendet. Poliser och åklaga-
re om kvinnomisshandel. Bilaga 9 till SOU 1995:60, Kvinnofrid. Huvudbetänkan-
de av Kvinnovåldskommissionen del B (pp. 81-160). Stockholm: Fritzes. 
 
Eriksson, M (2001) Om vårdnad, boende och umgänge. I  Metell, B (red) Barn 
som ser pappa slå (pp. 104-137). Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Eriksson, M (2003) Barn vars pappa misshandlar mamma. I Heimer, G & Posse, 
B (red) Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (pp. 131-152). Lund: Studentlit-
teratur.  
 
Granér, R (1991) Arbetsgruppen. Den professionella gruppens psykologi. Lund: 
Studentlitteratur. 

 41



 
Granström, G (2004) Brottsoffers möte med rättsväsendet – en ond cirkel?. I 
Granström, G (red) Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten (pp.7-17). 
Uppsala: Uppsala Publishing House AB. 
 
Hindberg, B (1990) Familjevåld som drabbar barn. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Hindberg, B (2004) Barn och ungdomar som brottsoffer. I Lindgren, M, Petters-
son, K-Å & Hägglund, B (red) Utsatta och sårbara brottsoffer (pp.241-261). 
Stockholm: Jure. 
 
Holmqvist, L, Leijonhufvud, M, Trästman, P-O & Wennberg, S (2000) Brottsbal-
ken, en kommentar, del 1. Göteborg: Norstedts Juridik.  
 
Hydén, M (1995) Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Stockholm: Liber. 
 
Knutsson, M & Granér, R (2001) Perspektiv på polisetik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindgren, M, Pettersson, K-Å & Hägglund, B (2004) Brottsoffer i fokus- förslag 
till förbättringar. I Lindgren, M, Pettersson, K-Å & Hägglund, B (red) Utsatta och 
sårbara brottsoffer (pp.265-285). Stockholm: Jure. 
 
Lundberg, M (2001) Vilja med förhinder. Polisers samtal om kvinnomisshandel. 
Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 
 
Lundgren, E, Heimer, G, Westerstrand, J, Kalliokoski, A-M (2001) Slagen dam. 
Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning. Stock-
holm: Fritzes  
 
Lyckner, B & Metell, B (2001a) Pappans våld skadar barnen. I Metell, B (red) 
Barn som ser pappa slå (pp. 28-45). Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Lyckner, B & Metell, B (2001b) Att hjälpa på rätt sätt. I Metell, B (red) Barn som 
ser pappa slå (pp. 46-67). Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Metell, B (2001a) Att vara mamma och bli utsatt för våld. I Metell, B (red) Barn 
som ser pappa slå (pp. 11-27). Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Metell, B (2001b) Samhällets ansvar vid kvinnomisshandel. I Metell, B (red) Barn 
som ser pappa slå (pp. 149-158). Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Meeuwisse, A & Svärd, H (2002) Vad är ett socialt problem? I Meeuwisse, A & 
Svärd, H (red) Perspektiv på sociala problem (pp. 23-53). Stockholm: Natur och 
Kultur. 
Nationalencykolpedin. (1996). Höganäs: Bra Böcker. 
 

 42



Rädda Barnen (2003) Anmälningarna som försvann – en kartläggning av hur po-
lis och socialtjänst uppmärksammar barn som lever med våld i sina familjer. 
Stockholm: Rädda Barnen. 
 
Sahlin, I (2002) Sociala problem som verklighetskonstruktioner. I Meeuwisse, A 
& Swärd, H (red) Perspektiv på sociala problem (pp.109-129). Stockholm: Natur 
och Kultur. 
 
Socialstyrelsen (2005) När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld 
i familjen. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Svedberg, L (2000) Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Wallberg, A-M (2003) Socialtjänsten och mäns våld mot kvinnor. I Heimer, G & 
Posse, B (red) Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (pp. 97-130). Lund: Stu-
dentlitteratur. 
 
Weichselbrann, L (2003) Leken avslöjar allvaret: ny behandling hjälper barn som 
bevittnat våld. Social politik, häfte 2, s. 36-38. 
 
Weinehall, K (1997) Att växa upp i våldets närhet. Umeå: Umeå universitet, Pe-
dagogiska institutionen.  
 
Wibeck, V (2000) Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersök-
ningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Offentligt tryck 
SOU 2000:42. Barnmisshandel. Polisens och åklagarnas handlingstider och ar-
betsmetoder. Delbetänkande av Kommitén mot barnmisshandel. Stockholm: 
Fritzes.  
 
SOU 2002:71. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. Stockholm: 
Fritzes. 
 
SOU 2001:72. Slutbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel.  
 
SOU 1995:60. Kvinnofrid. Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen. 
Stockholm: Socialdepartementet 
 
BRÅ, Rapport 2002:14. 
 
Ds. 2004:56. Barnen i brottets skugga. Justitiedepartementet 
 
 
Författning 
 

 43



Föräldrabalken (1949:381). 
 
Konventionen om barnets rättigheter (2003). 
 
Polislagen (1984:387). 
 
 
Elektroniska dokument 
http://www.unt.se/printicle/.html 2005-05-03 (papperskopia finns hos författarna).  
 

 44

http://www.unt.se/printicle/.html


Bilaga 1a 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET   2005-03-18 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
 
 
 
 
Hej xxxx! 
 
Vi, Ulrica Sandelin och Marie Lindberg, läser till socionomer på Socialhögskolan 
i Stockholm och vi ska denna termin skriva en C- uppsats om barn som upplevt 
våld i sin familj. Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra polisers per-
spektiv på barn som upplevt våld inom familjen. Om det är möjligt har vi tänkt 
genomföra gruppintervjuer med en arbetsgrupp från poliser som arbetar med fa-
miljevåld respektive poliser i yttre tjänst. Med fokuserade gruppintervjuer, så kal-
lade fokusgrupper, vill vi ta del av och öka vår förståelse av polisers erfarenheter 
och tankar kring dessa barn. Grundtanken med fokusgruppen är att få ta del famil-
jevåldsenhetens kollektiva bild av barn som bevittnat våld.  
 
Om vi får möjlighet att genomföra en gruppintervju vill vi att det är mellan fyra 
till fem deltagare i gruppen. Vi beräknar att intervjun kommer att ta mellan en till 
två timmar.  
Vi kommer att ställa frågor utifrån en intervjuguide som vi kan skicka ut till er 
innan intervjutillfället.  
 
Vi som intervjuare har tystnadsplikt vilket innebär att det som framkommer under 
intervjutillfället inte kan härledas till någon enskild person. Det kommer i uppsat-
sen inte heller att framgå i vilket län som studien genomförts.  
 
Om det inte är genomförbart med en gruppintervju skulle vi vara tacksamma om 
vi får göra tre individuella intervjuer.  
 
 
Vi önskar genomföra gruppintervjun under vecka 13. Vi är flexibla vad gäller dag 
och tid.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Ulrica Sandelin   Marie Lindberg 
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Bilaga 1b 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET   2005-03-29 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
 
 
 
 
Till er som ska medverka vid gruppintervjun torsdagen den 31 mars 2005. 
 
Vi, Ulrica Sandelin och Marie Lindberg, läser till socionomer på Socialhögskolan 
i Stockholm och vi ska denna termin skriva en C- uppsats om barn som upplevt 
våld i sin familj. Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra polisers per-
spektiv på barn som upplevt våld inom familjen. Vi har tänkt genomföra gruppin-
tervjuer med en arbetsgrupp från poliser som arbetar med familjevåld respektive 
poliser i yttre tjänst. Med hjälp av intervjuer vill vi ta del av och öka vår förståelse 
av polisers erfarenheter och tankar kring dessa barn. Tanken med denna gruppin-
tervju är att få ta del av familjevåldsenhetens kollektiva bild av barn som bevittnat 
våld.  
 
Vi kommer att ställa frågor utifrån en intervjuguide som vi bifogar med detta 
brev. Som intervjuperson har du rätt att avbryta intervjun när som helst. Varje in-
tervjuperson avgör själv vad han/hon vill delge under intervjutillfället. Vi som in-
tervjuare har tystnadsplikt vilket innebär att det som framkommer under intervju-
tillfället inte kan härledas till någon enskild person. Det kommer i uppsatsen inte 
heller att framgå i vilket län som studien genomförts.  
 
Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av bandspelare samt anteck-
ningar som sedan kommer att transkriberas till skriven text. För att säkerställa 
konfidentialiteten kring materialet kommer vi att förvara bandinspelningar och 
utskrifter av dessa på ett sådant sätt att ingen utomstående kommer att ta del av 
det.  
 
Vi vill med detta brev också tacka för att ni vill delta i gruppintervjun och efter-
som intervjutiden sammanfaller med förmiddagsfikat kommer vi att ta med kaffe-
bröd.  
 
Om ni har några frågor kan ni gärna kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrica Sandelin   Marie Lindberg 
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Bilaga 1c 
 
INTERVJUGUIDE/Familjevåldsenheten 
 
Presentation 
Presentation av studien, syftet och av oss själva samt vår rollfördeldning vid in-
tervjun. 
 
Inledande frågor 
Vilken utbildning har ni? 
Hur många år har ni arbetat inom polisen? 
Har ni några andra yrkeserfarenheter? 
Hur länge har ni arbetat på familjevåldsenheten? 
Hur länge har ni arbetat tillsammans? 
 
Familjevåldsutredningar 
I vilket skede kommer ni som utredare in i familjevåldsärenden? 
Hur handlägger ni familjevåldsärenden, arbetar ni ensamma, förhör samma per-
son/personer mannen, kvinnan och barnen? 
 
Barn i familjevåldsutredningar 
Kommer barnen till tals i familjevåldsärenden, i så fall hur? 
Vad är det som avgör om barnen kommer till tals eller inte? 
Brukar ni i arbetsgruppen diskutera kring barn som bevittnat våld, i så fall om 
vad? 
 
Barnens situation 
På vilket sätt är barn som bevittnat våld utsatta? 
Upplever ni att det är vanligt att barn som bevittnat våld är utsatta för psykisk 
misshandel? 
 
Synsätt på familjevåld 
Hur definierar ni begreppet brottsoffer? 
Vad är psykisk misshandel utifrån era erfarenheter? 
Hur definierar ni barnmisshandel? 
Vad skulle ni själva vilja sprida för erfarenheter till andra? 
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Bilaga 1d 
 
INTERVJUGUIDE/Familjevåldsenheten 
 
Presentationsrunda 
 
Vad innebär det att arbeta på familjevåldsenheten? 
 
Berätta om era erfarenheter av barn som har bevittnat våld inom familjen.  
 
Kan ni ge några exempel på era erfarenheter? 
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Bilaga 2a 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET   2005-04-22 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
 
 
 
 
Hej xxxx! 
 
Vi, Ulrica Sandelin och Marie Lindberg, läser till socionomer på Socialhögskolan 
i Stockholm och vi ska denna termin skriva en C- uppsats om barn som upplevt 
våld i sin familj. Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra polisers per-
spektiv på barn som upplevt våld inom familjen. Vi har genomfört en gruppinter-
vju med poliser på familjevåldsenheten och vi vill även intervjua poliser i yttre 
tjänst. Med fokuserade gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, vill vi ta del av 
och öka vår förståelse av polisers erfarenheter och tankar kring dessa barn. Grund-
tanken med fokusgruppen är att få ta del av polisers kollektiva bild av barn som 
bevittnat våld.  
 
För att kunna genomföra en gruppintervju vill vi att det är mellan fyra till fem del-
tagare i gruppen. Vi beräknar att intervjun kommer att ta mellan en till två timmar.  
Vi kommer att ställa frågor utifrån en intervjuguide som vi bifogar med detta 
brev.  
 
Vi som intervjuare har tystnadsplikt vilket innebär att det som framkommer under 
intervjutillfället inte kan härledas till någon enskild person. Det kommer i uppsat-
sen inte heller att framgå i vilket län som studien genomförts.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Ulrica Sandelin   Marie Lindberg 

 49



Bilaga 2b 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET   2005-04-22 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
 
 
 
 
Till er som ska medverka vid gruppintervjun onssdagen den 27 april 2005. 
 
Vi, Ulrica Sandelin och Marie Lindberg, läser till socionomer på Socialhögskolan 
i Stockholm och vi ska denna termin skriva en C- uppsats om barn som upplevt 
våld i sin familj. Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra polisers per-
spektiv på barn som upplevt våld inom familjen.Vi har genomfört en gruppinter-
vju med poliser från familjevåldsenheten och vi vill även intervjua poliser i yttre 
tjänst.. Med hjälp av intervjuer vill vi ta del av och öka vår förståelse av polisers 
erfarenheter och tankar kring dessa barn. Tanken med denna gruppintervju är att 
få ta del av er kollektiva bild av barn som bevittnat våld.  
 
Vi kommer att ställa frågor utifrån en intervjuguide som vi bifogar med detta 
brev. Som intervjuperson har du rätt att avbryta intervjun när som helst. Varje in-
tervjuperson avgör själv vad han/hon vill delge under intervjutillfället. Vi som in-
tervjuare har tystnadsplikt vilket innebär att det som framkommer under intervju-
tillfället inte kan härledas till någon enskild person. Det kommer i uppsatsen inte 
heller att framgå i vilket län som studien genomförts.  
 
Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av bandspelare samt anteck-
ningar som sedan kommer att transkriberas till skriven text. För att säkerställa 
konfidentialiteten kring materialet kommer vi att förvara bandinspelningar och 
utskrifter av dessa på ett sådant sätt att ingen utomstående kommer att ta del av 
det.  
 
Vi vill med detta brev också tacka för att ni vill delta i gruppintervjun och efter-
som intervjutiden sammanfaller med förmiddagsfikat kommer vi att ta med kaffe-
bröd.  
 
Om ni har några frågor kan ni gärna kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrica Sandelin   Marie Lindberg 
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Bilaga 2c 
 
INTERVJUGUIDE/Närpolisen 
 
Presentation 
Presentation av studien, syftet och av oss själva samt vår rollfördeldning vid in-
tervjun. 
 
Inledande frågor 
Vilken utbildning har ni? 
Hur många år har ni arbetat inom polisen? 
Har ni några andra yrkeserfarenheter? 
Arbetar ni tillsammans? 
Hur ser era arbetsuppgifter ut? 
 
Barn i familjer där det förkommer våld 
Om det finns barn i hemmet där kvinnan blivit misshandlad pratar ni i så fall med 
dem?  
Vad är det som avgör om barnen kommer till tals eller inte? 
Brukar ni i arbetsgruppen diskutera kring barn som bevittnat våld, i så fall om 
vad? 
 
Barnens situation 
Kan ni berätta om era erfarenheter av barn som bevittnat våld inom familjen nu 
och tidigare? 
På vilket sätt är barn som bevittnat våld utsatta? 
Upplever ni att det är vanligt att barn som bevittnat våld är utsatta för psykisk 
misshandel? 
 
Synsätt på familjevåld 
Hur definierar ni begreppet brottsoffer? 
Vad är psykisk misshandel utifrån era erfarenheter? 
Hur definierar ni barnmisshandel? 
Vad skulle ni själva vilja sprida för erfarenheter till andra? 
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Bilaga 2d 
 
INTERVJUGUIDE/Närpolisen 
 
Presentationsrunda 
 
Vad innebär det att arbeta hos er? 
 
Berätta om era erfarenheter av barn som har bevittnat våld inom familjen.  
 
Kan ni ge några exempel på era erfarenheter? 
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